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ВСТУП 

 
 
 
 
 

Сучасні цивілізаційні процеси, посилені глобалізаційними викликами і 
вимірами, експансія новітніх технологій, постійна трансформація знань 
формують в інтелектуально зрілої людини потребу адекватно орієнтуватися у 
швидкоплинному потоці інформації. За таких умов неабиякого значення 
набуває вміння самостійно досліджувати навколишню дійсність, отримувати 
обґрунтовані результати і практично їх застосовувати. Зазначеному сприятиме 
переформатування вітчизняної освітньої парадигми у науково орієнтоване 
русло. Такої якості освіти можна досягти зокрема завдяки залученню учнів до 
науково-дослідницької діяльності. 

Нині науково орієнтований сегмент освітнього простору України 
охоплений функціонуванням Малої академії наук, зусилля якої спрямовані на 
формування в учнівської молоді навичок наукового пошуку. У навчальних 
закладах МАН інтелектуально обдаровані учні мають можливість працювати за 
обраною відповідно до індивідуальних інтересів науковою проблемою, 
консультуватися з фахівцями у різних галузях науки, формулювати науково 
обґрунтовані висновки й у такий спосіб поповнювати скарбницю вітчизняної 
і світової науки. 

В освітній діяльності досягнення якісного результату у вигляді 
інтелектуально сформованої особистості потребує системного педагогічного та 
науково-методичного супроводу. Тому пріоритетним завданням МАН України 
є формування належного інформаційно-методичного забезпечення на допомогу 
юним дослідникам і педагогам, які з ними працюють. 

У Малій академії наук науково-дослідницька діяльність є підґрунтям 
вивчення як природничих, так і гуманітарних дисциплін. Тому наразі 
актуальним і необхідним є поповнення фонду науково-методичних видань 
МАН України універсальними програмно-методичними матеріалами з основ 
науково-дослідницької діяльності учнів, що можуть бути застосовані у різних 
наукових галузях. Їх завдання – ознайомлення з понятійним апаратом 
наукового дослідження; основними методами його проведення, роботою з 
науковими джерелами; специфікою її оформлення, – спрямовані на досягнення 
вагомого результату – формування в учнів наукового стилю мислення і 
наукового світогляду. 

У збірнику представлено різні за обсягом навчального часу та рівнем 
складності програми з основ науково-дослідницької діяльності учнів: вищого й 
основного рівнів навчання. Ці програми розроблено з огляду на досвід 



 5 

організації науково-дослідницької роботи у секціях, гуртках МАН, наукових 
товариствах учнів за різними науковими профілями. 

Програми з основ науково-дослідницької діяльності спрямовані на 
зміцнення системи цілеспрямованої інтелектуальної підготовки вихованців 
у гуртках і секціях малих академій наук учнівської молоді, наукових 
товариствах учнів навчальних закладів різного типу. Сподіваємось, 
що пропоновані програми стануть вагомим підґрунтям організації науково-
дослідницької діяльності учнів та надійним інструментом у роботі педагогів. 

 
О. Лісовий, 

директор Національного центру 

«Мала академія наук України 
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ПЕРЕДМОВА 
 
 

 
Мала академія наук України забезпечує процеси виявлення та відбору 

обдарованих дітей; духовного, інтелектуального, творчого розвитку 
підростаючого покоління; створення умов для соціального та професійного 
самовизначення особистості; виховання майбутньої творчої і наукової зміни. 
Одним із цільових орієнтирів її діяльності є задоволення учнівського попиту на 
реалізацію дослідницьких інтересів у різних сферах науки, що постійно зростає. 
У зв’язку з цим специфіка навчально-виховного процесу в Малій академії наук 
полягає у проведенні учнями власних наукових досліджень, що, своєю чергою, 
потребує відповідного науково-методичного супроводу. 

Організація науково-дослідницької роботи учнів є особливим видом 
педагогічної діяльності, що має низку відмінностей від традиційних методів 
викладання загальноосвітніх дисциплін. Залучення обдарованих дітей до занять 
наукою сприяє розвитку їхнього інтелекту, забезпечує розуміння 
навколишнього світу. Дослідницька діяльність учнів – ефективний інструмент 
розвитку їхніх творчих здібностей, вмінь і навичок, підвищення мотивації дітей 
до вивчення наук, встановлення міждисциплінарних зв’язків. 

Робота наукових відділень і секцій Малої академії наук відрізняється 
варіативністю моделей організації навчально-виховного процесу. Головною їх 
складовою є секції, гуртки наукових товариств учнів позашкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих (І–ІІ рівнів акредитації) 
навчальних закладів. Сьогодні програмне забезпечення дослідницько-
експериментального напряму позашкільної освіти представлене здебільшого 
вузькоспеціалізованими програмами, зокрема з астрономії, фізики, математики, 
філології тощо. Проте, структура наукових відділень МАН являє собою досить 
широкий спектр наукових напрямів, що постійно оновлюється відповідно до 
останніх тенденцій розвитку вітчизняної та світової науки. Тому назріла 
необхідність у створенні програм, які б можна було використовувати для 
організації дослідницької роботи учнів за різними науковими профілями, 
відділеннями та секціями незалежно від напряму дослідження. 

У змісті програм, що представлені у збірнику, розкривається 
універсальний алгоритм проведення науково-дослідницької роботи учнів. 
Програми підготовлені таким чином, щоб вихованці секцій, гуртків Малої 
академії наук України мали змогу опанувати весь комплекс знань з проведення 
наукового дослідження, набути навичок збирання та обробки фактичного 
матеріалу, а також ознайомитись із вимогами оформлення та публічного 
представлення результатів дослідження. 

Основною метою програм є сприяння творчому й інтелектуальному 
розвитку особистості в процесі науково-дослідницької роботи. 

Зміст програм визначається їх завданнями, метою і розкриває такі 
питання: 
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 поняття про науку, науковий світогляд загалом; 
 основні поняття науково-дослідницької діяльності, її мети і завдань; 
 реалізація дослідження та етапи його організації; 
 специфіка проведення науково-дослідницької роботи; 
 робота з науковою інформацією, основні способи її аналізу та 

систематизації; 
 організація власної розумової діяльності; 
 поняття творчості та використання творчих методів у науковому пізнанні. 

У збірнику представлено програми основного (36 і 72 години) і вищого 
рівнів (два роки навчання, 144 та 216 годин). Запропоновані програми 
диференційовані відповідно до рівня підготовки учнів, їхніх інтересів, а також 
можливостей навчального закладу – фінансового, кадрового та матеріально-
технічного забезпечення. 

Програма основного рівня (36 годин) розроблена як короткий курс щодо 
ознайомлення учнів з основними питаннями науково-дослідницької діяльності. 
Такий ознайомчий курс можна використати у навчальних закладах, зокрема 
сільської місцевості, для зацікавлення учнів наукою та науково-дослідницькою 
діяльністю. 

Програма основного рівня (72 години) пропонується для організації 
навчально-виховного процесу в наукових товариствах учнів загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно-технічних, вищих (І–ІІ рівнів акредитації) 
навчальних закладів. Навчання за цією програмою передбачає розширення 
протягом року знань з основ науково-дослідницької діяльності в учнів, які 
мають бажання розпочати роботу над власним дослідженням та ознайомитись з 
основними методами і прийомами наукової роботи. 

Якісно новий рівень організації науково-дослідницької діяльності учнів, 
який пропонує сьогодні МАН України, потребує відповідних програм для 
поглибленого вивчення основ наукового дослідження. Обдарованих дітей 
залучають до інноваційних проектів, заходів за участю провідних вчених 
світового рівня, експериментальних робіт на новітньому сучасному обладнанні; 
вони беруть участь у міжнародних наукових школах і виставках. Все це 
потребує володіння ґрунтовною базою знань і вільного оперування науковим 
апаратом. Саме для таких учнів, які бачать наукову діяльність як майбутню 
професію, розроблено програму з основ науково-дослідницької діяльності 
вищого рівня на два роки навчання. Робота за цією програмою передбачає 
поглиблене вивчення матеріалу від загального поняття про науку, основних 
етапів науково-дослідницької діяльності, роботи з літературою, написання і 
редагування тексту роботи до підсумкової презентації результатів науково-
дослідницької роботи. 

Окремі розділи програм можуть бути використані під час підготовки 
навчальних курсів за певними науковими напрямами, створення програм 
факультативних занять або для відпрацювання відповідних дослідницьких 
навичок і вмінь учнів. Програми можуть бути використані для організації 
навчально-виховного процесу як у наукових товариствах учнів, так і для 
індивідуальної науково-дослідницької роботи учнів з педагогом. 
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ПРОГРАМА 

Основи науково-дослідницької діяльності 

 

 

Основний рівень (36 годин) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

Програма курсу «Основи науково-дослідницької діяльності» (36 годин) 
має ознайомчий характер і спрямована на оволодіння учнями базовими 
науковими поняттями та категоріями, опанування окремих аспектів проведення 
наукового дослідження і методологічних підходів під час його реалізації у 
різних галузях науки і техніки. 

Мета програми полягає у формуванні початкових дослідницьких вмінь, 
сприянні творчому й інтелектуальному розвитку особистості в процесі науково-
дослідницької роботи. 

Основними завданнями курсу є: 
 ознайомити з принципами і правилами організації дослідницької 

діяльності; 
 сформувати поняття про науково-дослідницьку діяльність та її основні 

етапи; 
 сформувати навички з визначення теми і проблеми дослідження, 

формулювання мети, завдань дослідження; 
 ознайомити з основними методами дослідження; 
 розвивати вміння планувати й організовувати свою науково-дослідницьку 

діяльність; 
 ознайомити з основними принципами роботи з науковою літературою; 
 ознайомити з правилами оформлення та представлення роботи. 

Програма розрахована на роботу в гуртках і секціях основного рівня 
навчання. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 36 годин  
(2 години на тиждень). У гуртках навчаються учні 9–11-го класів, віком від 14 
до 17 років, які починають займатись науково-дослідницькою діяльністю, 
мають достатні знання та вміння з навчальних дисциплін і бажання проводити 
самостійні наукові дослідження. Склад навчальної групи – 6–10 учнів. 

Тематичні розділи програми знайомлять учнів із загальним поняттям про 
науку і наукове дослідження. Розглядаються основні етапи організації 
наукового дослідження – від постановки проблеми до представлення і захисту 
науково-дослідницької роботи. Особлива увага приділяється таким етапам 
науково-дослідницької роботи, як: вибір теми роботи, розробка гіпотези 
дослідження, робота з науковими джерелами інформації. 

Програма передбачає теоретичні та практичні заняття. Види занять у 
процесі навчання взаємопов’язані та логічно доповнюють одне одного. У роботі 
за програмою використовують такі форми роботи, як лекції, дискусії, семінари, 
обробка результатів науково-дослідницької роботи. 
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Під час вивчення курсу передбачається використання інтерактивних, 
евристичних, пошукових, пояснювально-ілюстративних, дослідницьких 
методів, а також методів активізації пізнавальної діяльності, формування та 
стимулювання пізнання. Використовуються сучасні технічні засоби навчання. 

Для оцінки рівня знань і роботи учня в гуртку передбачено такі форми 
контролю: поточний (співбесіда, обговорення, тестування, розв’язування 
творчих завдань, оформлення рефератів і постерів); проміжний (створення 
робіт проміжних етапів дослідницької діяльності: написання рефератів, 
анотацій, рецензій на статті та книги тощо); підсумковий (науково-
дослідницька робота, виступи на науково-практичних конференціях, участь у 
різноманітних конкурсах та олімпіадах). 

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у 
групах індивідуального навчання, що їх організовують відповідно до 
Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 
позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства 
освіти і науки від 11.08.2004 р. № 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 р. № 1123). 

Програма є орієнтовною. Перелік обладнання у програмі подається як 
орієнтовний відповідно до можливостей навчального закладу. Керівник гуртка 
може вносити зміни й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з 
огляду на інтереси гуртківців, стан матеріальної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Теми подано в порядку зростання 
складності матеріалу. Керівник гуртка, зважаючи на підготовку дітей, може 
визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми, і внести 
до програми відповідні корективи. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Розділ, тема Кількість годин 
усього теоретичні практичні 

1 Вступне заняття 2 1 1 
2 Поняття про наукове 

дослідження 
4 2 2 

3 Вибір теми науково-
дослідницької роботи 

2 1 1 

4 Розробка гіпотези 
дослідження 

2 1 1 

5 Методи наукових 
досліджень 

2 1 1 

6 Основні засади роботи з 
науковою інформацією 

4 1 3 

7 Проведення дослідження 8 4 4 
8 Написання й оформлення 

науково-дослідницької 
роботи 

6 2 4 
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9 Представлення і захист 
науково-дослідницької 
роботи 

4 2 2 

10 Підсумкове заняття 2 1 1 
Разом 36 16 20 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступне заняття (2 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної 
роботи за комп’ютером. Організація робочого місця учня. Організація часу, 
планування дня учня. Правила поведінки в навчальному закладі, кабінеті. 
Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання. 

Практична робота. Проведення дискусії на тему: «Чому я хочу займатись 
науково-дослідницькою роботою». 

 
2. Поняття про наукове дослідження (4 год) 

Наукове дослідження як форма існування і розвитку науки. Особливості 
учнівської науково-дослідницької діяльності. Типи учнівських робіт 
(реферативні, описові, пошукові, експериментальні тощо). 

Відомості про загальну схему наукового дослідження. Постановка проблеми. 
Вибір теми дослідження. Обґрунтування актуальності науково-дослідницької 
роботи. Мета і завдання дослідження. Об’єкт і предмет дослідження. Вибір 
методу. Пошук можливих розв’язків проблеми. Формулювання гіпотези. 
Написання плану дослідження. Вивчення літературних джерел. Проведення 
дослідження. Аналіз, обробка, систематизація матеріалу. Інтерпретація 
результатів. Формулювання висновків та узагальнень. Написання й оформлення 
тексту науково-дослідницької роботи. Підготовка до захисту: написання 
доповіді, підготовка презентації. 

Практична робота. Формулювання основних етапів науково-дослідницької 
роботи, визначення об’єкта, предмета і завдання дослідження на прикладі 
наукової статті. Ознайомлення із загальною структурою наукових робіт учнів 
минулих років. 
 

3. Вибір теми науково-дослідницької роботи (2 год) 

Напрям дослідження. Основні вимоги до тематики дослідження учня. 
Постановка проблеми як початкова ланка науково-дослідницької роботи. 
Пошук проблеми за допомогою постановки запитань. Занурення в проблему. 
Тема дослідження. Вимоги до теми роботи. Актуальність дослідження – зв’язок 
проблеми дослідження з наявним станом наукового пізнання. Мета і завдання 
дослідження. План дослідження. 
 Практична робота. Ознайомлення зі списком запропонованих тематик 
науково-дослідницьких робіт. Постановка проблеми науково-дослідницької 
роботи: а) окреслення області реальності, що досліджується, та вибір напряму 
дослідження, б) з’ясування, що вивчено стосовно цього аспекту реальності, 
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г) визначення аспектів, які недостатньо досліджені. Формулювання теми 
науково-дослідницької роботи. Обговорення проблеми і теми з науковим 
керівником. Мета і завдання дослідження. Формулювання актуальності теми 
роботи. Складання початкового плану дослідження. 
 

4. Розробка гіпотези дослідження (2 год) 

Роль гіпотези у науково-дослідницькій роботі. Гіпотеза як форма 
творчого мислення. Структура гіпотези. Висунення різноманітних гіпотез. Від 
гіпотези до теорії. Критерії перевірки гіпотез. 

Практична робота. Висунення гіпотез до розв’язку поставленої 
проблеми. Порівняння різноманітних висунутих гіпотез. Розробка плану 
перевірки гіпотези. Початок роботи над дослідженням за планом. Робота над 
задумом дослідження. 

 
5. Методи наукових досліджень (2 год) 

Поняття емпіричного і теоретичного рівнів пізнання. 
Спостереження й експеримент як методи емпіричного рівня пізнання. 

Специфіка їх проведення. 
Основні методи теоретичного рівня пізнання. Загальнологічні методи 

наукового пізнання – індукція, дедукція, аналіз, синтез. Абстрагування та 
ідеалізація у процесі дослідження. Метод порівняння. Метод аналогії. 

Практична робота. Вибір методу дослідження залежно від специфіки 
роботи учня. 

 
6. Основні засади роботи з науковою інформацією (4 год) 

Загальні принципи роботи з навчальною та науковою літературою. 
Психологічна підготовка до читання. Правила, мета і способи читання. Умови 
раціонального прочитання. Робота зі змістом, анотацією, передмовою і 
післямовою. Техніка швидкого читання на допомогу засвоєнню матеріалу і 
роботи з літературою. Специфіка читання наукових текстів: правила цитування 
і конспектування матеріалу. Оформлення посилань у тексті. Види роботи з 
текстом: план, конспект, тези, анотація, реферат. Науковий етикет і плагіат. Як 
уникнути плагіату під час роботи з літературою. 

Правила роботи в бібліотеці. Робота з каталогами. Два види каталогів: 
алфавітний і систематичний. Комп’ютерні каталоги бібліотек. Створення 
бібліографії. Бібліографічний опис книжки. Систематизація наукової 
інформації. Створення власної картотеки. Опис книжки на картках. 

Практична робота. Робота в бібліотеці. Розробка плану читання 
наукової літератури за обраною темою дослідження. Формування огляду 
джерел за тематикою роботи учня. Оформлення списку джерел. 
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7. Проведення дослідження (8 год) 

Підготовка та проведення дослідження. 
Обробка і представлення результатів дослідження: графічне і табличне. 

Пакети прикладних програм для проведення наукового дослідження та обробки 
його результатів. Поняття похибки наукового дослідження. Методи обчислення 
похибок. 

Практична робота. Складання плану експерименту або дослідження. 
Проведення дослідження (експерименту, спостереження). Опис ходу 
дослідження. Представлення наукових результатів у різноманітному вигляді: 
таблицях, графіках, діаграмах. Використання програм Excel, Origin для 
представлення наукових результатів. Обчислення похибок дослідження. 

 
8. Написання й оформлення науково-дослідницької роботи (6 год) 

Ознайомлення з вимогами до оформлення науково-дослідницької роботи. 
Загальні правила оформлення тексту. Структура роботи: титульний аркуш, 
зміст, перелік умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, 
висновки, список використаної літератури, додатки (за потребою). 

План викладення дослідження. Підготовка чернетки як початковий етап 
написання науково-дослідницької роботи. Виправлення чернетки. 

Практична робота. Ознайомлення з прикладами оформлення науково-
дослідницьких робіт учнів минулих років. Проведення тренінгу з побудови 
аргументації у тексті роботи. Відпрацювання логіки побудови тексту роботи. 
Написання вступу і висновків, їх специфіка. Написання та виправлення 
чернетки науково-дослідницької роботи. 

 
9. Представлення і захист науково-дослідницької роботи (4 год) 

Вимоги до доповіді. Структура доповіді. Поради промовцеві. Методи 
викладення матеріалу. Правила складання й оформлення презентацій. 
Використання різноманітних комп’ютерних програм для підготовки 
презентацій. 

Ораторське мистецтво. Загальні правила ведення дискусії. Мистецтво 
ставити запитання. Мистецтво відповідати на запитання. 

Практична робота. Підготовка доповіді та презентації за результатами 
науково-дослідницької роботи. Проведення рольової гри «Захист науково-
дослідницької роботи» за планом: виступ із доповіддю, постановка запитань до 
неї, відповіді на запитання, виступи опонентів. розподіл ролей між 
вихованцями («доповідач», «опонент», «керівник», «критик»). Аналіз 
результатів проведеної гри. 
 

10. Підсумкове заняття (2 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Відзначення кращих 
вихованців гуртка. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Учні мають знати: 

• правила техніки безпеки у навчальному кабінеті, лабораторії, правила 
санітарії та гігієни під час роботи за комп’ютером і безпеки життєдіяльності; 
• поняття проблеми, мети, об’єкта, предмета і завдання дослідження; 
• правила й етапи організації учнівської науково-дослідницької роботи; 
• основні методи наукового дослідження; 
• основні принципи роботи з науковою інформацією; 
• правила оформлення науково-дослідницької роботи і тез до неї; 
• принципи презентації результатів науково-дослідницької діяльності. 
 
Учні мають уміти: 

• дотримуватись правил безпеки, правил санітарії та гігієни під час роботи за 
комп’ютером; 
• виокремлювати проблему, обґрунтовувати актуальність, визначати об’єкт, 
предмет, мету і завдання дослідження; 
• обирати й застосовувати методи дослідження відповідно до поставленої мети; 
• знаходити інформацію для вирішення виявленої проблеми; 
• працювати в бібліотеці й Інтернет-мережі з різними інформаційними 
ресурсами, правильно цитувати джерела, оформлювати бібліографічні 
посилання; 
• систематизувати матеріал, складати схеми і таблиці; 
• складати тези наукової роботи; 
• викладати й оформлювати результати науково-дослідницької роботи. 
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ПРОГРАМА 

Основи науково-дослідницької діяльності 

 

 

Основний рівень (72 години) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма «Основи науково-дослідницької діяльності» (72 години) 
спрямована на опанування учнями універсального теоретико-методологічного 
інструментарію сучасної науки, ознайомлення їх із послідовною процедурою 
здійснення наукового пошуку та освоєння фундаментальних підходів і 
практичних навичок, необхідних для проведення власного дослідження у 
самостійно обраній науковій галузі. Програма адресована вихованцям секцій, 
гуртків, наукових товариств учнів загальноосвітніх, позашкільних, професійно-
технічних, вищих (І–ІІ рівнів акредитації) навчальних закладів. 

Мета програми полягає у сприянні творчому й інтелектуальному розвитку 
особистості у процесі науково-дослідницької роботи. 

Основними завданнями курсу є: 
 сформувати інтерес до пошукової і дослідницької діяльності; 
 ознайомити з поняттям про науково-дослідницьку діяльність і науку 

загалом; 
 сформувати навички проведення науково-дослідницької роботи; 
 розвивати вміння ставити проблему, формулювати мету і завдання 

дослідження, оперувати методикою досліджень в обраній галузі науки; 
 сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати 

здобуті знання на практиці; 
 навчити правильно оформлювати і представляти науково-дослідницьку 

роботу. 
Програма розрахована на роботу в гуртках і секціях основного рівня 

навчання. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 72 години  
(2 години на тиждень). У гуртках навчаються учні 9–1-х класів, віком від 14 до 
17 років, які вже почали займатись науково-дослідницькою діяльністю, мають 
достатні знання і вміння з навчальних дисциплін, а також бажання проводити 
самостійні наукові дослідження. Склад навчальної групи – 6–10 учнів. 

Тематичні розділи програми знайомлять учнів із загальним поняттям про 
науку і наукове дослідження. Розглядаються основні етапи організації 
наукового дослідження – від постановки проблеми до представлення і захисту 
науково-дослідницької роботи. Особливу увагу приділяють таким етапам 
науково-дослідницької роботи: вибір теми роботи, розробка гіпотези 
дослідження, робота з науковими джерелами інформації. 

Програма передбачає теоретичні та практичні заняття. Види занять у 
процесі навчання взаємопов’язані та логічно доповнюють одне одного. Під час 
засвоєння матеріалу використовують такі форми роботи, як тренінги, лекції, 
дискусії, семінари, екскурсії, індивідуальні заняття, робота в бібліотеці, 
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практична робота в лабораторіях, обробка результатів науково-дослідницької 
роботи. 

Під час вивчення курсу передбачається використання інтерактивних, 
евристичних, пошукових, пояснювально-ілюстративних, дослідницьких 
методів, а також методів активізації пізнавальної діяльності, формування та 
стимулювання пізнання. Використовують сучасні технічні засоби навчання. 

Залежно від педагогічної мети і завдань послідовно застосовують групові й 
індивідуальні форми роботи: програмування та планування індивідуальної 
дослідницької діяльності учнів; підготовка до індивідуально-дослідницької 
діяльності; дослідження (теоретичні, експериментальні, комбіновані); 
узагальнення результатів дослідження (узагальнювальний семінар, наукова 
дискусія); застосування результатів досліджень; звітування дослідників 
(співбесіда, колективний усний звіт, захист наукової роботи, написання звіту, 
огляду, конкурсної творчої роботи тощо). 

Для оцінки рівня знань і роботи учня в гуртку передбачено такі форми 
контролю: поточний (співбесіда, обговорення, тестування, розв’язування 
творчих завдань, оформлення рефератів і постерів); проміжний (створення 
робіт проміжних етапів дослідницької діяльності: написання рефератів, 
анотацій, рецензій на статті і книжки тощо); підсумковий (науково-
дослідницька робота, виступи на науково-практичних конференціях, участь у 
різноманітних конкурсах та олімпіадах). 

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у 
групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок 
організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних 
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 11.08.2004 р. 
№ 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 
10.12.2008 р. № 1123). 

Програма є орієнтовною. Перелік обладнання у програмі подано як 
орієнтовний відповідно до можливостей навчального закладу. Керівник гуртка 
може вносити зміни й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з 
огляду на інтереси гуртківців, стан матеріальної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Теми подано в порядку зростання 
складності матеріалу. Керівник гуртка зважаючи на підготовку дітей може 
визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми, і внести 
до програми відповідні корективи. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Розділ, тема Кількість годин 
усього теоретичні практичні 

1 Вступне заняття 2 1 1 
2 Організація робочого дня 

учня 
2 1 1 

3 Поняття про науку та 
науково-дослідницьку 
діяльність 

4 2 2 
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4 Поняття про наукове 
дослідження 

4 2 2 

5 Вибір теми дослідження 4 2 2 
6 Поняття творчості та її 

роль у науково-
дослідницькій роботі 

4 2 2 

7 Розробка гіпотези 
дослідження 

4 2 2 

8 Основні засади роботи з 
науковою інформацією 

8 2 6 

9 Основні поняття 
методології наукового 
пізнання 

4 2 2 

10 Проведення дослідження 10 4 6 
11 Основи інтелектуальної 

власності і патентування 
4 2 2 

12 Написання й оформлення 
науково-дослідницької 
роботи 

10 2 8 

13 Представлення і захист 
науково-дослідницької 
роботи 

6 2 4 

14 Конкурси та екскурсії 4 2 2 
15 Підсумкове заняття 2 1 1 

Разом 72 29 43 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступне заняття (2 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної 
роботи за комп’ютером. Організація робочого місця учня. Правила поведінки в 
навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні 
питання. 

Практична робота. Проведення дискусії на тему: «Чому я хочу займатись 
науково-дослідницькою роботою». 

 
2. Організація робочого дня учня (2 год) 

Розпорядок дня учня. Принципи раціональної організації дня учня. 
Розподіл сил за піками активності протягом дня, тижня. 

Практична робота. Ведення щоденників. Виявлення учнями піків власної 
активності протягом дня. 
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Поняття про науку та науково-дослідницьку діяльність (4 год) 

Завдання і мета науки, її основні функції. Зв’язок науки з іншими сферами 
діяльності людини. 

Розвиток науки в Україні. Національна академія наук України як вища 
державна наукова організація України. Структура наукових відділень 
Національної академії наук України. 

Особливості наукового пізнання. Норми та ідеали наукового пізнання. 
Доказовість, точність, об’єктивність як основні характеристики наукового 
пізнання. Проблема обґрунтування наукового пізнання. Проблеми істинності 
наукового пізнання. 

Практична робота. Оприлюднення інформації про науковців у різних 
галузях. Проведення зустрічей з науковцями. 

 
3. Поняття про наукове дослідження (4 год) 

Наукове дослідження як форма існування і розвитку науки. Особливості 
учнівської науково-дослідницької діяльності. Відмінності учнівського 
дослідження і наукового дослідження. Типи учнівських робіт (реферативні, 
описові, пошукові, експериментальні тощо). 

Види дослідницьких наукових робіт: реферат, навчально-дослідницька, 
науково-дослідницька робота учня, курсова, дипломна, дисертація. 

Форми представлення наукового дослідження: наукова стаття, звіт, 
аналітичний огляд, доповіді під час наукової конференції (усна або стендова), 
тези, автореферат, монографія, підручник, навчальний посібник. 

Форми аналізу наукових робіт: анотація, відгук, рецензія. 
Відомості про загальну схему наукового дослідження. Постановка проблеми. 

Вибір теми дослідження. Обґрунтування актуальності науково-дослідницької 
роботи. Мета і завдання дослідження. Об’єкт і предмет дослідження. Вибір 
методу. Пошук можливих розв’язків проблеми. Формулювання гіпотези. 
Написання плану дослідження. Вивчення літературних джерел. Проведення 
дослідження. Аналіз, обробка, систематизація матеріалу. Інтерпретація 
результатів. Формулювання висновків та узагальнень. Написання й оформлення 
тексту науково-дослідницької роботи. Підготовка до захисту: написання 
доповіді, підготовка презентації. 

Практична робота. Формулювання основних етапів науково-дослідницької 
роботи, визначення об’єкта, предмета і завдання дослідження на прикладі 
наукової статті за профільним напрямом. Ознайомлення із загальною 
структурою наукових робіт учнів минулих років. 

 
5. Вибір теми дослідження (4 год) 

Напрям наукового дослідження. Основні вимоги до тематики 
дослідження учня. Постановка проблеми як початкова ланка науково-
дослідницької роботи. Пошук проблеми за допомогою постановки запитань. 
Занурення у проблему. Тема дослідження. Вимоги до теми роботи. 
Актуальність дослідження – зв’язок проблеми дослідження з наявним станом 
наукового пізнання. Мета і завдання дослідження. План дослідження. 
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 Практична робота. Ознайомлення зі списком запропонованих тематик 
науково-дослідницьких робіт. Постановка проблеми науково-дослідницької 
роботи: а) окреслення області реальності, що досліджується, та вибір напряму 
дослідження, б) з’ясування, що вивчено стосовно цього аспекту реальності, 
г) визначення аспектів, які недостатньо досліджені. Формулювання теми 
науково-дослідницької роботи. Обговорення проблеми і теми з науковим 
керівником. Мета і завдання дослідження. Формулювання актуальності теми 
роботи. Складання початкового плану дослідження. 
 

6. Поняття творчості та її роль у науково-дослідницькій роботі (4 год) 

Підходи до визначення поняття творчість. Творчість і мислення. 
Творчість та уява. Творчість і пізнання. Творчість та інтуїція. Творчість у 
науковому пізнанні. Творчість у науці та мистецтві: спільне та відмінне. 
Взаємозв’язок інтуїтивного і свідомого у науковому пізнанні. Наукове 
дослідження як творчий процес. Ситуація виникнення нового знання. Нове як 
результат старого. Парадокс (суперечність) як початкова стадія наукового 
дослідження. Пошук ідей. 

Різні методи активізації творчої активності. «Мозковий штурм» 
(А. Осборн) і проблема колективної творчості. Метод подолання інерційного 
ефекту мислення (Дж. Менделл). Синектика – метод стимулювання творчості 
(У. Гордон). Морфологічний аналіз (Ф. Цвіккі). Е. де Боно – метод «шести 
капелюхів мислення». Т. Б’юзен – побудова інтелект-карт. 

Практична робота. Застосування творчих підходів у роботі над задумом 
власної дослідницької роботи. Проведення тренінгу «Як знайти ідею». 
 

7. Розробка гіпотези дослідження (4 год) 

Роль гіпотези у науково-дослідницькій роботі. Гіпотеза як форма 
творчого мислення в науковому дослідженні. Структура гіпотези. Висунення 
різноманітних гіпотез. Від гіпотези до теорії. Критерії перевірки гіпотез. 

Практична робота. Висунення гіпотез до розв’язку поставленої 
проблеми. Порівняння різноманітних висунутих гіпотез. Розробка плану 
перевірки гіпотези. Початок роботи над дослідженням за планом. Робота над 
задумом дослідження. 

 
8. Основні засади роботи з науковою інформацією (8 год) 

Поняття інформації. Раціональна організація інформаційного пошуку. 
Види інформаційних ресурсів і правила роботи з ними. Пошукові ресурси 
Інтернет. Використання комп’ютерних технологій для зберігання і 
систематизації інформаційних джерел. 

Загальні принципи роботи з навчальною та науковою літературою. 
Психологічна підготовка до читання. Правила, мета і способи читання. Умови 
раціонального прочитання. Робота зі змістом, анотацією, передмовою і 
післямовою. Техніка швидкого читання на допомогу засвоєння матеріалу та 
роботи з літературою. Специфіка читання наукових текстів: правила цитування 
і конспектування матеріалу. Оформлення посилань у тексті. Види роботи з 
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текстом: план, конспект, тези, анотація, реферат. Науковий етикет і плагіат. Як 
уникнути плагіату під час роботи з літературою. 

Правила роботи в бібліотеці. Робота з каталогами. Два види каталогів: 
алфавітний і систематичний. Комп’ютерні каталоги бібліотек. Створення 
бібліографії. Бібліографічний опис книжки. Систематизація наукової 
інформації. Створення власної картотеки. Опис книжки на картках. 

Практична робота. Виконання вправ на роботу з текстом. Написання 
анотації на статтю. Складання тез до роботи. Написання відгуку і рецензії на 
наукову статтю, книжку. Робота в бібліотеці. Ознайомлення з прикладами 
оформлення бібліографії у наукових статтях і наукових виданнях. Розробка 
плану читання наукової літератури за обраною темою дослідження. 
Формування огляду джерел за тематикою роботи учня. Оформлення списку 
джерел. Складання термінологічного словника власного дослідження. 

 
9. Основні поняття методології наукового пізнання (4 год) 

Поняття методології наукового дослідження. Основні методи наукового 
пізнання. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання. 

Основні методи емпіричного рівня пiзнання – спостереження, 
експеримент. Організація і проведення спостереження. Організація і 
проведення експерименту. Факт як форма знання. 

Теоретичний рівень пізнання. Структура і функція наукової теорії. 
Науковий закон як ключовий елемент теорії. Методи теоретичного пізнання – 
абстрагування, iдеалiзацiя, формалiзацiя, моделювання. Аналіз і синтез. 
Порівняння. Аналогія. Поняття моделі в науці. Моделювання як метод 
наукового дослідження. 

Практична робота. Пошук методів дослідження для проведення власної 
науково-дослідницької роботи. Відмінності між експериментом і 
спостереженням. Виконання вправ на використання методів теоретичного 
пізнання до вирішення проблеми дослідження. 
 

10. Проведення дослідження (10 год) 

Підготовка та проведення дослідження. 
Обробка і представлення результатів дослідження: графічне і табличне. 

Пакети прикладних програм для проведення наукового дослідження та обробки 
його результатів. Поняття похибки наукового дослідження. Методи обчислення 
похибок. 

Практична робота. Складання плану експерименту або дослідження. 
Проведення дослідження (експерименту, спостереження). Опис ходу 
дослідження. Представлення наукових результатів у різноманітному вигляді: 
таблиці, графіки, діаграми. Використання програм Excel, Origin для 
представлення наукових результатів. Обчислення похибок дослідження. 

 
11. Основи інтелектуальної власності і патентування (4 год) 

Поняття інтелектуальної власності. Види інтелектуальної власності. 
Результати наукової, творчої діяльності як об’єкти правовідносин у сфері 
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інтелектуальної власності. Закони України щодо захисту інтелектуальної 
власності. 

Авторське право. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
Авторські права в мережі Інтернет. Основні засоби захисту авторських прав. 

Поняття патенту. Закон України «Про охорону прав на винаходи і 
корисні моделі» та нормативні акти, які регулюють винахідницьку діяльність. 
Поняття винаходу і його критерії. Об’єкти винаходу: продукт, спосіб, корисні 
моделі. Поняття формули винаходу. Порядок отримання патенту в Україні. 

Практична робота. Вивчення нормативних документів і законів щодо 
захисту інтелектуальної власності в Україні. Відпрацювання практичних 
навичок з оформлення необхідної документації, залежно від тематики роботи 
учня. 

 
12. Написання й оформлення науково-дослідницької роботи (10 год) 

Ознайомлення з вимогами до оформлення науково-дослідницької роботи. 
Загальні правила оформлення тексту. Структура роботи: титульний аркуш, 
зміст, перелік умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, 
висновки, список використаної літератури, додатки (за потреби). 

План викладення дослідження. Підготовка чернетки як початковий етап 
написання науково-дослідницької роботи. Виправлення чернетки. 

Науковий стиль викладення матеріалу. Структурування і представлення 
думок. Критичне мислення. Побудова аргументації під час написання тексту, 
пошук аргументів. Формулювання висновків та узагальнень з проведеної 
роботи. 

Практична робота. Ознайомлення з прикладами оформлення науково-
дослідницьких робіт учнів минулих років. Проведення тренінгу з побудови 
аргументації у тексті роботи. Відпрацювання логіки побудови тексту роботи. 
Написання вступу і висновків, їх специфіка. Написання та виправлення 
чернетки науково-дослідницької роботи. 

 
13. Представлення і захист науково-дослідницької роботи (6 год) 

Вимоги до доповіді. Структура доповіді. Поради промовцеві. Методи 
викладення матеріалу. Правила складання й оформлення презентацій. 
Використання різноманітних комп’ютерних програм для підготовки 
презентацій. 

Ораторське мистецтво. Загальні правила ведення дискусії. Мистецтво 
ставити запитання. Мистецтво відповідати на запитання. 

Практична робота. Підготовка доповіді та презентації за результатами 
науково-дослідницької роботи. Проведення рольової гри «Захист науково-
дослідницької роботи» за планом: виступ із доповіддю, постановка запитань до 
неї, відповіді на запитання, виступи опонентів. розподіл ролей між 
вихованцями («доповідач», «опонент», «керівник», «критик»). Аналіз 
результатів проведеної гри. 
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14. Конкурси та екскурсії (4 год) 

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах. Екскурсії. 
 

15. Підсумкове заняття (2 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Відзначення кращих 
вихованців гуртка. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Учні мають знати: 

• правила техніки безпеки і безпеки життєдіяльності, правила санітарії та 
гігієни під час роботи за комп’ютером; 
• поняття проблеми, мети, об’єкта, предмета і завдання дослідження; 
• правила і етапи організації учнівської науково-дослідницької діяльності; 
• поняття творчості та основні методи творчої активності; 
• основні методи наукового дослідження – спостереження, експеримент, аналіз, 
синтез, абстрагування, ідеалізація, формалізація, моделювання; 
• основні форми наукового пізнання: теорія, факт, гіпотеза, проблема; 
• основні принципи роботи з науковою інформацією; 
• основні види наукових робіт: стаття, тези, анотація, реферат; 
• поняття про авторські права та інтелектуальну власність; 
• правила оформлення науково-дослідницької роботи і тез до неї; 
• принципи презентації результатів науково-дослідницької діяльності. 
 
Учні мають уміти: 

• дотримуватись правил безпеки, правил санітарії та гігієни під час роботи за 
комп’ютером; 
• виокремлювати проблему, обґрунтовувати актуальність, визначати об’єкт, 
предмет, мету і завдання дослідження; 
• складати індивідуальний план роботи; 
• обирати й застосовувати методи дослідження відповідно до поставленої мети; 
• знаходити інформацію для вирішення виявленої проблеми; 
• працювати в бібліотеці та Інтернет-мережі з різними інформаційними 
ресурсами, правильно цитувати і конспектувати джерела, оформлювати 
бібліографічні посилання; 
• порівнювати джерела різних видів з однієї проблеми; 
• використовувати інформацію із джерел для доведення якогось факту, точки 
зору, власної думки; 
• систематизувати матеріал, складати схеми і таблиці; 
• складати тези наукової роботи; 
• викладати й оформлювати результати науково-дослідницької роботи. 
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ПРОГРАМА 

Основи науково-дослідницької діяльності 

 
Вищий рівень 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Щоденне життя людини відкриває перед нею нескінченний обшир 

пізнавальних завдань, які вона реалізує у процесі наукового осягнення світу. 
Виходячи з багатоманітності та багатовимірності людського існування наукові 
дослідження диференціюються за різними науковими галузями і різняться за 
специфікою здійснення наукового пошуку. Однак усім їм притаманні спільні 
методологічні підходи й універсальні послідовні процедури. 

Програма «Основи науково-дослідницької діяльності» спрямована на 
всебічну підготовку учнів до науково-дослідницької діяльності у різних галузях 
науки та адресована здебільшого вихованцям малих академій наук учнівської 
молоді, учням загальноосвітніх закладів із поглибленим вивченням окремих 
навчальних предметів: спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв тощо. У змісті 
програми розкривається алгоритм здійснення дослідження, ґрунтовно 
розглядаються методологія, методи і сучасні засоби його проведення. 

Мета програми полягає у сприянні творчому й інтелектуальному розвитку 
особистості у процесі науково-дослідницької роботи. 

Основними завданнями курсу є: 
 сформувати уявлення про науку як особливий вид діяльності людини; 
 розвивати інтерес до пізнання світу, сутності процесів і явищ; 
 сформувати стійкий інтерес до пошукової і дослідницької діяльності; 
 ознайомити з поняттям про науково-дослідницьку діяльність; 
 сформувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу; 
 ознайомити з основними способами раціональної організації власної 

розумової діяльності; 
 сформувати навички роботи з науковою інформацією та основними 

засобами її аналізу і систематизації; 
 розвивати вміння оперувати науковими знаннями, законами теоріями, 

фактичним матеріалом і методикою досліджень в обраній галузі науки; 
 сприяти розвитку самостійного, творчого мислення, вміння 

використовувати отримані знання на практиці; 
 розвивати системно-логічне, критичне і просторове мислення; 
 сприяти задоволенню потреб у творчій самореалізації та саморозвитку 

особистості. 
Програма розрахована на роботу в гуртках і секціях вищого рівня навчання 

протягом двох років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така 
кількість годин: 1-й рік – 144 години (4 години на тиждень), 2-й рік – 216 годин 
(6 годин на тиждень). У гуртках навчаються учні 9–11-х класів віком від 14 до 
17 років. Склад навчальної групи – 6–10 учнів. 
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З огляду на розподіл тем програми, їх складність і значущість на першому 
році навчання роботу проводять із учнями віком 14–15 років, на другому – з 
учнями віком 16–17 років, які вже володіють достатніми знаннями та вміннями 
у проведенні самостійних досліджень. 

Програму побудовано за концентричним принципом, що передбачає 
вивчення окремих тем протягом першого року навчання та їх поглиблення і 
розширення – на другому. 

Тематичні розділи програми знайомлять учнів із наукою як специфічним 
видом діяльності людини та її методологією, що дає змогу показати можливості 
й обмеженість феномену науки. У програмі враховано специфіку проведення 
дослідження в різних галузях наукового пізнання, причому інформацію про 
теорію і практику дослідження подано так, що це буде прийнятним для 
дослідження як у суспільно-гуманітарній, так і фізико-математичній, технічній 
сферах. 

Особливий акцент у програмі зроблено на відпрацюванні основних етапів 
науково-дослідницької роботи: від підготовчого етапу (вибору теми, збирання і 
систематизації матеріалу, написання чернетки роботи) до оформлення і 
представлення роботи (написання чистового варіанта за правилами оформлення 
та підготовка доповіді про результати досліджень на підсумковій конференції 
гуртка). При цьому, з одного боку, процес наукового дослідження 
представлений як чітко спланований, алгоритмізований, повністю 
контрольований, а з іншого – як творчий пошук, сповнений парадоксів і 
несподіваних відкриттів. 

В умовах великого інформаційного навантаження, різноманітності виборів, 
що їх пропонує сучасний спосіб життя, учень перебуває у стані постійного 
дефіциту часу, який можна було б використати для навчання і дозвілля. 
Окремий блок програми «Організація робочого дня учня» спрямований на 
формування вміння оптимально розподіляти свій час, які стають важливими 
для успішної діяльності учня. 

Програма передбачає теоретичні та практичні заняття. Види занять у 
процесі навчання взаємопов’язані та логічно доповнюють одне одного. У 
програмі використовуються такі форми роботи, як тренінги, бесіди, лекції, 
лекторії, дискусії, семінари, конференції, круглі столи, екскурсії, індивідуальні 
заняття, робота в бібліотеці, практична робота в лабораторіях, обробка 
результатів науково-дослідницької роботи. 

Під час вивчення курсу передбачається використання інтерактивних, 
евристичних, пошукових, пояснювально-ілюстративних, дослідницьких 
методів, а також методів активізації пізнавальної діяльності, формування і 
стимулювання пізнання. Використовується сучасні технічні засоби навчання. 

Залежно від педагогічної мети і завдань послідовно застосовують групові й 
індивідуальні форми роботи: програмування та планування індивідуальної 
дослідницької діяльності учнів; підготовка до індивідуально-дослідницької 
діяльності; дослідження (теоретичні, експериментальні, комбіновані); 
узагальнення результатів дослідження (узагальнювальний семінар, наукова 
дискусія); застосування результатів досліджень; звітування дослідників 
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(співбесіда, колективний усний звіт, захист наукової роботи, написання звіту, 
огляду, конкурсної творчої роботи тощо). 

Для оцінки рівня знань і роботи учня в гуртку передбачено такі форми 
контролю: поточний (співбесіда, обговорення, тестування, розв’язування 
творчих завдань, оформлення рефератів і постерів); проміжний (створення 
робіт проміжних етапів дослідницької діяльності: написання рефератів, 
анотацій, рецензій на статті і книжки тощо); підсумковий (науково-
дослідницька робота, виступи на науково-практичних конференціях, участь у 
різноманітних конкурсах та олімпіадах). 

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у 
групах індивідуального навчання відповідно до Положення про порядок 
організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних 
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 11.08.2004 р. 
№ 651 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 
10.12.2008 р. № 1123). 

Програма є орієнтовною. Перелік обладнання у програмі подано як 
орієнтовний відповідно до можливостей навчального закладу. Керівник гуртка 
може вносити зміни й доповнення до змісту програми, плануючи свою роботу з 
огляду на інтереси гуртківців, стан матеріальної бази закладу. 

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Теми подано в порядку зростання 
складності матеріалу. Керівник гуртка виходячи з рівня підготовки дітей може 
визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми, і внести 
до програми відповідні корективи. 

 

Перший рік навчання, вищий рівень 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ Розділ, тема Кількість годин 

усього теоретичні практичні 
1 Вступне заняття 2 1 1 
2 Організація робочого дня 

учня 
6 2 4 

3 Наука як один з видів 
пізнавальної діяльності 
людини 

8 4 4 

4 Поняття про науково-
дослідницьку діяльність 

12 4 8 

5 Науково-дослідницька 
діяльність та її основні 
етапи 

8 4 4 

6 Поняття творчості та її 
роль в науково-дослідній 
роботі 

6 2 4 
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7 Основні засади роботи з 
науковою інформацією 

26 6 20 

8 Написання та оформлення 
науково-дослідницької 
роботи 

30 4 26 

9 Представлення і захист 
науково-дослідницької 
роботи 

20 4 16 

10 Конкурси, лекторії, 
екскурсії 

24 10 14 

11 Підсумкове заняття 2 – 2 
Разом 144 39 105 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступне заняття (2 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної 
роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. 
Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання. 

Практична робота. Проведення дискусії на тему: «Чому я хочу займатись 
науково-дослідницькою роботою». 

 
2. Організація робочого дня учня (6 год) 

Розпорядок дня учня. Сон і відпочинок. Спорт і хобі. Важливість виконання 
гімнастичних вправ. Організація часу, планування дня. Розподіл сил за піками 
активності протягом дня, тижня. 

Організація робочого місця учня. Вибір оптимального способу роботи. 
Самоконтроль і самооцінка. Пам’ять та увага у процесі навчання. Основні 
вправи на концентрацію уваги. 

Практична робота. Ведення щоденників. Аналіз учнями власних 
щоденників. Виявлення учнями піків власної активності протягом дня. 
Виконання вправ на тренування пам’яті та уваги. Проведення тренінгу на 
застосування методів концентрації уваги для підвищення ефективності роботи. 
 

3. Наука як один з видів пізнавальної діяльності людини (8 год) 

Наука і суспільство. Наука як соціальний інститут. Наука як діяльність, 
система знань. Завдання і мета науки, її основні функції. Зв’язок науки з 
іншими сферами діяльності людини. Класифікація наук. Міждисциплінарність 
сучасної науки. Розвиток науки в Україні. Національна академія наук України 
як вища державна наукова організація України. Структура наукових відділень 
Національної академії наук України. 

Структура наукового пізнання. Основні форми наукового пізнання: теорія, 
гіпотеза, закон, проблема, факт. Основні методи наукових досліджень. 
Спостереження й експеримент як методи наукового пізнання. 
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Особливості наукового пізнання. Норми та ідеали наукового пізнання. 
Доказовість, точність, об’єктивність як основні характеристики наукового 
пізнання. Проблема обґрунтування наукового пізнання. Проблеми істинності 
наукового пізнання. Етика науки. Професійна відповідальність вченого. 

Практична робота. Проведення круглого столу на тему «Наука і цінності 
суспільства». Оприлюднення інформації про вчених у різних галузях науки. 
Проведення зустрічей з науковцями. 

 
4. Поняття про науково-дослідницьку діяльність (12 год) 

Дослідження та його специфіка. Мета проведення дослідження. Специфіка 
науково-дослідницьких питань. 

Наукове дослідження як форма існування і розвитку науки. Класифікація 
наукових досліджень (фундаментальні, прикладні, теоретичні, 
експериментальні). 

Особливості учнівської науково-дослідницької діяльності. Відмінності 
учнівського дослідження від наукового дослідження. Порівняння дослідницької 
і проектної діяльності. Пошукова наукова діяльність. Специфіка роботи з 
керівником і самостійний пошук. Типи учнівських робіт (реферативні, описові, 
пошукові, експериментальні тощо). 

Види дослідницьких наукових робіт: реферат, навчально-дослідницька 
робота учня, науково-дослідницька робота учня, курсова, дипломна, дисертація. 

Форми представлення наукового дослідження: наукова стаття, звіт, 
аналітичний огляд, доповідь під час наукової конференції (усна або стендова), 
тези, автореферат, монографія, підручник, навчальний посібник. 

Форми аналізу наукових робіт: анотація, відгук, рецензія. 
Реферат як наукова робота. Структура реферату: титульний аркуш, зміст, 

вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, додатки (за 
потреби). Стиль викладення матеріалу. Вимоги до оформлення реферату. 

Практична робота. Проведення дискусії на тему «Специфіка роботи 
вченого». Оприлюднення рефератів. Аналіз відмінностей між прикладними і 
фундаментальними науковими роботами на прикладі наукових статей за 
різними профільними напрямами. Розгляд на конкретних прикладах 
відмінностей між науковим і ненауковим знанням. 

 

5. Науково-дослідницька діяльність та її основні етапи (8 год) 

Основні етапи наукового дослідження: вибір напряму досліджень; 
формулювання проблеми; вибір теми і формулювання назви; формулювання 
мети і завдань; формулювання гіпотези дослідження, написання плану 
дослідження; вивчення літературних джерел; аналіз, обробка, систематизація 
матеріалу; написання тексту роботи; формулювання висновків та узагальнень; 
оформлення результатів; написання й оформлення тез; підготовка доповіді; 
презентація науково-дослідницької роботи. Поняття про актуальність, об’єкт, 
предмет, мету, завдання дослідження. 

Практична робота. Постановка проблеми науково-дослідницької 
роботи: а) окреслення області реальності, що досліджується, та вибір напряму 
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дослідження, б) з’ясування, що вивчено стосовно цього аспекту реальності, 
г) визначення аспектів, які недостатньо досліджені. Формулювання теми 
роботи. Складання початкового плану дослідження. 

Формулювання основних етапів науково-дослідницької роботи, визначення 
об’єкта, предмета і завдання дослідження на прикладі наукової статті за 
профільним напрямом. 
 

6. Поняття творчості та її роль у науково-дослідницькій роботі (6 год) 

Підходи до визначення поняття творчість. Ситуація виникнення нового 
знання. Нове як результат старого. Творчість і мислення. Творчість та уява. 
Творчість і пізнання. Творчість та інтуїція. Творчість у науковому пізнанні. 
Творчість у науці й мистецтві: спільне та відмінне. Взаємозв’язок інтуїтивного і 
свідомого у науковому пізнанні. Наукове відкриття як творчий процес. Поняття 
наукової творчості. 

Парадоксальність творчого процесу. Творчість і логіка парадоксу. Парадокс 
(суперечність) як початкова стадія наукового дослідження. Пошук ідей. 

Практична робота. Застосування творчих підходів у роботі над задумом 
власної дослідницької роботи. Вправи на висування можливих гіпотез до 
обраної теми науково-дослідницької роботи. Проведення тренінгу «Як знайти 
ідею». 
 

7. Основні засади роботи з науковою інформацією (26 год) 

Поняття інформації. Раціональна організація інформаційного пошуку. 
Види інформаційних ресурсів і правила роботи з ними. Пошукові ресурси 
Інтернету. Робота з архівними документами. Використання комп’ютерних 
технологій для зберігання і систематизації інформаційних джерел. 

Загальні принципи роботи з навчальною та науковою літературою. 
Психологічна підготовка до читання. Правила, мета і способи читання. Умови 
раціонального прочитання. Робота зі змістом, анотацією, передмовою і 
післямовою. Техніка швидкого читання на допомогу засвоєння матеріалу і 
роботи з літературою. Специфіка читання наукових текстів: правила цитування 
і конспектування матеріалу. Оформлення посилань у тексті. Види роботи з 
текстом: план, конспект, тези, анотація, реферат. Науковий етикет і плагіат. Як 
уникнути плагіату під час роботи з літературою. 

Правила роботи в бібліотеці. Робота з каталогами. Два види каталогів: 
алфавітний і систематичний. Комп’ютерні каталоги бібліотек. Створення 
бібліографії. Бібліографічний опис книжки. Систематизація наукової 
інформації. Створення власної картотеки. Опис книжки на картках. 

Практична робота. Виконання вправ на роботу з текстом. Написання 
анотації на статтю. Складання тез до роботи. Написання відгуку і рецензії на 
наукову статтю, книжку. Робота в бібліотеці. Ознайомлення з прикладами 
оформлення бібліографії у наукових статтях і наукових виданнях. Розробка 
плану читання наукової літератури за обраною темою дослідження. 
Формування огляду джерел за тематикою роботи учня. Оформлення списку 
джерел. Складання термінологічного словника власного дослідження. 
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8. Написання й оформлення науково-дослідницької роботи (30 год) 

Ознайомлення з вимогами до оформлення науково-дослідницької роботи. 
Загальні правила оформлення тексту. Структура роботи: титульний аркуш, 
зміст, перелік умовних позначень і скорочень, вступ, основна частина, 
висновки, список використаної літератури, додатки (за потреби). 

План викладення дослідження. Підготовка чернетки як початковий етап 
написання науково-дослідницької роботи. Виправлення чернетки. 

Науковий стиль викладення матеріалу. Структурування і представлення 
думок. Критичне мислення. Побудова аргументації під час написання тексту, 
пошук аргументів. 

Практична робота. Ознайомлення з прикладами оформлення науково-
дослідницьких робіт учнів минулих років. Проведення тренінгу з побудови 
аргументації у тексті роботи. Відпрацювання логіки побудови тексту роботи. 
Написання вступу і висновків, їх специфіка. Написання та виправлення 
чернетки науково-дослідницької роботи. 

 
9. Представлення і захист науково-дослідницької роботи (20 год) 

Вимоги до доповіді. Структура доповіді. Поради промовцеві. Методи 
викладення матеріалу. Правила складання й оформлення презентацій. 

Ораторське мистецтво. Загальні правила ведення дискусії. Мистецтво 
ставити запитання. Мистецтво відповідати на запитання. 

Практична робота. Підготовка доповіді і презентації за результатами 
науково-дослідницької роботи. Проведення рольової гри «Захист науково-
дослідницької роботи» за планом: виступ з доповіддю, постановка запитань до 
неї, відповіді на запитання, виступи опонентів. Розподіл ролей між 
вихованцями («доповідач», «опонент», «керівник», «критик»). Аналіз 
результатів проведеної гри. 

 
10. Конкурси, лекторії, екскурсії (24 год) 

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. Відвідування 
тематичних виставок. Екскурсії до музеїв. Наукові читання, лекторії. 
 

11. Підсумкове заняття (2 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Відзначення кращих 
вихованців гуртка. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Учні мають знати: 

• правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, правила санітарії і 
гігієни під час роботи за комп’ютером; 
• поняття про науку як соціальний інститут та її взаємозв’язок з іншими 
сферами діяльності людини; 
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• поняття про наукову діяльність, відмінності між науковим та іншими видами 
пізнання; 
• норми наукової етики; 
• основні засади організації та планування робочого дня; 
• поняття про наукове дослідження; 
• основні види дослідницьких робіт; 
• поняття проблеми, мети, об’єкта, предмета і завдання дослідження; 
• основні етапи науково-дослідницької діяльності; 
• поняття творчості; 
• правила роботи з науковою та навчальною літературою; 
• основні форми наукового пізнання: теорія, факт, гіпотеза, проблема; 
• основні методи наукового дослідження: спостереження, експеримент, аналіз, 
синтез, абстрагування, ідеалізація, формалізація, моделювання; 
• основні засади пошуку наукової інформації; 
• основні правила представлення наукової інформації; 
• правила оформлення тексту і презентації науково-дослідницької роботи. 

 
Учні мають уміти: 

• дотримуватись правил безпеки у навчальному закладі, лабораторії, правил 
санітарії і гігієни під час роботи за комп’ютером; 
• планувати свій день; 
• володіти прийомами раціональної організації навчальної діяльності; 
• ставити дослідницьку проблему; 
• обґрунтовувати актуальність роботи; 
• обирати методи дослідження відповідно до поставлених завдань; 
• використовувати різноманітні методи творчого пошуку для вирішення 
проблеми; 
• збирати інформацію, необхідну для реалізації наукового дослідження; 
• конспектувати літературу; 
• використовувати теоретичні методи наукового пізнання: аналіз, синтез, 
абстрагування, ідеалізація, формалізація, індукція і дедукція; 
• планувати експеримент і спостереження, описувати хід дослідження; 
• аргументовано викладати свої думки усно і письмово; 
• оформлювати науково-дослідницьку роботу згідно з вимогами; 
• презентувати результати дослідження, використовуючи різноманітні засоби. 
 

Другий рік навчання, вищий рівень 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ Розділ, тема Кількість годин 
усього теоретичні практичні 

1 Вступне заняття 3 1 2 
2 Підготовка до проведення 

науково-дослідницької 
роботи 

9 3 6 
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3 Наукова діяльність як  
творчий процес 

18 6 12 

4 Методологія наукового 
пізнання 

6 3 3 

5 Основні засади роботи з 
науковою інформацією 

30 3 27 

6 Основи інтелектуальної 
власності і патентування 

12 6 6 

7 Специфіка проведення 
дослідження в різних 
галузях науки 

15 3 12 

8 Робота над основною 
частиною дослідження 

39 – 39 

9 Написання й оформлення 
науково-дослідницької 
роботи 

36 6 30 

10 Наукова дискусія 6 3 3 
11 Представлення і захист 

науково-дослідницької 
роботи 

15 2 13 

12 Конкурси, лекторії,  
екскурсії 

24 6 18 

13 Підсумкове заняття 3 1 2 
Разом 216 43 173 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступне заняття (3 год) 

Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної 
роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. 
Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання. 

Практична робота. Проведення дискусії на одну з тем: «Мій шлях у 
науку», «Вибір професії в сучасному інформаційному суспільстві». 

 
2. Підготовка до проведення науково-дослідницької роботи (9 год) 

Наукове дослідження, його мета і специфіка. 
Відомості про загальну схему наукового дослідження. Постановка проблеми. 

Вибір теми дослідження. Обґрунтування актуальності науково-дослідницької 
роботи. Мета і завдання дослідження. Об’єкт і предмет дослідження. Вибір 
методу. Пошук можливих розв’язків проблеми. Формулювання гіпотези. 
Проведення дослідження. Інтерпретація результатів. 
Оформлення науково-дослідницької роботи. Підготовка до захисту. 

Практична робота. Ознайомлення із загальною структурою наукових 
робіт. Постановка проблеми як початкова ланка дослідження. Вибір теми 
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дослідження, обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань, 
об’єкта і предмета дослідження. Виконання вправ на використання техніки 
«мозкового штурму» для вибору теми наукової роботи. Обговорення вибору 
теми з науковим керівником. Розробка початкового плану роботи. 
 

3. Наукова діяльність як творчий процес (18 год) 

Підходи до визначення поняття творчість. Творчість і мислення. Творчість і 
пізнання. Творчість та інтуїція. Творчість у науковому пізнанні. Взаємозв’язок 
інтуїтивного і свідомого у науковому пізнанні. Ситуація виникнення нового 
знання. Нове як результат старого. 

Парадоксальність творчого процесу. Творчість і логіка парадоксу. Парадокс 
(суперечність) як початкова стадія наукового дослідження. Пошук ідей. 
Поняття наукової спільноти, її роль у процесі наукової творчості. Індивідуальна 
і колективна специфіка творчого процесу. 

Природа наукового відкриття – приклади з історії науки. Становлення 
класичної та квантово-механічної картин світу як творчий процес. (Г. Галілей, 
І. Ньютон, Н. Бор, В. Гейзенберг, А. Ейнштейн). 

Різні методи активізації творчої активності. «Мозковий штурм» (А. Осборн) 
і проблема колективної творчості. Метод подолання інерційного ефекту 
мислення (Дж. Менделл). Синектика – метод стимулювання творчості 
(У. Гордон). Морфологічний аналіз (Ф. Цвіккі). Е. де Боно – метод «шести 
капелюхів мислення». Т. Б’юзен – побудова інтелект-карт. 

Різні види творчості та їх співвідношення: наукова, технічна і художня 
творчість. Специфіка технічної творчості. Теорія розвитку винахідницьких 
задач і дослідження технічних систем (Г. С. Альтшуллер). Поняття 
винахідницької задачі. Закони розвитку технічних систем. Методи і прийоми 
розв’язування винахідницьких задач. 

Практична робота. Вправи на використання різноманітних технік для 
побудови підходів до вирішення конкретної наукової проблеми. Робота над 
задумом науково-дослідницької роботи, підготовка різноманітних сценаріїв і 
розробка гіпотез. Розв’язування винахідницьких задач за допомогою обраного 
методу. 

 
4. Методологія наукового пізнання (6 год) 

Поняття методології наукового дослідження. Основні методи наукового 
пізнання. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання. 

Основні методи емпіричного рівня пiзнання – спостереження, 
експеримент. Організація і проведення спостереження. Організація і 
проведення експерименту. Факт як форма знання, факти і їх інтерпретація. 

Теоретичний рівень пізнання. Структура і функція наукової теорії. 
Проблема як форма наукового пізнання. Проблема як «знання про незнання». 
Особливості побудови гіпотези дослідження. Науковий закон як ключовий 
елемент теорії. Методи теоретичного пізнання – абстрагування, iдеалiзацiя, 
формалiзацiя, моделювання. Аналіз і синтез. Порівняння. Аналогія. Поняття 
модель в науці. Моделювання як метод наукового дослідження. 



 32 

Практична робота. Планування експерименту і спостереження. 
Відмінності між експериментом і спостереженням. Опис ходу експерименту. 
Виконання вправ на використання методів теоретичного пізнання до вирішення 
проблеми. Аналіз проблеми взаємозв’язку теоретичного і емпіричного рівнів 
пізнання. 
 

5. Основні засади роботи з науковою інформацією (30 год) 

Види інформаційних ресурсів і правила роботи з ними. Пошукові ресурси 
Інтернету. Використання комп’ютерних технологій для зберігання і 
систематизації інформаційних джерел. Правила роботи з літературою. 
Специфіка читання наукових текстів: цитування і конспектування матеріалу. 
Складання конспекту й анотацій до прочитаних наукових джерел. Правила 
роботи в бібліотеці. Робота з каталогами. Два види каталогів: алфавітний і 
систематичний. Робота з архівними документами. Комп’ютерні каталоги 
бібліотек. Створення бібліографії. Бібліографічний опис книжки. Створення 
власної картотеки. Опис книжки на картках. Правила цитування та оформлення 
посилань у тексті. Науковий етикет і плагіат. 

Практична робота. Робота в бібліотеці. Складання плану прочитання 
літератури. Складання бібліографії за темою дослідження. Підготовка та огляд 
джерел за тематикою роботи учня. Складання плану прочитаного джерела. 
Написання конспектів джерел. Аналіз джерел та їх порівняння. Вправи на 
використання інформації з різноманітних джерел для обґрунтування власної 
думки. 

 
6. Основи інтелектуальної власності і патентування (12 год) 

Поняття інтелектуальної власності. Види інтелектуальної власності. 
Результати наукової, творчої діяльності як об’єкти правовідносин у сфері 
інтелектуальної власності. Закони України щодо захисту інтелектуальної 
власності. 

Авторське право. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 
Авторські права в мережі Інтернет. Основні засоби захисту авторських прав. 

Поняття патенту. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» та нормативні акти, які регулюють винахідницьку діяльність. Поняття 
винаходу і його критерії. Об’єкти винаходу: продукт, спосіб та корисні моделі. 
Поняття формули винаходу. Критерії патентоспроможності винаходу. Порядок 
отримання патенту в Україні. 

Види патентної інформації. Системи та засоби патентного пошуку: 
тематичний, іменний, нумераційний. 

Практична робота. Вивчення нормативних документів і законів щодо 
захисту інтелектуальної власності в Україні. Відпрацювання практичних 
навичок з оформлення необхідної документації залежно від тематики роботи 
учня. Оформлення заявки на винахід, корисну модель, раціоналізаторську 
пропозицію. Формування формули винаходу. Оформлення заявки на одержання 
патенту на винахід. Складання заявки на реєстрацію авторського права на твір. 
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7. Специфіка проведення наукового дослідження  

в різних галузях науки (15 год) 

Специфіка наукових досліджень у галузі суспільно-гуманітарних наук. 
Програма дослідження в суспільних науках та її структура. Методи збирання 
первинної інформації в суспільних науках. Специфіка проведення 
спостереження й експерименту під час дослідження у суспільних науках. 
Основні методи дослідження: анкетування, інтерв’ю, аналіз документів. 
Основні змінні дослідження. Надійність і валідність інформації. Генеральна 
сукупність і вибірка дослідження. Обробка первинної інформації. Аналіз та 
вимірювання інформації дослідження. Форми звітності результатів 
дослідження. 

Наукове дослідження у філософії. Визначення проблеми та вибір матеріалу 
для дослідження. Основні методи дослідження. Аналіз і систематизація 
матеріалу. Логіка і задум філософського тексту. 

Специфіка наукових досліджень у галузі літератури та мови. Визначення 
джерел матеріалу для дослідження. Збирання мовного матеріалу. Вибір 
загальнонаукових методів дослідження. Специфіка лінгвістичних методів 
дослідження. Аналіз, систематизація та опис мовного матеріалу. 

Наукове дослідження у галузі мистецтвознавства. Види інформаційних 
джерел для збирання матеріалу дослідження. Робота з архівними матеріалами. 
Збирання первинного матеріалу. Розшифрування і паспортизація зразків 
первинних матеріалів дослідження. 

Особливості дослідження у природничих науках. Специфіка об’єктів 
вивчення. Підготовка і відбір зразків для спостереження. Зберігання і 
систематизація зразків, колекції. Польові та камеральні дослідження. 
Експедиції. Робота з картами, фотоматеріалами, краєзнавчими описами. 
Ведення журналів польових досліджень та інших записів спостережень. Форми 
звітності за результатами дослідження. 

Специфіка наукових досліджень у галузі фізико-математичних наук і 
технічних наук. Теоретичне й експериментальне дослідження. Формулювання 
гіпотези та вибір методів дослідження. Методика проведення експерименту. 
Особливості конструкторської технічної роботи. Опис приладу. Отримання та 
вимірювання даних експерименту. Об’єктивність представлення наукової 
інформації. 

Перевірка достовірності результатів дослідження (надійність і точність). 
Похибка у науковому дослідженні. Методи обчислення похибок. 
Представлення результатів дослідження: табличне і графічне представлення 
інформації. Правила використання і представлення наочного матеріалу 
(рисунків, формул, фото тощо). Пакети прикладних програм для проведення та 
обробки результатів наукового дослідження. 

Використання сучасних інтерактивних комп’ютерних технологій для 
проведення наукового дослідження. 

Практична робота. Складання плану експерименту чи дослідження. 
Проведення дослідження (експерименту, спостереження, збирання первинної 
інформації). Опис ходу експерименту. Представлення результатів у формі звіту 
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(науковий звіт). Представлення наукових результатів у різноманітному вигляді: 
таблицях, графіках, діаграмах. Використання програм Excel, Origin для 
представлення наукових результатів. 

 
8. Робота над основною частиною дослідження (39 год) 

Практична робота. Виконання науково-дослідницької роботи за 
індивідуальними планами учнів. Формулювання актуальності, мети, об’єкта, 
предмета, завдань науково-дослідницької роботи. Вибір методів дослідження. 
Проведення наукового дослідження. Аналіз результатів науково-дослідницької 
роботи. Підготовка чернетки науково-дослідницької роботи. 
 

9. Написання й оформлення науково-дослідницької роботи (36 год) 

Вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи. Структура змісту 
дослідницької роботи: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень і 
скорочень, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури, 
додатки (за потреби). Вимоги до оформлення тез дослідження. 

Науковий стиль викладення матеріалу. Структурування і представлення 
думок. Критичне мислення. Аргументація під час написання тексту роботи. 
Логічні закони у побудові аргументації в тексті науково-дослідницької роботи. 
Структура логічного доведення. 

Практична робота. Виконання вправ на побудову аргументації у тексті 
науково-дослідницької роботи. Проведення тренінгу на підбір аргументів для 
захисту власного судження. Редагування чернетки науково-дослідницької 
роботи. Підготовка та оформлення тексту науково-дослідницької роботи. 

 
10. Наукова дискусія (6 год) 

Правила ведення наукової дискусії. Діалог як форма ґенези наукового 
знання. Конфронтація й опонування у науковій дискусії. 

Основи ораторського мистецтва. Якості голосу оратора: інтонація, дикція, 
темп мови, артикуляція. Дихання під час виступу. Аудиторний шок і засоби 
його подолання. Загальні правила ведення дискусії. Мистецтво ставити 
запитання. Мистецтво відповідати на запитання. 

Практична робота. Обговорення результатів досліджень. Дискусія 
стосовно наукових результатів. Порівняння гіпотез, висунутих під час роботи з 
результатами експериментів або фактами, – підтверджуються або 
спростовуються, стають твердженнями. Обговорення випадку, коли висунуті 
гіпотези не підтверджуються, тобто завдання роботи не виконуються. 

 
11. Представлення і захист науково-дослідницької роботи (15 год) 

Вимоги до публічного виступу. Структура доповіді. Поради промовцеві. 
Методи викладення матеріалу. Правила складання й оформлення презентацій. 
Використання різноманітних комп’ютерних програм для підготовки 
презентацій. 

Практична робота. Оприлюднення доповіді та презентації за 
результатами науково-дослідницької роботи. Проведення рольової гри «Захист 
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науково-дослідницької роботи», розподіл ролей між вихованцями («доповідач», 
«опонент», «керівник», «критик»). План гри: виступ з доповіддю, постановка 
запитань до неї, відповіді на запитання, виступи опонентів. Підбиття підсумків, 
аналіз проведених дискусій. 

 
12. Конкурси, лекторії, екскурсії (24 год) 

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках. Відвідування 
тематичних виставок. Екскурсії до музеїв. Наукові читання, лекторії. 
 

13. Підсумкове заняття (3 год) 

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Відзначення кращих 
вихованців гуртка. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Учні мають знати: 

• правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, правила санітарії і 
гігієни під час роботи за комп’ютером; 
• поняття проблеми, мети, об’єкта, предмета і завдання дослідження; 
• правила й етапи організації учнівської науково-дослідницької діяльності; 
• основні методи творчої активності; 
• поняття про науку як творчу діяльність; 
• специфіку емпіричного рівня пізнання; 
• специфіку теоретичного рівня пізнання; 
• специфіку проведення наукового дослідження у різних галузях науки; 
• основні принципи роботи з науковою інформацією; 
• основні види наукових робіт: стаття, тези, анотація, реферат; 
• поняття про авторські права й інтелектуальну власність; 
• правила оформлення науково-дослідницької роботи і тез до неї; 
• принципи презентації результатів науково-дослідницької діяльності. 
 
Учні мають уміти: 

• дотримуватись правил безпеки, правил санітарії і гігієни під час роботи за 
комп’ютером; 
• виділяти проблему, обґрунтовувати актуальність, визначати об’єкт, предмет, 
мету і завдання дослідження; 
• складати індивідуальний план роботи; 
• обирати і застосовувати методи дослідження відповідно до поставленої мети; 
• знаходити інформацію для вирішення виявленої проблеми; 
• працювати в бібліотеці та Інтернет-мережі з різними інформаційними 
ресурсами, правильно цитувати джерела, оформлювати бібліографічні 
посилання; 
• конспектувати літературу, складати до неї анотацію; 
• порівнювати джерела різних видів з однієї проблеми; 
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• використовувати інформацію із джерел для доведення якогось факту, точки 
зору, власної думки; 
• оперувати інформацією, отриманою в результаті аналізу декількох джерел; 
• систематизувати матеріал, складати схеми і таблиці; 
• складати тези наукової роботи; 
• викладати й оформлювати результати науково-дослідницької роботи. 



 37 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 
ГУРТКА 

 
Прилади, пристосування К-сть, шт. 
Персональний комп’ютер на базі CPU Intel 
Pentium IV (Celeron), ОЗУ 512 Мб або 
більше, HDD 80 Гб або більше 

За потребою 

Екран для демонстрації За потребою 
DVD-плеєр За потребою 
Мультимедійний проектор За потребою 
Інтерактивна дошка За потребою 
Принтер За потребою 
Сканер За потребою 
USB флеш-накопичувач За потребою 

 
Канцелярські вироби, інструменти і 
матеріали К-сть, шт. 

Ватман А-1 За потребою 
Папір друкарський За потребою 
Ручки кулькові За потребою 
Олівці креслярські За потребою 
Олівці кольорові За потребою 
Фломастери За потребою 
Ножиці За потребою 
Гумка За потребою 
Клей За потребою 
Скріпки, кнопки За потребою 
Папки За потребою 
СD-DVD-диски За потребою 
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