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ПЕРЕДМОВА 
 

Людина,  

що володіє вродженим талантом, 

 відчуває найбільше щастя тоді, 

коли використовує цей талант. 

(Йоганн Вольфганг Гете) 

 

ХХІ століття відзначається швидким зростанням світової глобалізації 

та інтенсивним ростом світової конкуренції. Гігантський попит на інновації 

повинен стати одним із головних каталізаторів досліджень обдарованості в 

третьому тисячолітті, адже обдаровані особистості є найціннішим джерелом 

духовного і матеріального надбання людства, зокрема нашої держави. Саме 

своєчасне виявлення високих креативних здібностей у молоді є однією із 

найважливіших умов оптимального розвитку їхніх талантів.  

В Україні із можливих напрямів вирішення проблеми забезпечення 

господарства обдарованими спеціалістами обрано шлях самостійної 

підготовки талановитої молоді у межах національної системи освіти на основі 

розробки та реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та 

індивідуальних програм. У більшості закладів освіти України в останні роки 

значно активізувалася діяльність стосовно цілеспрямованої систематичної 

роботи з обдарованими учнями та студентами: розробляються загальні та 

індивідуальні програми розвитку здібностей і обдарувань молоді, 

народжуються нові цікаві форми презентації обдарованої особистості та 

створюються відповідні умови для її розвитку, вчителями та викладачами 

віднаходяться інноваційні методи навчання і виховання творчої особистості. 

Сьогодні вчителі та викладачі використовують різні форми роботи з 

обдарованими дітьми, але переконані, що домінувати мають самостійна 

робота, пошуковий та дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь і 

навичок. Саме тому педагогічні працівники закладів освіти велику увагу 
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приділяють участі учнівської та студентської молоді в науково-дослідницькій 

роботі Малої академії наук України, яка посідає чільне місце серед 

ефективних форм науково-дослідної діяльності, що сприяють розвитку 

творчого потенціалу талановитої молоді, спрямовує зусилля на розвиток їх 

дослідницьких здібностей, залучає до активної дослідницької роботи. Мала 

академія наук України – цілісна, багаторівнева система виявлення та відбору 

обдарованих особистостей, забезпечення духовного, інтелектуального, 

творчого розвитку молодого покоління, створення умов для соціального та 

професійного самовизначення особистості, виховання майбутньої творчої та 

наукової еліти України. 

На сучасному етапі Мала академія наук України відіграє визначальну 

роль у формуванні наукової еліти нації. Реалізовані в рамках її діяльності 

освітні проекти, заходи й ініціативи створюють простір для професійного 

самовизначення, самореалізації та соціалізації обдарованої молоді. Суспільні 

запити, динаміка соціокультурних перетворень й інтенсивні темпи розвитку 

науки актуалізують завдання, що їх успішно розв’язує МАН України. 
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РОЗДІЛ І.   

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

 У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

1.1. Формування творчих здібностей особистості в філософському, 

психологічному та педагогічному аспектах. 

Проблема сутності, розвитку, психолого-педагогічної діагностики 

здібностей і творчих можливостей людини цікавила не одне покоління 

дослідників. Вивчення проблеми творчості здійснювалося в таких аспектах: 

філософському – формування здібностей шляхом привласнення культурно-

історичного досвіду людства; психологічному – дослідження психологічної 

основи здібностей; педагогічному – визначення напрямів і засобів розвитку 

творчих здібностей особистості, ролі педагогічних впливів на її навчання й 

виховання. 

Теоретичною основою дослідження проблеми формування творчих 

здібностей особистості визначено праці Г. Альтшуллєра, Л. Виготського, 

В. Давидова, Г. Костюка, В. Крутецького, І. Лернера, А. Макаренка, 

В. Роменця, В. Сухомлинського, Б. Теплова, в яких викладено різні підходи до 

розуміння сутності проблеми творчого розвитку особистості. У сучасній 

педагогічній теорії різні аспекти означеної проблеми висвітлені у працях 

І. Беха, В. Кременя, С. Максименка, В. Моляко, Г. Пустовіта, С. Сисоєвої, 

О. Сухомлинсько. 

Методологічною основою дослідження було визначено праці 

В. Андрєєва, В. Алфімова, Д. Богоявленської, В. Вербицького, В. Гаврилюка, 

В. Крутецького, Г. Костюка, В.Паламарчук, Я. Пономарьова, Г. Пустовіта, 

О.Савенкова, В. Рибалки, С. Сисоєвої, В. Обозного, присвячені вивченню 

проблем формування творчої особистості, розвитку її творчої активності у 

процесі дослідницької та пошукової діяльності. 
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Дослідження проблеми формування творчих здібностей особистоті 

потребує здійснення аналізу сутності понять «творча особистість», «творчі 

здібності», «процес творчості». У психолого-педагогічній літературі поняття 

«особистість» трактується по-різному. Це дає змогу розглядати її як цілісне 

поєднання внутрішніх умов для розуміння закономірностей психічних 

процесів.  

За філософсько-психологічною концепцією С.Рубінштейна особистість 

виявляється і формується у взаємодії людини з довкіллям, в її діяльності та 

поведінці. Структура особистості «визначається через триєдність: чого хоче 

людина, що для неї є прийнятним (спрямованість, потреби, настанови, ідеали); 

що може людина (здібності, обдарування); ким є вона сама, … Ці три 

модальності утворюють ціле й водночас це ціле не задане первісно, не 

зафіксоване, не статичне …». За твердженням автора, «здібності – це 

зафіксована в індивіді система узагальнених психічних діяльностей. Для 

формування здібностей потрібно, щоб відповідні психічні діяльності були 

узагальнені, закріплені в індивіді, стали готовими до переносу з одного 

матеріалу на інший».  

На думку Д.Ушакова, для продуктивного вивчення особистості 

необхідно взяти до відома відмінність гносеологічного поняття від 

психологічного. Якщо в гносеологічному плані особистість є цілісністю, яка 

не поділяється на частини, то в психологічному такий аналіз особистості 

можливий і навіть необхідний. Розглядаючи особистість як людину, яка має 

творчий потенціал, ми можемо говорити про один із елементів структури 

особистості, який відповідає поставленим вимогам і виражає логіку об’єкта, 

тобто логіку існування самої особистості. Цим елементом є здібності. 

Розуміння сутності такого підходу до структури особистості дає змогу 

не лише дослідити здібності як такі, а й визначити соціально-педагогічні 

умови їх формування. Слід зазначити, що практично в усіх зарубіжних теоріях 

здібності не входять до структури особистості. Західна психологія активно 

вивчає цей феномен лише як когнітивний, використовуючи виключно 
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кількісні виміри. Тут завжди йдеться лише про інтелектуальні здібності. На 

противагу цьому у вітчизняній психології здібності вводяться до структури 

особистості майже всіма вченими, які працювали і працюють у галузі 

психології особистості. 

Нині поняття «здібності» є одним із загальних понять психології та 

педагогіки. Так, С. Рубінштейн зазначав, що здібності взагалі зосереджують у 

собі всю психологію людини. Здібності він розумів як складну систему 

утворень з низкою даних, без яких людина була б нездатна до конкретної 

діяльності, і властивостей, що виробляються лише під час організованої 

діяльності.  

У свою чергу Б. Теплов виокремлює три ключові характеристики 

здібностей: «По-перше, під здібностями розуміють індивідуально-

психологічні особливості, які відрізняють одну людину від іншої». Подальший 

аналіз цієї тези приводить до з’ясування однієї з кардинальних суперечностей 

– співвідношення загального й індивідуально-унікального в особистості: 

здібності є структурним елементом, що має будь-яка особистість. Інакше 

кажучи, особистості не може бути без здібностей. Але водночас не може бути 

особистостей з однаковими здібностями.  

Перша теза Б. Теплова має більш загальний, цілісно-особистісний 

характер, що дає змогу стверджувати про те, що цілісність структури та 

ключові її елементи властиві будь-якій особистості взагалі. Водночас, у 

кожної конкретної особистості її структура, елементи та співвідношення між 

ними є унікальними. Друга теза Б. Теплова уточнює предмет: «Здібностями 

називають не будь-які взагалі індивідуальні особливості, а лише такі, що 

мають відношення до успішності виконання певної діяльності, або кількох 

видів діяльності». Третя теза вченого стосується психологічного змісту 

здібностей і їх динаміки: здібності «…не зводяться до наявних умінь, навичок, 

або знань, а ... можуть пояснити легкість і швидкість набуття цих знань і 

навичок».  
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Проте, з іншого боку ступінь оволодіння знаннями й навичками, за 

нашим висновком, визначається мотивацією, основними рисами характеру, що 

дає змогу охарактеризувати концептуально важливий факт – здібності існують 

лише в розвитку. Вони виникають, функціонують, розвиваються за власними 

закономірностями, що діють у контексті загально особистісних 

закономірностей становлення індивіда. 

Тоді правомірним є те, що виникнення здібностей краще прослідкувати 

в ранньому онтогенезі на прикладі так званих загальних здібностей. У такому 

контексті важливим є біологічне підґрунтя (будова, функціонування, стан 

анатомо-фізіологічної, насамперед, нервової організації), адже мова йде про 

задатки. Наступна умова – людина як цілісна особистість має пережити 

напружену і суперечливу зустріч із соціальним оточенням. У свою чергу 

соціальне оточення має надавати можливість сформувати самій дитині засоби 

реалізації власних потреб, засвоєння яких сприяє появі нової здібності, як 

структурного елементу особистості. Надалі здібності не лише розвиваються, а 

й взаємодіють одна з одною, а також з іншими структурами, утворюючи сталі 

складні міжфункціональні системи.  

Зазначене дає змогу констатувати, що діяльність особистості 

здійснюється свідомими діями, в яких відчувається перехід цілей в об’єктивні 

продукти і підпорядковується спонукальним її мотивам. Що радикально 

змінюється, так це характер стосунків, що пов’язують між собою цілі й мотиви 

діяльності.  

Отже, названі психологічні співвідношення є вирішальними для 

суб’єкта. Усвідомлення й досягнення ним конкретної мети, оволодіння 

засобами та операціями дій стають способом утвердження його життя, 

задоволення й розвитку його матеріальних і духовних потреб, 

опредметнюються і трансформуються в мотивах його діяльності. Тоді мотиви 

можуть виступати своєрідним показником життєвої значущості суб’єкт-

об’єктних стосунків, надають їм особистісного сенсу, який і характеризує 

сенс, і виражає пристрасті людської свідомості. Діяльність об’єктивно реалізує 
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певну сукупність ставлень – до предметного світу, до оточуючих людей, до 

суспільства, до самого себе. Відповідно до цього змінюються і функції 

мотивів. 

Одні мотиви, за О. Леонтьєвим, спонукаючи діяльність, надають їй 

особистісного сенсу. Це – системоутворюючі мотиви. Інші мотиви, що 

співіснують з ними, виконують спонукальну функцію і супроводжуються іноді 

бурхливими емоціями та ефектами, – це мотиви-стимули. 

Інше трактування поняття здібностей запропоноване В. Шадриковим. 

Він визначає останні як властивості функціональних систем, які реалізовують 

окремі психічні функції з індивідуальним ступенем вираження, що 

виявляються в успішності та якісній своєрідності засвоєння окремих 

психічних функцій. 

Оскільки психічний процес, зокрема пізнавальний, є визначеною в часі 

характеристикою функціонування відповідної системи, В. Шадриков 

відносить здібності до здібностей розумових, сприймання, пам’яті тощо. 

Відповідно до цього, здібності є загальними, вони не пов’язані з конкретними 

видами діяльності й, як стверджує вчений, не існує музичних чи педагогічних 

здібностей. Прихильники цієї концепції вводять поняття загальної 

обдарованості, визначаючи її як здатність виконувати різні види діяльності, 

поєднувати здібності, від яких залежить успіх різної діяльності. У сучасній 

психологічній науці виділяються чотири категорії дітей, яких можна назвати 

обдарованими: 

 діти з високими показниками за спеціальними тестами інтелекту, 

високим рівнем ІQ – інтелектуальна обдарованість; 

 діти з високим рівнем творчих здібностей – творча обдарованість; 

 діти, які досягли значних успіхів у спеціальних галузях діяльності 

(юні музиканти, художники, шахісти, спортсмени тощо), – спеціальна 

обдарованість; 

 діти, які добре навчаються в школі, – академічна обдарованість. 
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У свою чергу О.Матюшкін виділяє п’ять основних факторів, що 

становлять єдину інтегральну структуру обдарованості: домінуюча роль 

пізнавальної мотивації; дослідницька творча активність, що виявляється у 

відкритті нового, постановки та розв’язання проблеми; досягнення 

оригінальних методів розв’язання проблем; можливість прогнозувати й 

передбачати; здібність до створення ідеальних еталонів, які допомагають 

формуванню високих естетичних, моральних та інтелектуальних оцінок. На 

його думку, психологічна структура обдарованості практично збігається з 

основними структурними елементами, які характеризують творчість і творчий 

розвиток людини.  

Загальною характеристикою та структурним компонентом творчого 

потенціалу особистості є пізнавальні потреби. Саме пізнавальна потреба 

становить психологічну основу домінантності пізнавальної мотивації. 

Домінуюча пізнавальна мотивація у творчо обдарованої дитини виявляється, 

як правило, у формі дослідницької та пошукової активності, високої 

сенситивності до визначення проблем та в нижчих порогах стимулювання до 

відкриття нового у звичайному. Водночас пізнавальна мотивація та 

дослідницька активність дитини виявляється у високій вибірковості стосовно 

дослідження нового. Тим самим ми можемо припустити, що саме 

дослідницька активність є основою розвитку спеціальних здібностей. Тоді 

загальна дослідницька активність проявляється в обдарованої дитини в якості 

допитливості, що, зазвичай, є результатом набуття нових знань.  

Отже, зазначене дає змогу зробити висновок, щодо відсутності єдиного 

підходу щодо природи творчих здібностей. Водночас аналіз філософської, 

психолого-педагогічної, соціологічної літератури дає змогу виділити мінімум 

три основні підходи до проблеми творчих здібностей. 

Перший підхід: творчих здібностей як таких взагалі не існує; головну 

роль у детермінації творчої поведінки відіграють мотивація, цінності, 

особистісні риси (Д. Богоявленська, А. Маслоу та ін.). Основними рисами 

творчої особистості є когнітивна обдарованість, чутливість до проблем, 
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непередбачуваність поведінки в складних ситуаціях. За цих умов інтелект є 

необхідною, але недостатньою умовою творчої активності особистості.  

Другий підхід: творчі здібності, або креативність, є самостійним 

чинником, що не залежить від інтелекту (Л.Виготський, Д. Гілфорд, 

Я. Пономарьов, Е. Торренс). Так, відповідно до теорії «інтелектуального 

порогу» Е. Торренса, якщо ІQ становить нижче 120 балів, інтелект і 

креативність утворюють єдиний фактор. Якщо ж ІQ становить лише 120 балів, 

творчі здібності стають незалежною величиною, тобто не існує творців із 

низьким рівнем інтелекту, але можуть бути інтелектуали з низькою 

креативністю. 

Третій підхід: високий рівень розвитку інтелекту зумовлює високий 

рівень творчих здібностей, і, навпаки, – творчого процесу як специфічної 

форми психічної активності не існує. Цей погляд поділяють практично всі 

дослідники сфери інтелекту (Г. Айзенк, Р. Стернберг, Л. Термен). Так, 

Г. Айзенк зробив висновок про те, що креативність є компонентом загальної 

розумової обдарованості.  

Зазначене дає підстави стверджувати, що розвиток здібностей 

здійснюється не інакше, як у процесі практичної або теоретичної діяльності. 

Саме загальні здібності, за твердженнями Ю. Гільчука, В. Давидова, 

Я. Пономарьова та ін., сприяють ефективній і швидкій активності в багатьох 

видах діяльності. Серед загальних здібностей вони виділяють загальний 

інтелект і креативність. 

У психолого-педагогічній літературі поняття «креативність» 

найчастіше розглядається як фундамент творчої особистості, детермінантою 

якої виступає творча активність індивіда як нестимульована зовні пошукова і 

перетворювальна діяльність. Виходячи із зазначеного, доцільно розглядати 

творчу діяльність студентів як творчий процес, тобто процес, результатом 

якого є не лише нове творче досягнення, а й зрушення в психічному розвитку 

особистості, розвитку її мотивів, характерологічних особливостей і творчих 

умінь, які сприяють успіху у творчій діяльності.  
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Ряд вітчизняних і зарубіжних дослідників визначають креативність як 

здатність або властивість особистості (І.Бех, Л.Виготський, Дж. Гілфорд, 

В. Костів, Г. Костюк, В.Моляко, Е. Торренс). Так, Е.Торренс під креативністю 

розглядає здібність до загостреного сприйняття недоліків, пропусків у 

знаннях, чуттєвість до дисгармонії тощо. Він вважає, що творчий акт ділиться 

на етапи: сприйняття проблеми, пошук шляхів її вирішення, формулювання 

гіпотези, її перевірку, модифікацію й отримання результату.  

Аналіз поглядів різних дослідників на проблему креативності дав 

змогу з’ясувати, що креативність – це здатність до творчості, яка трактується 

досить широко, а з позиції особистісного підходу творчість визначається як 

специ-фічний процес, що призводить до створення нового: структури, 

здатності, продукту діяльності, а креативність розглядається як внутрішній 

ресурс людини. Взаємопоєднання цих понять зумовлює їх взаєморозвиток.  

На підставі зазначеного можна зробити висновок про те, що проблема 

формування та розвитку творчого потенціалу особистості є однією з основних 

у психології особистості.  

У сучасній психолого-педагогічній науці існує декілька поглядів щодо 

компонентного складу творчих здібностей особистості. Так, І.Лернер 

розглядає розвиток творчих здібностей учнів як передачу їм досвіду творчої 

діяльності, виділяючи такі процесуальні риси: самостійне перенесення раніше 

засвоєних знань і вмінь у нову ситуацію; бачення нової проблеми у знайомих 

умовах, нової функції знайомого об’єкта; усвідомлення структури об’єкта, 

пошук альтернативи або способу вирішення; комбінування раніше відомих 

способів розв’язання проблемних завдань.  

Інший підхід до виділення компонентного складу творчих здібностей 

висвітлено в роботах О. Лука. Він виділяє такі складові творчої обдарованості: 

спосіб кодування інформації; здатність до згортання розумових операцій; 

здатність до перенесення; побічне мислення; цілісність сприймання; розвиток 

мнемічних процесів; наближення понять; гнучкість мислення; гнучкість 
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інтелекту; здатність оцінювати й характеризувати; легкість генерування ідей; 

швидкість мови; здатність доводити справу до кінця.  

Повнотою аналізу компонентного складу творчих здібностей 

відрізняються роботи В.Андреєва. Він виділяє такі компоненти творчих 

здібностей: 

 мотиваційно-творча активність (допитливість, творчий інтерес, 

почуття захопленості, емоційний сплеск, радість відкриття, 

прагнення до творчих досягнень; прагнення до лідерства; прагнення 

до отримання високої оцінки; почуття обов’язку; відповідальність; 

особисте значення творчої діяльності; прагнення до самоосвіти і 

самовиховання); 

 інтелектуально-логічні (здібність аналізувати, порівнювати; виділяти 

головне; описувати явища; давати визначення; пояснювати; 

доводити; обґрунтовувати; систематизувати та класифікувати); 

 інтелектуально-евристичні (здібність генерувати ідеї; фантазувати; 

асоціативність мислення; переносити знання та вміння у нові 

ситуації; незалежність суджень; критичність мислення; оцінювати й 

характеризувати); 

 самоорганізованість (здібність бачити мету; планувати діяльність і 

раціонально використовувати час; до самоконтролю, самооцінки, 

рефлексії, корекції, вольових зусиль); 

 комунікативні (здібність акумулювати та використовувати творчий 

досвід інших; до співпраці; організовувати навчально-творчу 

діяльність; відстоювати свою думку та переконувати інших; уникати 

конфліктів та успішно розв’язувати їх). 

Учений пропонує цілісний підхід до діагностики й розвитку творчих 

здібностей особистості в процесі навчання і виховання. При цьому в основі 

розвитку творчих здібностей особистості вчений розглядає педагогічне 

протиріччя, його діалектичний аналіз і вирішення. За умов визначення 

зазначених блоків мотиваційної спрямованості особистості на творчу 
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діяльність, які значною мірою сприяють успіху у творчій діяльності стає 

можливим здійснення оцінювання і самооцінювання рівнів сформованості 

творчих здібностей, що є важливим в контексті нашого дослідження. 

Результати проведеного аналізу психолого-педагогічної літератури й 

педагогічної практики дають підстави для твердження про те, що без 

урахування індивідуальних та вікових особливостей особистісного розвитку 

дитини неможливо забезпечити формування її творчих здібностей. 

Актуальними в цьому контексті є твердження психологів Л. Виготського, 

О.Леонтьєва та ін. про існування так званих «сенситивних періодів», під час 

яких найбільш інтенсивно відбувається розвиток окремих психічних функцій.  

У фундаментуальних дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених 

(Ш. Бюлера, Е. Ельконіна, Е. Еріксона, Л. Виготського і ін.) підлітковий вік 

характеризується як один із важливих етапів формування особистості, в ході 

якого відбуваються кардинальні зміни у різних сферах психіки особистості. У 

15-16 років у підлітків спостерігається новий етап фізичного, психічного й 

соціального розвитку: по-перше, перебудова організму в пубертатний період 

впливає на емоційну сферу особистості пілпітків; по-друге, виявляється 

генетична полярність нервової діяльності; по-третє, цим дітям притаманні 

пошуки й перспективи життєвого шляху. 

У психолого-педагогічних дослідженнях Л. Божович, Л.Виготського, 

Н. Лейтеса, О. Петровського, Ж. Піаже та інших стверджується думка про те, 

що в підлітків активно розвиваються інтелектуальні та творчі здібності, 

інтереси, формується самосвідомість, моральні якості. Кардинальні зміни 

стосуються мотивації, на перший план виступають мотиви, пов’язані зі 

світоглядом та планами майбутнього життя. В цей період з’являється 

розуміння своїх можливостей і прагнень, а відтак підлітки прагнуть 

спробувати себе в різних видах діяльності. Проте, ця діяльність може стати 

творчою лише за умови суб’єктно-позитивного ставлення до неї. Важливо, 

щоб підлітки здійснювали вибір творчої діяльності з метою власного 
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саморозвитку, самовизначення, а соціальні ролі, що вони виконують за цих 

умов, сприяли б їх індивідуальному розвитку. 

Досліджуючи проблему формування творчих здібностей студентів у 

процесі дослідницької діяльності (як різновиду навчально-творчої), доцільно 

зробити акцент на аналізі сутності поняття «творчість» у контексті розуміння 

особистості як суб’єкта свідомості.  

В сучасній філософській і психологічній літературі „творчість” 

трактується як діяльність, що притаманна лише людині. Вона передбачає 

людину-творця (суб’єкта творчої діяльності) і форму вияву стосунків як 

обов’язкову складову свідомості. 

Результати аналізу праць Д. Богоявленської, Л. Виготського, 

З. Калмикової, А. Матюшкіна, С. Сисоєвої та ін., присвячених дослідженню 

проблеми творчості, дають змогу визначити творчість як складне і водночас 

комплексне явище, зумовлене всім розмаїттям соціально-психологічних і 

психолого-фізіологічних передумов; умова становлення, самопізнання і 

розвитку особистості; важливу форму людської практики, активізації 

потенціалу суб’єкта в процесі особистісних змін. 

Одним із ключових питань психології творчості є питання про 

психологічний механізм творчості та структуру творчого процесу. Так, на 

думку Я. Понамарьова, психологічний механізм творчості полягає в єдності 

першосигнального та другосигнального компонентів творчого процесу. 

Першосигнальними компонентами вважають прояви оригінального, 

інтуїтивного, безпосереднього, непередбачуваного, мимовільного, 

імпульсивного, неусвідомленого тощо; другосигнальними – прояви логічного, 

рефлексивного, моделювального, довільного, вмотивованого, 

усвідомлюваного тощо. Функціонування механізму творчості дослідник 

зводить до кількох фаз: логічного аналізу проблеми (використання наявних 

знань, виникнення проблеми в новому); інтуїтивного розв’язання (задоволення 

проблеми в новому); вербалізація інтуїтивного рішення (набуття нових знань); 

формалізація нового знання (формулювання логічного рішення). Принципове 



17 

 

значення в процесі творчості має непрямий (побічний) продукт творчої 

діяльності, який не відповідає безпосередній усвідомленій меті та здебільшого 

є неусвідомлений.  

На думку В. Роменця, творчий момент полягає в сутнісному переході 

(трансдукції) з однієї системи (суб’єктивно-психічної) в іншу (матеріально-

речову) за умови їхнього взаємного опору цій трансдукції – просто активного 

чи свідомо активного. Він виокремлював такі фази творчого процесу: перша 

фаза (свідома робота) – підготовка, особливий дійовий стан, що є 

передумовою інтуїтивного проблиску нової ідеї; друга фаза (несвідома робота) 

– визрівання – інкубація спрямувальної ідеї; третя фаза (перехід 

неусвідомлюваного у свідоме) – піднесення, поява ідеї рішення, спочатку у 

вигляді гіпотези, принципу, задуму; четверта фаза (свідома робота) – розвиток 

ідеї, її остаточне оформлення і перевірка. 

Зазначене дає підстави констатувати, що творчий процес не можна 

розглядати лише як проблему реалізації здібностей особистості. Однією з 

основних ознак творчої діяльності є новоутворення, що виникають у 

результаті діяльності. До психічних новоутворень слід віднести розвиток 

творчих здібностей особистості, зокрема такі її компоненти, як мотиваційні, 

інтелектуальні, світоглядні, комунікативні, естетичні та ін. 

За твердженнями дослідників творчості (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 

В. Моляко, С. Сисоєва, В. Шадриков та ін.) здібності виявляються не 

ізольовано, а у взаємодії між собою, відповідно до мети – як щось цілісне. 

Ступінь інтеграції здібностей у конкретній діяльності може мати 

індивідуальне забарвлення, оскільки за однієї й тієї ж продуктивності окремих 

функцій у різних осіб результативність їх діяльності буде відрізнятися. 

Кожний індивід характеризується ще й показником інтеграції окремих 

здібностей щодо різних видів діяльності.  

Творчі здібності особистості виявляються в її творчій діяльності й 

відображають здатність особистості до нестандартного розв’язання типових 

завдань. У сучасній педагогіці поняття «розвиток» часто вживається як 
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синонім поняття «формування». Розвиток творчих здібностей слід розглядати 

як розвиток суттєво значущих для успішної діяльності якостей особистості, 

обумовлений внутрішніми факторами – протиріччями, а формування творчих 

здібностей – як зумовлений зовнішніми факторами подальший розвиток таких 

властивостей і особливостей особистості, що характеризують ступінь їх 

відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності, сприяють 

досягненню творчих результатів.  

Слід зазначити, що створення сприятливого освітнього середовища як 

однієї з умов формування творчих здібностей особистості засобами 

навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності є основним завданням 

Малої академії наук України, що ствердилася в суспільстві як одна з найбільш 

ефективних навчально-виховних (освітніх) систем позашкільної освіти. 

Важливими  в  контексті  зазначеного  є  твердження  Л. Новикової, 

В. Караковського щодо процесу формування і розвитку сучасних освітніх 

систем, виокремлення їх основних компонентів, зокрема: мети 

функціонування; суб’єктів діяльності; стосунків між суб’єктами, що 

виникають у ході діяльності; природного та соціального середовища; 

управління, яке забезпечує об’єднання всіх компонентів у цілісну систему, що 

знаходиться в постійному розвитку. На думку В.Бикова, Ю.Жука, у якості 

окремого елементу навчального середовища освітніх систем має розглядатися 

освітній мікросоціум, влив якого на результати освітньої діяльності може бути 

досить суттєвим і навіть визначальним. 

Розглядаючи поняття ,,соціум”, науковець В. Петровський стверджує 

про те, що істинно людське гуманістичне середовище є основою для розвитку 

дитини. Відповідно до останнього поняття ,,позашкільний мікросоціум” слід 

визначати як спеціально створений освітньо-соціальний простір (освітньо-

соціальне середовище), призначенням якого є сприяння творчому розвитку й 

самореалізації учнівської та студентської молоді. Саме такий підхід  

забезпечує перенесення головного акценту з предметного світу на предметно-

комунікаційне забезпечення соціуму, що перебуває у постійному розвитку.  
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Спираючись на ідеї В. Давидова щодо принципів моделювання 

педагогічних (освітніх) систем, можна стверджувати, що обов’язковою 

умовою розвитку позашкільного мікросоціуму, зокрема в МАН України, є 

створення та забезпечення функціональності особистісно орієнтованих 

моделей взаємодії старшокласників з навколишнім світом, іншими людьми в 

процесі їх дослідницької діяльності як різновиду навчально-творчої. 

Ураховуючи різні підходи щодо формування творчих здібностей 

особистості та специфіку навчально-виховної роботи МАН України, виділено 

такі особливості організації та функціонування її навчально-виховного 

мікросоціуму: орієнтація на принципи гуманізації, неперервного розвитку 

особистості в процесі реалізації нею особистісних функцій; формування 

творчої особистості в процесі дослідницької діяльності; особистісно 

зорієнтований стиль навчально-творчої взаємодії; забезпечення умов для 

самореалізації особистості. В умовах МАН України формування творчих 

здібностей студентів, їх пізнавальна й творча діяльність певною мірою 

стимулюються розширенням кількості видів навчально-творчої діяльності, 

зокрема дослідницької, а також забезпеченням можливості свідомого й 

вільного їх вибору. 

За цих умов пріоритетного значення набуває розроблення державної 

стратегії розвитку МАН України як складової позашкільної освіти, що надає 

старшокласникам та студеннтам необхідні знання, формує відповідні вміння 

та навички дослідницької діяльності; забезпечує потреби особистості у 

творчій та інтелектуальній самореалізації; стимулює духовний і фізичний 

розвиток; готує до активної, професійної та громадської діяльності, створює 

умови для соціального захисту; організовує змістовне дозвілля відповідно до 

інтересів, уподобань, здібностей та обдарувань вихованців. 

Ураховуючи викладене, дослідницьку діяльність студентської молоді у 

МАН України слід розглядати як ефективний засіб формування їх творчих 

здібностей. 
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1.2. Дослідницька діяльність як ефективний засіб формування 

творчих здібностей студентів. 
 

Дослідницька діяльність старшокласників як психолого-педагогічна 

проблема досліджувалась вітчизняними і зарубіжними вченими, зокрема: 

В. Алфімовим, Г. Артемчук, В. Вербицьким, В. Гаврилюком, О.Заболотним, 

Г.Колінець, В. Крутецьким, О. Микитюк, В. Моляко, Н. Недодатко, 

В.Обозним, О.Павленко, В. Паламарчук, Г. Пустовітом, В.Редіною, 

О. Савенковим, ін. У їх працях зазначається, що формування та розвиток 

творчих здібностей, творчої активності старшокласників у процесі дослідницької 

діяльності полягає в керованому розвитку творчих здібностей та інтелекту 

особистості шляхом пробудження інтересу до навчально-творчої діяльності, 

оволодіння методами здобуття знань, формування індивідуального стилю 

творчої поведінки. 

У сучасній психолого-педагогічній літературі пошукова та дослідницька 

діяльність учнівської та студентської молоді розглядається як: 

 процес залучення особистості до самостійного підбору й дослідження 

інформації, формування на цій основі знань, умінь і навичок 

пізнавальної та творчої діяльності;  

 засіб підвищення якості й ефективності знань і умінь, складна 

динамічна система, що є сукупністю волі, емоцій та інтелекту 

особистості, спрямованих на пошук сутності природи речей, їхніх 

причинно-наслідкових зв’язків; 

 співробітництво та співтворчість педагога й вихованців, що будується 

на визнанні особистості дитини, важливості її пізнавальної та творчої 

діяльності, зацікавленості у спільному успіху та наслідках діяльності.  

Зазначене дає підстави зробити висновок про те, що ефективність 

дослідницької діяльності студентів у закладах освіти забезпечується за умови 

впровадження активних дидактичних методів навчання дослідницького 

спрямування, серед яких особливого значення набувають інформаційно-

проблемний виклад, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 
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Учені, зокрема Г. Артемчук, Н. Недодатко, ін. наголошують на 

необхідності реалізації різних стратегій збагачення змісту освітнього процесу, 

зокрема «стратегії дослідницького навчання», мета якого – активізація 

навчання, надання йому дослідницького спрямування; «стратегії 

проблематизації навчання», що передбачає орієнтацію на постановку перед 

студентами навчальних проблем; «стратегії індивідуалізації навчання», в якій 

головним є не формування особистості за певною моделлю, а створення умов 

для розвитку специфічних особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу.  

За такого підходу викладачі та керівники гурткової роботи мають 

орієнтуватися на сучасні педагогічні технології, що не лише поглиблюють та 

розширюють профільні знання та вміння студентів, а й сприяють підвищенню 

їх пізнавальної активності й самостійності, формуванню умінь навчально-

дослідницької роботи, творчого застосування набутих знань. Це, у свою чергу, 

зумовлює необхідність формування інноваційних моделей організації 

освітнього процесу, зокрема дослідницького спрямування. 

У контексті останнього важливим є переорієнтація всіх форм 

навчально-виховної роботи на розвиток особистості, що вимагає 

впровадження відповідних гуманістичних принципів, а саме: гуманізації 

освітнього процесу, пріоритетність особистісно-орієнтованого підходу, 

оптимізації інтелектуального та фізичного навантаження студентів. 

Розвиток стратегії „дослідницького навчання” зумовило актуалізацію 

проблеми навчання молоді методам наукового пізнання, що відбувається в 

декілька етапів.  

Слід зазначити, що етап кумуляції відноситься до періоду навчання 

дітей у початкових класах. Це етап емпіричного накопичення учнями досвіду 

навчальної діяльності.  

Діагностика як етап визначення в учнів рівнів сформованості умінь 

навчальної діяльності, проводиться з певною метою та за допомогою 

діагностичних завдань репродуктивного, продуктивного та творчого 

характеру.  
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Етап мотивації передбачає створення під час занять атмосфери 

зацікавленості, позитивних емоцій, стійкого інтересу до оволодіння новими 

знаннями та вміннями. Учням надається можливість успішно працювати, 

закріплювати досягнуті позитивні результати. Важливим є те, що лише на 

основі досягнутого позитивного результату формується стійкий інтерес до 

різних видів навчально-творчої діяльності.  

Етап рефлексії характеризується усвідомленням учнями суті та 

структури сформованих умінь.  

Тренувальний етап у процесі навчання має важливе значення, оскільки 

в цей період відбувається відпрацювання певного вміння та пос 

На етапі узагальнення пізнавальний процес переростає в пізнавальну 

потребу. Отже, за цих умов стає очевидною часткова автоматизація вмінь, а 

рівень засвоєння знань значно підвищується.  

На конструктивному етапі відбувається перенесення набутих знань і 

вмінь на інші теми й предмети, на різні сфери діяльності; характерним є 

застосування засвоєного матеріалу в нових умовах, вплив однієї діяльності на 

полегшення та інтерференцію іншої.  

Ефективним методом формування і закріплення інтелектуальних умінь, 

розвитку творчих здібностей учнів є використання пізнавальних завдань 

різного типу: підготовчих, діагностичних, мотиваційних, рефлексивних, 

тренувальних, праксиологічних, узагальнюючих, контрольних. Ефективними є 

методи діяльнісних ігор, тренінгів, „мозкових атак”, проблемний метод і 

метод проектів. Найбільш ефективним педагоги вважають метод самостійних 

учнівських досліджень, проте цей метод застосовується лише тоді, коли учні 

попередньо пройшли відповідну підготовку.  

Зазначене вище визначає методику опанування учнями методами 

наукового пізнання як змістовно-операційну, сутність якої полягає в тому, що 

в процесі вивчення матеріалу учням даються знання про сутність і правила 

користування методами та прийомами навчальної діяльності, зокрема 

дослідницької.  
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У контексті викладеної проблеми важливим є аналіз наукових підходів 

до трактування поняття «,дослідницька діяльність» учнів. На підставі 

результатів аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури можна 

стверджувати, що відповідно до організаційно-педагогічних умов 

дослідницьку діяльність учнів вчені розглядають як: 

 науково-дослідницьку (О.Анісімова, Г.Артемчук, Л.Левченко, 

В.Маскін, В.Романчиков, В.Сіденко, Г.Цехмістрова); 

 пошукову (В.Редіна, Б.Скоморовський); 

 навчально-дослідницьку (С.Коршунов, І.Кравцова, Н.Недодатко, 

І.Усачова). 

У Законі України ,,Про наукову і науково-технічну діяльність” науковою 

діяльністю названо інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на одержання 

і використання нових знань. Новими знаннями вважається науковий результат, 

одержаний у процесі фундаментальних або прикладних досліджень та 

зафіксований на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, 

наукової доповіді, повідомлення про науково-дослідну роботу, відкриття.  

У контексті зазначеного, за твердженням Г. Цехмістрової, наукове 

дослідження – це цілеспрямоване вивчення навчального матеріалу за допомогою 

наукових методів, явищ і процесів, аналізу впливу на них різних факторів. 

Одним із головних критеріїв оцінки науковості досліджень уважається 

об’єктивна новизна, суспільна значущість результатів, відтворюваність, 

доказовість і точність.  

На неправомірності та недоцільності використання терміну 

«науковість» стосовно учнівських досліджень наголошують І.Кравцова, 

Н.Недодатко. Вони обґрунтовують свої погляди тим, що учнівські 

дослідження мають принципові відмінності від справжніх наукових 

досліджень. Йдеться, зокрема про те, що:  

 навчальна проблема й ті істини, що відкривають учні в процесі 

дослідження, для науки, переважною мірою, не нові, – ці істини нові 
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для учнів, які на цьому етапі пізнавальної діяльності стають 

першовідкривачами суб’єктивної новизни; 

 обсяг знань учнів недостатній для «наукового старту», оскільки 

дослідницька робота має ґрунтуватися на вивченні історії проблеми, 

аналізі наявних підходів до її вирішення, що потребує відповідного 

рівня знань; 

 у учнів недостатньо сформовані відповідні прийоми і методи 

проведення наукового дослідження, відсутні навички спостереження, 

класифікації, узагальнення, моделювання, постановки і вирішення 

проблем; уміння робити висновки тощо; 

 мотивацією науковця є пошук абсолютної істини, мотивація ж учня 

зумовлена емоційно-почуттєвим сприйняттям, інтересом до предмета 

дослідження та вибором майбутньої професії.  

За О.Анісімовою, якщо педагогічна мета визначається як навчання учнів 

методам, принципам, формам і способам наукового дослідження, то така 

діяльність може називатися науково-дослідницькою, а її результатом буде 

науково-дослідницька робота з безперечною науковою цінністю. Якщо 

дослідження є однією з багатьох форм освітнього процесу і не передбачає 

заглиблення в методи, методику та специфіку науково-дослідницької роботи, то 

така навчальна технологія називається навчально-дослідницькою чи 

пошуковою. За цих умов результатом учнівських досліджень можуть бути опис, 

звіт, реферат, реферат з елементами дослідження. На думку Г. Балла, 

дослідницька діяльність старшокласників має базуватися на використанні 

сукупності нормативних засобів, апробованих науковим співтовариством. 

Аналіз наукових джерел, власний практичний досвід підтверджує: 

здатність старшокласників та студентів до дослідницької діяльності є 

індивідуальною, а, відтак рівень проведених ними досліджень може бути 

різним. Слід зазначити, що пошуково-дослідницька діяльність стосовно 

дослідницької діяльності студентів в МАН України розглядається як різновид 

навчально-творчої діяльності, що передбачає використання засвоєних раніше 
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знань, умінь і навичок навчально-пізнавальної діяльності, перенесення їх у 

нові умови; комбінування та створення нових підходів до вирішення проблем 

у процесі створення оригінального особистісного та соціально значущого 

продукту.  

У ході дослідження проблеми формування творчих здібностей 

студентів у процесі дослідницької діяльності в Малій академії наук України 

було обґрунтовано необхідність застосування принципу системності 

діяльності, процесуально-технологічного підходу до організації освітнього 

процесу, що, у свою чергу, зумовило необхідність визначення відповідних 

принципів його організації, зокрема:  

 гуманізації, що передбачає переорієнтацію стратегії виховання на 

розвиток здібностей, інтересів дитини; єдності загальнолюдського й 

національного, що має на меті формування високодуховної культури 

особистості;  

 розвивального характеру навчання, спрямованого на формування 

творчих здібностей, що вимагає переорієнтації процесу навчання із 

предметних на процесуальні та мотиваційні аспекти співпраці 

педагога й студентів;  

 диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечує творчий 

розвиток кожного студента, враховуючи особливості його 

інтелектуальної, емоційно-вольової та дієво-практичної сфер, 

фізичного і психічного стану;  

 оптимізації освітньої діяльності, що передбачає досягнення кожним 

студентом найвищого для нього рівня сформованості творчих 

здібностей, обдарованості, знань, умінь і навичок, психічних функцій, 

способів діяльності за рахунок добору більш доцільних форм і 

методів навчання при менших витратах часу, відкритості закладу 

освіту щодо інноваційних перетворень, трансформації в контексті 

розвитку соціуму і власного саморозвитку.  
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Принцип системності діяльності, охарактеризований М. Дурановим, 

згідно з яким системність пов’язана з такими функціями: прогностичною – 

проектування процесуальної системи розвитку особистості; інтегративною – 

забезпечення взаємозв’язку всіх компонентів творчих здібностей; 

регулятивною – забезпечення функціонування процесу в цілому; 

комунікативною, що характеризує зв’язок усіх компонентів процесу та 

забезпечує його моніторинг. 

Застосування процесуально-технологічного підходу до організації 

освітнього процесу в МАН України зумовлює реалізацією відповідних 

функцій: розвивальної, комунікативної, орієнтувальної, інтегративної й 

регулятивної, що стосуються як конкретних питань, так і більш широких, 

пов’язаних з організацією та управлінням процесом формування творчих 

здібностей студентів у ході дослідницької діяльності. Сутність підходу 

полягає у проектуванні освітнього процесу, дослідницької діяльності 

студентів, використанні ефективних методик формування творчих здібностей 

особистості.  

Дослідження взаємозв’язку між процесами навчання та розвитку 

студентів у системі вищої освіти дає змогу визначити, що в коледжі творчий 

розвиток студентської молоді здебільшого здійснюється емпірично через зміст 

і характер навчальних завдань, спектр їх життєдіяльності, тоді як у 

позашкільних навчальних закладах, зокрема в МАН України, цей розвиток 

здійснюється шляхом упровадження авторських навчально-виховних програм, 

залучення студентів до дослідницької діяльності й залежить від майстерності 

педагогів. 

У контексті досліджуваної проблеми на основі результатів аналізу 

психолого-педагогічної літератури уточнено сутнісні характеристики 

репродуктивного, імітаційного, конструктивного, творчого рівнів 

сформованості творчих здібностей особистості. Розглянемо їх длетальніше. 

 Репродуктивний рівень. Рівень інтелектуального розвитку не нижчий 

за середній, рівень знань з базових дисциплін є достатнім; теоретичні знання й 
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практичні вміння є недостатніми для здійснення самостійної пошуково-

дослідницької діяльності. Потяг до пошуку нової інформації виникає за умови 

активної допомоги педагога. Знаходження протиріч, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків у ході роботи можливе за умови допомоги педагога. 

Низька здатність до висування суб’єктивно нових ідей. Студенти можуть 

виконувати реферативні, описові роботи дослідницького спрямування, 

проводити нескладні за методиками моніторингові роботи. Зацікавленість 

навчально-творчою діяльністю виникає в студента лише за умови активного 

стимулювання її педагогом. Відсутнє бачення далекої перспективи діяльності 

та шляхів її корекції. Вирішення проблем здійснюється за відомими 

алгоритмами шляхом точного відтворення етапів пошуково-дослідницької 

діяльності. Не виражена потреба у спілкуванні, можлива конфліктність 

стосунків, студенти не вміють адаптувати творчий досвід інших до власних 

потреб, не виявляють готовності до роботи в режимі діалогу. 

Імітаційний рівень. Розвиток інтелекту відповідає середньому рівню 

або є вищим за середній. Рівень знань з базових дисциплін є достатнім. 

Теоретичні знання й практичні вміння є недостатніми для здійснення 

самостійної пошуково-дослідницької діяльності. Потяг до отримання нової 

інформації потребує початкового зовнішнього стимулювання і свідомо не 

проектується на навчальну діяльність. Дослідницька діяльність здійснюється 

під керівництвом педагога. Знаходження протиріч можливе за умови 

багаторазового порівняння. Виконання практичних досліджень проводиться з 

допомогою комбінування знайомих способів у межах відомої структури 

навчально-творчої діяльності. Спостерігаються труднощі у встановленні 

причинно-наслідкових зв’язків. Низька здатність до висування суб’єктивно 

нових ідей. Студенти можуть представляти результати теоретичних і 

практичних досліджень у групі, під час конференцій, конкурсних заходів 

тощо. Дослідницька діяльність є результативною за умови прямого 

педагогічного управління й підтримки дорослих. Зацікавленість процесом 

діяльності має ситуативний вияв, зумовлений стимулюванням іззовні. Бачення 
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лише ближньої перспективи діяльності. Корекція діяльності виражена слабо і 

не є ефективною. Недостатньо розвинена рефлексія. Потреба у спілкуванні 

виражена слабо. Здатність адаптувати творчий досвід інших до власних 

потреб у межах відомих принципів дії. Характерні готовність до роботи в 

режимі діалогу, намагання уникати конфліктних ситуацій. 

Конструктивний рівень. Рівень розвитку інтелекту – вищий за середній 

або високий. Рівень знань з базових дисциплін є високим. Теоретичні знання й 

практичні вміння щодо проведення пошуково-дослідницької діяльності 

відповідають достатньому рівню. Потяг до отримання нової інформації не 

потребує зовнішнього стимулювання, свідомо проектується на навчальну 

діяльність. Здатність поєднувати емпіричні й теоретичні знання, проводити 

дослідницьку роботу (пошукову, експериментальну, конструкторську, 

проектну, дизайнерську, програмувальну тощо) за розробленим спільно з 

педагогом планом, виконувати практичні дослідження з допомогою 

комбінування різних способів у межах відомої структури навчально-творчої 

діяльності; знаходити протиріччя, генерувати незначну кількість гіпотез, 

установлювати причинно-наслідкові зв’язки; працювати з різними джерелами 

інформації; аналізувати, оцінювати, фіксувати, обробляти та зберігати 

інформацію; узагальнювати результати, формулювати висновки; вести 

дискусію; представляти результати теоретичних і практичних досліджень під 

час учнівських конференцій, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

студентів – членів МАН; визначати перспективи діяльності й шляхи її 

корекції. Наявний потяг до нових форм навчально-творчої діяльності. 

Дослідницька діяльність здійснюється під керівництвом педагога. Студенти 

критично усвідомлюють досвід інших, здатні модернізувати й 

удосконалювати його відповідно до своїх здібностей. У них наявний стійкий 

інтерес до навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності за 

обраним напрямом, сформована здатність до роботи за власним алгоритмом, 

уміння визначати проблему, мету дослідження, формулювати гіпотезу, 
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доводити її, планувати роботу та визначати її етапи; спілкуватися в режимі 

діалогу, вести дискусію, знаходити шляхи вирішення конфліктів. 

Творчий рівень. Рівень розвитку інтелекту – вищий за середній або 

високий. Рівень знань з базових дисциплін – високий. Теоретичні знання й 

практичні вміння щодо проведення дослідницької діяльності за обраним 

напрямом відповідають високому рівню. Характерним є самостійний пошук 

нової інформації з метою саморозвитку. Виражена здатність поєднувати 

емпіричні й теоретичні знання, проводити дослідницьку роботу (пошукову, 

експериментальну, конструкторську, проектну, дизайнерську, програмувальну 

тощо) за розробленим під керівництвом педагога планом; виконувати 

практичні дослідження в межах відомої структури навчально-творчої 

діяльності; самостійно знаходити протиріччя, генерувати суб’єктивно нові 

ідеї, установлювати причинно-наслідкові зв’язки; працювати з різними 

джерелами інформації; аналізувати, оцінювати, фіксувати, обробляти 

інформацію; узагальнювати результати, формулювати висновки; представляти 

результати теоретичних і практичних досліджень під час учнівських 

конференцій, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт студентв – 

членів МАН, брати участь у міжнародних і всеукраїнських наукових та 

освітніх проектах, програмах; визначати перспективи дослідницької діяльності 

та шляхи її корекції. Студенти виявляють високу активність та самостійність, 

творчу ініціативу, вміють відстоювати власну позицію. Дослідницька 

діяльність здійснюється за опосередкованою допомогою наукового керівника. 

Спостерігається здатність до адаптації творчого досвіду інших до своїх 

здібностей. Зацікавленість пошуково-дослідницькою роботою, новими 

формами навчально-творчої діяльності не потребує зовнішнього 

стимулювання. Здатність до розв’язання проблем нестандартними способами, 

критичного осмислення досвіду інших, модернізації й удосконалення його. 

Сформовані вміння самостійно працювати з першоджерелами; виробляти 

власні алгоритми навчально-творчої діяльності; визначати проблему, мету, 

гіпотезу дослідження, планувати пошуково-дослідницьку діяльність, 
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проводити її корекцію; визначати перспективи подальшої творчої діяльності. 

Студенти можуть довести правильність власної позиції щодо проблеми 

дослідження У них сформовані навички спілкування в режимі діалогу, 

ведення дискусії за темою дослідження, уміння знаходити шляхи уникнення та 

вирішення конфліктів. 

Характеристики рівнів сформованості творчих здібностей дозволили 

методично обґрунтувати моделі організації дослідницької роботи обдарованої 

молоді у закладах освіти (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Моделі організації дослідницької діяльності  

Назва моделі Навчально-

організаційний рівень 

Місце реалізації 

Модель організації 

навчально-творчої 

діяльності з елементами 

дослідництва 

 

початковий Реалізується в системі 

шкільних навчальних 

курсів, занять 

профільних гуртків  

загальнорозвивального 

спрямування 

Модель організації 

навчально-дослідницької 

діяльності  

 

основний Реалізується під час 

уроків, навчальних 

занять, факультативів, 

профільних гуртків, 

наукових секцій 

учнівських та 

студентських наукових 

товариств 

Модель організації 

пошуково-дослідницької 

діяльності  

 

вищий Реалізується в системі 

роботи територіальних 

відділень Малої академії 

наук України  

Відповідно до зазначеного вище важливим завданням освітніх 

закладів є виявлення учнів та студентів, які мають здібності до самостійної 

навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності; залучення їх до занять у 

профільних гуртках, наукових товариствах, наукових секціях МАН України. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЯК 

ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ 

2.1. Історія розвитку Малої академії наук України. 

Застосування комплексного підходу до досліджуваного питання 

зумовило необхідність вивчення процесу становлення МАН України як однієї 

з навчально-виховних систем позашкільної освіти. 

Результати аналізу літературних та електронних джерел щодо 

організації навчально-розвивальної роботи з обдарованою молоддю дають 

підстави для твердження про те, що цей вид педагогічної діяльності на різних 

історичних етапах розвитку країни здійснювався у відповідності до суспільних 

потреб, рівнів розвитку науки, техніки, культури, а також соціально-

педагогічних умов, що забезпечували її ефективність і технологічність. Серед 

основних ознак технологічності систем роботи з обдарованою учнівською 

молоддю мали місце: концептуальність – наявність освітніх, організаційно-

процесуальних, цілісних концепцій; структурованість – наявність 

функціональних структур різних організаційних рівнів: від державних до 

місцевих, що забезпечували роботу на рівні навчальних закладів; циклічність 

– періодичність, зумовлена термінами та тривалістю навчального року; 

змістовність – наповнюваність змісту навчально-виховної роботи відповідно 

до навчальних програм, планів; процесуальність – дотримання відповідних 

методик; керованість – забезпечення організаційних засад, внесення 

доповнень до планів, програм, введення нових форм та методів роботи тощо. 

Формування систем навчально-виховної роботи дослідницького 

спрямування в навчальних закладах України визначило основні етапи 

становлення МАН України як навчально-виховної системи позашкільної 

освіти, спрямованої на формування творчих здібностей старшокласників 

засобами дослідницької діяльності. 

І етап (20-60 роки XX ст.). Формування систем навчально-виховної 

роботи дослідницького спрямування в навчальних закладах України. 
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В Україні мережа туристсько-краєзнавчих,  сільськогосподарських, 

технічних закладів для дітей та юнацтва сформувалася протягом 1920-

1940 років. У цей період визначались зміст, форми, методи, принципи 

позашкільної роботи. Учні активно залучалися до ознайомлення з 

досягненнями науки й техніки На заняття гуртків (секцій) запрошувалися 

вчені, які не лише цікаво розповідали про науку, а й демонстрували досліди, 

учили дітей працювати з літературою, оцінювали доповіді, були учасниками 

учнівських тематичних конференцій. У контексті зазначеного було  

розроблено зразок типової соціально-педагогічної моделі організації 

навчально-виховної роботи з розвитку творчих здібностей школярів (схема 

1.1). 

Схема 1.1 

Соціально-педагогічна модель 

«Науковий гурток (секція) навчального закладу» (1939 р.) 

Тип моделі: творче об’єднання учнів. 

Різновиди:  учнівські наукові гуртки, секції. 

Базовий заклад:  Київський міський палац піонерів і жовтенят. 

Концептуальна ідея:  створення системи роботи з учнями старших 

класів, які цікавляться наукою й технікою; пропаганда досягнень радянської 

науки, техніки, культури. 

Нормативно-правова основа:  

Постанова Академії наук УРСР «Про шефство над Київським палацом 

піонерів і жовтенят» (1939 р.). 

Цільова аудиторія: учнівські гуртки - учні 7-10 класів шкіл міста. 

Кадрове забезпечення: учителі шкіл, керівники гурткової роботи, 

професорсько-викладацький склад вузів. 

Технологія:  систематизовані за попередньо узгодженими планами 

заняття із залученням учених, раціоналізаторів, діячів культури та мистецтв. 

Методичне забезпечення: відсутнє. 
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Важливим у формуванні систем навчально-виховної роботи 

дослідницького спрямування в навчальних закладах України було 

започаткування у 1947 році роботи «Товариства науки і техніки школярів». 

Старшокласники м. Києва отримали змогу займатися пошуково-

дослідницькою роботою в 10 наукових секціях: хімії, математики, біології, 

фізики, геології, техніки, астрономії, радіо, історії, літератури. Поступово 

сформувалася більш складна форма організації науково-дослідницької роботи 

учнівської молоді – наукове товариство учнів (НТУ), соціально-педагогічна 

модель якої подана у схемі 1.2.  

Схема 1.2  

Соціально-педагогічна модель  

«Товариство науки і техніки школярів» (1947 р.) 

Тип моделі:  наукове товариство учнів навчального закладу (НТУ). 

Різновид:  товариство науки і техніки школярів (ТНТШ) - міжсекційне 

учнівське творче об’єднання навчального закладу. 

Базовий заклад:  Київський міський палац піонерів і школярів. 

Концептуальна ідея:  

формування структурованої системи роботи з вихованцями старшого 

шкільного віку, які виявляють здібності до пошукової та дослідницької 

діяльності; формування в них інтересу до глибокого опанування основами 

наук; навчання доступних прийомів, методів, методик пошукової, дослідно-

експериментальної діяльності, формування творчого та відповідального 

ставлення до праці. 

Нормативно-правова основа:  

ст. 41, 42 Конституції СРСР, що передбачають роботу навчальних 

закладів, зокрема позашкільних як бази для організації дозвілля дітей та 

молоді, Постанова ЦК ВКП(б) від 13.12.48 р. «О мерах по устранению 

перегрузки школьников общественной и другой неучебной работой», в якій 

були визначені основні завдання закладів позашкільної освіти. 

Цільова аудиторія:  
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учні старших класів, які мали рекомендації вчителів, керівників 

гурткової роботи. 

Кадрове забезпечення:  

керівник НТУ – професор А.М. Астреб; керівники секцій – педагоги 

позашкільного закладу, сумісники - вчителі шкіл, викладачі ВНЗ м. Київ. 

Технологія:  формування функціональної структури ТНТШ, робота 

оргкомітету на чолі з науковими працівниками ВНЗ м. Києва; форми роботи: 

планові засідання (організаційні, тематичні, підсумкові), учнівські конференції 

та семінари, 10 секцій за основними напрямами навчально-дослідницької 

роботи. 

Програмно-методичне забезпечення: 

активно розробляється з початку роботи ТНТШ; уводяться нові 

поняття «навчальна програма секції», «план засідань НТУ», «учнівська 

тематична конференція на базі наукового закладу»; розробляються плани і 

навчальні програми для секцій хімії, математики, біології, фізики, геології, 

астрономії, радіосправи. 

Аналіз звітних та інформаційних матеріалів позашкільних закладів 

України 1950-1960 років свідчить про те, що ініціатива створення на базі 

навчальних закладів НТУ, проведення щорічних підсумкових учнівських 

конференцій була підтримана навчальними закладами Дніпропетровська, 

Донецька, Одеси, Рівного, Харкова. 

ІІ етап (1960-1991 роки). Створення мережі МАН в Україні. 

Цей період характеризувався посиленням впливу науково-технічної 

революції на всі сфери соціально-економічного життя країни, що 

відобразилося у змісті роботи позашкільних навчальних закладів. З’явилися 

нові типи закладів: дитячі клуби моряків, річників, полярників, дитячі та 

юнацькі астрономічні товариства, юнацькі військово-спортивні клуби, 

будинки комсомольців-школярів та ін. На базі виробничих та науково-

виробничих підприємств СРСР працювало понад 1000 дитячих технічних 

станцій, клубів юних техніків та військово-технічних шкіл. 
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З 1965-1967р.р. в Україні традиційно проводяться конкурси учнівських 

дослідницьких робіт, що мали практичне значення, зокрема - з біології та 

сільського господарства. Школярі залучались до збору фактичної інформації, 

сортодослідження тощо.  

У квітні 1963 року розпочала свою діяльність Мала академія наук 

АР Крим. Фактично вона стала новою, більш складною педагогічною 

системою роботи з обдарованою молоддю. МАН АР Крим об’єднувала роботу 

5 наукових відділень: суспільних наук, хіміко-біологічних наук, фізико-

математичних наук, технічної творчості, прес-центру, а також 

багатопрофільних філій у містах та районних центрах АР Крим (схема 1.3).  

Схема 1.3. 

Соціально-педагогічна модель «Мала академія наук»  

(1963 р.) 

Тип моделі:  МАН (мала академія наук) – чітко структуроване 

учнівське творче об’єднання регіону, що складається з наукових відділень 

(профілів), робота яких організовується згідно з територіальними 

особливостями. 

Різновид:  Мала академія наук АР Крим (1963 р.).  

Базові заклади: школи, позашкільні заклади регіону. 

Нормативно-правова основа:  

Постанова Верховної ради АР Крим «Про започаткування роботи 

«Кримської малої академії наук» (1963 р.). 

Продовження схеми 1.3. 

Концептуальна ідея:  

створення єдиної педагогічної системи роботи з обдарованою 

учнівською молоддю регіону; стимулювання інтересу школярів до вивчення 

наук суспільно-гуманітарного, природничого, фізико-математичного циклів; 

залучення їх до практичної пошукової, експериментально-дослідної та 

раціоналізаторсько-винахідницької роботи; формування творчого ставлення 

до справи. 
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Цільова аудиторія: 

учні 7-10 класів, які мали відмінні оцінки з профільних предметів, 

проявляли здібності до дослідницької роботи та були зацікавлені в розширенні 

профільних знань, формуванні вмінь пошуково-дослідницької роботи. 

Кадрове забезпечення:  

учителі шкіл, керівники гурткової роботи позашкільних закладів, 

професорсько-викладацький склад. 

Технологія:  формування функціональної структури МАН, робота 

оргкомітету, президії на чолі з науковцями ВНЗ регіону; робота 5 наукових 

відділень: суспільних наук, літератури і мистецтва, фізико-математичних наук, 

хімії, біології, а також багатопрофільних філій у містах та районних центрах 

Криму. 

Програмно-методичне забезпечення:  

практично відсутнє; вводяться нові поняття: «Мала академія наук 

учнівської молоді», «наукове відділення (профіль) МАН», «секція МАН»; 

здійснюється розробка програмних та методичних матеріалів для всіх 

наукових секцій МАН. 

Досвід діяльності Кримської МАН став цінним надбанням для малих 

академій наук, що створювалися в різних регіонах СРСР протягом 1960-1990 

років. У 1967 році на підставі спільного рішення Президії Академії наук 

України та Київського міського відділу народної освіти на базі товариства 

науки і техніки школярів Київського міського палацу піонерів та школярів 

була створена Мала академія наук «Дослідник».  

У 1977 році Міністерством освіти СРСР було затверджено перший 

варіант Примірного положення про наукове товариство учнів, за яким НТУ 

могли функціонувати як на базі шкіл і позашкільних закладів, так і в 

педагогічних, медичних училищах, вищих навчальних закладах, науково-

дослідницьких і проектно-конструкторських організаціях. Зміст роботи НТУ 

був орієнтований на залучення школярів до виконання доступних наукових та 

практичних завдань (підбір фактичного матеріалу, постановка та проведення 
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експериментальних робіт з техніки, астрономії, агрохімії, фізики, біології, 

дослідна та пошукова робота); організацію різносторонньої роботи, 

пов’язаний зі створенням навчально-наочних посібників, оформленням 

навчальних кабінетів та виготовленням обладнання для проведення 

лабораторних робіт і практикумів; організацію пошукової діяльності учнів 

(самостійної роботи з науковою літературою, архівними матеріалами, умінням 

узагальнювати результати проведених спостережень, робити висновки, 

короткі підсумкові виступи, доповіді, реферати).  

Важливим для формування мережі МАН в Україні було прийняття у 

1983 році постанови Ради Міністрів УРСР «Про подальший розвиток дитячої 

технічної творчості в республіці», відповідно до якої видано спільний наказ 

Академії наук УРСР та Міністерства  освіти УРСР «,Про спільні заходи щодо 

створення і розвитку малих Академій наук школярів при наукових центрах 

Академії наук Української РСР». У наказі відмічалася важливість і цінність 

досвіду навчально-виховної роботи Київської міської, Львівської, Кримської, 

Одеської МАН. Ним же було затверджено перше Типове положення про Малу 

Академію наук школярів. Зазначені документи суттєво прискорили розвиток 

мережі малих академій наук в Україні: у 1985 році розпочали діяльність МАН 

Донецька, Дніпропетровська, Рівного, Харкова, у 1986 році – МАН Житомира 

та Мелітополя.  

Усього впродовж 1939 – 1987р.р. в Україні було створено 11 малих 

академій наук школярів. Базовими для їх діяльності стали, переважно, 

позашкільні навчальні заклади: палаци піонерів, станції (центри) юних 

натуралістів, техніків, туристів.  

Проведений аналіз інформаційних матеріалів Міністерства освіти 

УРСР за 1985-1990 роки щодо діяльності МАН засвідчив, що в усіх областях 

Української РСР в цей період значна увага приділялася розробці методик 

діагностики й розвитку творчих здібностей обдарованої учнівської молоді. 

Велмку науково-практичну цінність мав досвід щодо залучення учнівської 

молоді до дослідницької роботи позашкільних навчальних закладів міст 
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Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська, Луцька, Кіровограда, Луганська, 

Рівного, Харкова, Херсона, Черкас, Чернівців, Дніпропетровська, Львова, 

Тернополя, АР Крим та інших. 

У 1988 році дослідницькою діяльністю в малих академіях наук, що 

діяли в навчальних закладах Української РСР, займались понад 25 тисяч учнів. 

Крім того, у 50 наукових товариствах учнів дослідницькою роботою було 

охоплено понад 16,5 тисяч учнів. 

ІІІ етап (1991-2007 роки). Становлення Малої академії наук 

України як навчально-виховної системи позашкільної освіти. 

Останнє десятиріччя минулого століття характеризується як період 

розбудови незалежної української держави. Саме в ці роки відбувалося 

реформування освітньої галузі. Серед пріоритетних напрямів роботи закладів 

загальної середньої освіти, зокрема позашкільних навчальних закладів 

визначалися: індивідуалізація навчально-виховного процесу, його організація 

відповідно до здібностей, нахилів, інтересів дітей, їх інтелектуального, 

фізичного й психічного розвитку; диференціація, що передбачає варіативність 

змісту, форм та методів навчання та виховання; інтеграція зусиль усіх 

соціальних інститутів виховання – сім’ї, школи, позашкільних закладів, 

колективів виробничих та науково-виробничих підприємств, громадських 

організацій для поліпшення виховання підростаючого покоління.  

Розвитку освітньої галузі цього періоду сприяли ґрунтовні наукові 

психолого-педагогічні дослідження проблеми розвитку інтелектуальної 

обдарованості (В. Давидов, В. Шадриков), психології творчості 

(В. Паламарчук), дослідницької діяльності (В. Кон).  

В організації навчально-виховного процесу навчальних закладів щодо 

розвивальної роботи з учнями, які мали здібності до дослідницької діяльності, 

сформувалися технологічно різні підходи: 

 індивідуально-особистісний, що базується на необхідності 

враховувати не лише індивідуальність учня, а й систему його 
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стосунків з оточенням, оцінювати вплив цих стосунків на психіку 

дитини та її індивідуальні можливості; 

 дидактичний, завданням якого є створення таких навчальних 

ситуацій, які б максимально навантажували визначальні здібності 

дитини, нібито вже раз і назавжди сформовані (педагогічні 

стереотипи цього періоду, які не враховують психологічних 

аспектів розвитку обдарованої дитини); 

 дидактико-психологічний, в якому визначальною є дидактика, але в 

освітній процес вводиться психологічний компонент, призначенням 

якого є компенсація труднощів роботи із обдарованими дітьми та 

підлітками; 

 психолого-дидактичний підхід, орієнтований на перетворення 

знань, умінь та навичок учнів з мети навчального процесу на засіб 

їх пізнавального та особистісного розвитку. 

У системі позашкільної освіти в ці роки домінував індивідуально-

особистісний підхід. Це відповідало потребам держави та суспільства щодо 

створення умов для індивідуального самовираження і творчого розвитку учнів 

у позаурочний час, а також зумовлювало напрями розвитку позашкільної 

освіти та формування мережі її профільних та комплексних закладів.  

Важливим етапом у становленні МАН України як навчально-виховної 

системи, на нашу думку, був 1993 рік. У цьому році колегія МОН України та 

Президія Академії наук України видали спільну Постанову від 22 грудня 1993 

р. № 19/3-9, 351 «Про шляхи вдосконалення діяльності Малих академій наук і 

наукових товариств учнів як центрів формування наукової еліти України», в 

якій: 

 підтверджувався факт сформованості мережі МАН 

України, соціальної цінності досвіду роботи МАН Автономної 

республіки Крим, Дніпропетровської, Донецької, Полтавської 

областей, м. Києва, який визнається ефективною формою роботи з 

інтелектуально обдарованою учнівською молоддю, стимулювання її 
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творчого самовдосконалення та задоволення потреб у професійному 

самовизначенні; 

 вказувалося на недоліки в системі МАН України, 

зокрема недостатнє фінансове забезпечення, відсутність єдиного 

координаційного науково-методичного органу, який «здійснював би 

керівництво діяльністю Малих академій наук і наукових товариств 

учнів, об’єднував зусилля зацікавлених міністерств, відомств, 

установ у формуванні наукової еліти України»; 

 окреслювалися шляхи вдосконалення МАН України, 

яка відтак набувала ознак цілісної освітньої системи.  

У 1992 році конкурс науково-дослідницьких робіт, започаткований як 

одна з форм роботи регіональних МАН, набув статусу всеукраїнського. Його 

результати впродовж усього періоду діяльності МАН України вважалися 

основним показником роботи її територіальних відділень. 

Мережа МАН України в означений період значно розширилася: станом 

на 01.01.1998 року вона включала 27 територіальних відділень та 102 НТУ, в 

яких навчально-дослідницькою діяльністю займались понад 37 тисяч 

старшокласників. Найчисленнішими територіальними відділеннями були: 

Кримське (15 тис. учнів), Київське (6 тис. учнів), Дніпропетровське (4,5 тис. 

учнів), Одеське (2,5 тис. учнів), Полтавське (2 тис. учнів), Львівське (1,5 тис. 

учнів), Івано-Франківське та Хмельницьке (1 тис. учнів). У цей період з МАН 

України співпрацювало понад 40 вищих навчальних закладів системи МОН 

України та 19 галузевих вищих навчальних закладів. У роботі наукових 

секцій, гуртків, клубів, учнівських лабораторій, інших учнівських творчих 

об’єднань брали участь 44 наукові установи НАН України.  

2000-2006 роки характеризувались продовженням реформування освіти 

України, в тому числі позашкільної. У 2000 році прийнято Закон України 

«Про позашкільну освіту»; у 2001 році - Постановою Кабінету Міністрів 

України було затверджено перелік типів позашкільних навчальних закладів, де 

в числі інших називається «Мала академія наук учнівської молоді». На 
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виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 року 

№ 1301 «Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та 

молоді в позашкільних навчальних закладах» започаткована робота 

державного позашкільного закладу «Мала академія наук учнівської молоді», 

основними функціями якого визначені: забезпечення технологічності 

навчально-виховної та організаційно-масової роботи з обдарованою 

учнівською молоддю; систематизація наукової та методичної діяльності, 

роботи з педагогічними кадрами, які організовують роботу в регіонах.  

Наказом МОН України від 09.01.2006 р. № 90 затверджено Положення 

про Малу академію наук учнівської молоді та відмінено наказ 1993 року, а 

відтак - Положення про діяльність Малої академії наук України та наукових 

товариств учнів.  

Важливого значення для діяльності та розвитку МАН набуло ухвалення 

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1016 «Про 

затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 

2007–2010 рр.». 

Станом на 01.01.2008 року і до сьогодні соціально-педагогічна модель 

МАН України  включає діяльність МАНУМ – позашкільного навчального 

закладу, підпорядкованого МОН України, 17 територіальних комплексних і 

профільних відділень та 9 регіональних МАНУМ - спеціалізованих 

позашкільних навчальних закладів (схема 1.4). 

Схема 1.4. 

Соціально-педагогічна модель навчально-виховної системи 

„Мала академія наук України” (варіант 2008 р.) 

 Тип моделі:  Мала академія наук України – навчально-виховна 

система позашкільної освіти, діяльність якої структурована відповідно до 

всеукраїнського, регіонального та процесуального організаційних рівнів 

Базові заклади: Всеукраїнський організаційний рівень: Державний 

позашкільний навчальний заклад Мала академія наук учнівської молоді, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Український 
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державний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, Український 

державний центр позашкільної освіти. Регіональний організаційний рівень: 

МАНУМ комплексні та профільні позашкільні навчальні заклади, обласні 

інститути післядипломної педагогічної освіти, методичні центри 

профтехосвіти. 

Нормативно-правова основа:  

закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», Укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України, рішення 

місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. 

Концептуальна ідея: забезпечення цілісності навчально-виховної 

системи «МАН України», спрямованої на формування творчих здібностей 

старшокласників засобами пошуково-дослідницької діяльності. 

Цільова аудиторія: учні 7-18 років, які проявляють інтерес до 

пошуково-дослідницької роботи та зацікавлені в розширенні й поглибленні 

знань з різних освітніх напрямів, умінь та навичок навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Кадрове забезпечення: керівники гурткової роботи позашкільних 

закладів, професорсько-викладацький склад ВНЗ, учителі загальноосвітніх 

закладів, працівники наукових установ та організацій. 

Технології:  організаційні: виконавчі вертикалі наукових відділень: 

хіміко-біологічного, історико-географічного, науково-технічного, фізико-

математичного, програмування та обчислювальної техніки, філології та 

мистецтвознавства; 

педагогічні: профільні навчально-виховні з розвиваючим 

спрямуванням; навчально-оздоровчі, конкурсні, проектні; 

соціально-психологічні: психологічного супроводу, тренінгової роботи. 

Програмно-методичне забезпечення: активно формується програмно-

методична база для всіх наукових секцій МАН. 

Науково-методичний супровід: 
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вводяться в науковий обіг нові поняття: навчально-виховна система 

«Мала академія наук України», соціально-педагогічна модель МАН України, 

«позашкільний мікросоцум»; здійснюється науковий аналіз становлення та 

розвитку МАН України як цілісної навчально-виховної системи позашкільної 

освіти; розробляються методики формування творчих здібностей 

старшокласників у процесі пошуково-дослідницької роботи; обґрунтовується 

необхідність забезпечення всіх учасників навчально-виховного процесу 

соціально-психологічним супроводом. 

Важливого значення для діяльності та розвитку МАН набуло ухвалення 

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1016 «Про 

затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 

2007–2010 рр.». 

Визначною подією стало засідання Президії НАН України 

11.11.2009 р., присвячене діяльності МАН і наданню Позашкільному 

навчальному закладу Мала академія наук учнівської молоді статусу закладу 

подвійного підпорядкування – Міністерству освіти і науки України та 

Національній академії наук України. Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.02.2010 р. № 88 «Про удосконалення роботи з 

талановитими дітьми» заклад було перейменовано на Український державний 

центр «Мала академія наук України». 

Вагому роль у розвитку МАН відіграє Указ Президента України 

№ 927/2010 від 30.09.2010 р. «Про заходи щодо розвитку системи виявлення 

та підтримки обдарувань і талановитих дітей та молоді», який активізував 

процес формування мережі регіональних академій наук учнівської молоді. 

Указом також надано статус Національного Українському державному центру 

«Мала академія наук України». 

На сьогодні Національний центр «Мала академія наук України» є 

закладом, що виконує загальнодержавні функції з пошуку, розвитку та 

підтримки обдарованих і талановитих учнів. Щорічно НЦ «МАН України» 

проводиться близько 30 всеукраїнських заходів науково-методичного 
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спрямування і понад 40 масових заходів для обдарованої учнівської молоді. 

Запроваджуються нові освітні проекти, в тому числі міжнародні. Щорічно 

зростає кількість дітей, залучених до науково-дослідницької діяльності МАН, 

у 2014 р. вона становить понад 250 тис. обдарованих учнів з усієї країни. 

Ключова роль у вихованні юних дослідників належить педагогічним і 

науково-педагогічним працівникам МАН. На сьогодні загальна кількість 

педагогів та науковців, що працюють з обдарованими дітьми, становить 

приблизно 6,5 тис., серед яких близько 1,5 тис. викладачів є кандидатами наук, 

300 – докторами наук. До науково-педагогічного складу МАН входять 

педагоги позашкільних навчальних закладів – 11%, загальноосвітніх 

навчальних закладів – 47%, викладачі вищих навчальних закладів – 42%. 

Науково-дослідницька робота в МАН організована за науковими 

відділеннями та секціями відповідно до структури, затвердженої Президією 

МАН. Для задоволення інтересів і потреб дітей у дослідницькій діяльності в 

різних галузях науки й техніки щороку в системі роботи МАН 

запроваджуються нові секції та наукові відділення. Так, у 2008–2009 н. р. 

структура наукових відділень МАН складалась із 48 секцій 8 наукових 

відділень, в 2011–2012 н. р. – вже 60 секцій 11 наукових відділень, а в 2014 н. 

р.  - 64 секції 12 наукових відділень. 

Здебільшого обдаровані діти України – учні МАН – надають перевагу 

науково-дослідницькій діяльності у галузях філології та мистецтвознавства 

(25%), хімії та біології, екології й аграрних наук (23%), історії та географії 

(20%). Дещо менше дітей навчається у секціях наукових відділень математики 

(10%), комп’ютерних наук (7%), фізики і астрономії (6%), технічних наук 

(4%). 

Учні – члени МАН є учасниками різноманітних обласних, 

всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних конкурсів, турнірів, олімпіад і 

виявляють високий рівень підготовки та творчі здібності. 

Визначним заходом МАН є щорічний Всеукраїнський конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН. У всіх етапах конкурсу-
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захисту беруть участь близько 100 000 школярів-старшокласників, з яких до 

фіналу виходять понад 1000 кращих. 

Журі конкурсу-захисту формується з фахівців відповідного профілю з 

числа наукових і науково-педагогічних працівників НАН України, НАПН 

України, вищих та інших навчальних закладів. Кураторами наукових відділень 

МАН є академіки НАНУ – члени Президії МАН. 

Невід’ємним компонентом ефективної діяльності МАН є співпраця з 

вищими навчальними закладами, науковими установами та громадськими 

інститутами, бізнес-структурами, що сприяє успішному виконанню її головної 

функції – формування інтелектуального потенціалу української нації. 

Сьогодні МАН виховує професійно зорієнтованих, озброєних 

відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, які 

вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і 

йдуть до вищих навчальних закладів, чітко розуміючи, в якій науковій галузі 

вони хочуть працювати. 

 

2.2. Сучасний стан формування творчих здібностей старшокласників 

у процесі дослідницької діяльності в системі МАН України. 

Аналіз сучасних проблем освітньої галузі України в цілому, 

позашкільної освіти зокрема дає змогу визначити низку проблем розвитку 

МАН України як навчально-виховної системи дослідницького спрямування. З 

одного боку, входження України в європейський соціокультурний простір 

зумовлює пріоритетність гармонійного розвитку учнівської молоді, її творчого 

потенціалу в процесі навчання в загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладах, з іншого – навчально-виховна система МАН України, а, отже, і її 

парадигма знання (маємо на увазі дослідницько орієнтованого) недостатньо 

сформована, потребує ґрунтовного науково-методичного та психолого-

педагогічного розроблення. Отже, актуальним сьогодні є оновлення змісту 

позашкільної освіти, зокрема змісту освітнього процесу МАН України; 
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розробка та впровадження у практику позашкільних навчальних закладів 

інноваційних психолого-педагогічних технологій – технологій розвитку 

інтелектуальних та творчих здібностей особистості, формування її 

пізнавальної та творчої активності; визначення критеріїв оцінки діяльності 

МАН України. 

Проте, здійснення цих завдань за короткий період на всіх 

організаційно-технологічних рівнях діяльності системи позашкільної освіти та 

МАН України як її складової є проблематичним. Насамперед, це пов’язано з 

недостатністю відповідного наукового, інструктивно-інформаційного та 

програмно-методичного забезпечення діяльності МАН, рівня психолого-

педагогічної підготовки науково-педагогічних кадрів щодо залучення дітей та 

підлітків до різних видів дослідницької діяльності.  

Дослідницька діяльність учнів була об’єктом вивчення вітчизняних та 

зарубіжних учених: В.Алфімова, Г.Лактіонової, Н.Литвинова, З.Літова, 

О.Микитюка, В.Моляка, В.Паламарчук, О.Савенкова, А.Сологуба. Вивченням 

проблеми формування творчих здібностей дітей та учнівської молоді в умовах 

позашкільних навчальних закладів займаються В.Вербицький, Л.Ковбасенко, 

Г.Пустовіт, В.Редіна, А.Сиротенко, Т.Сущенко.  

Проблема створення педагогічних умов для розкриття творчого 

потенціалу школярів знайшла відображення у праці І. Беха «Виховання 

особистості», в якій ідеться про необхідність упровадження нових виховних 

технологій, що забезпечують духовний та творчий розвиток підростаючої 

особистості. Запропоновані ним ідеї особистісно орієнтованого виховання 

актуальні для позашкільної освіти в цілому та для МАН України зокрема.  

На проблемі створення неперервної когнітивної соціально-педагогічної 

системи «Сім’я – дошкільна установа – школа – позашкільний навчальний 

заклад – вищий навчальний заклад” зосереджено увагу в праці В. Вербицького 

„Формування практичного розуму цілеспрямованого учня».  

Специфіка організації навчально-виховного процесу в Малій академії 

наук України як одного з пріоритетів позашкільної освіти, технологія 
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пошукової, експериментальної, науково-дослідницької роботи учнів описана в 

методичному посібнику Л. Ковбасенко «Методика виховної діяльності в 

Малій академії наук України».  

Для дослідження проблеми формування та розвитку творчих 

здібностей старшокласників у позашкільних навчальних закладах 

актуальними є наукові положення, викладені в працях Г. Пустовіта 

«Концептуальні засади сучасної позашкільної освіти і виховання», 

«Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1-9 класів 

у позашкільних навчальних закладах», в яких процес оволодіння учнями 

комплексами логічно вибудованих знань розглядається як творчий процес, що 

безпосередньо пов’язаний з розвитком особистості, її самовираженням і 

самоствердженням. 

На проблемах самовизначення творчої особистості, особливостей її 

розвитку у працях «Педагогічна технологія вивчення творчих можливостей 

учня», «Педагогічні технології творчого розвитку учнів» зупиняється 

С.Сисоєва. 

Про творчу особистість як найбільшу цінність для будь-якого 

суспільства йдеться в працях В. Рибалки «Психологія розвитку творчої 

особистості», «Творча особистість педагога і учня як культурно-психологічна 

цінність позашкільної освіти і суспільства». Ці та інші його роботи є 

актуальними у визначенні психолого-педагогічних основ виховання юних 

дослідників у системі роботи загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів.  

На значенні цілісності системи психолого-педагогічних явищ, що 

забезпечують гармонійний розвиток особистості, наголошує О. Сухомлинська.  

Водночас проблема формування творчих здібностей старшокласників 

засобами дослідницької діяльності в МАН України як однієї з навчально-

виховних систем позашкільної освіти залишається недостатньо дослідженою. 

Недосконалість нормативної, наукової та інформаційно-методичної бази 

спричиняє організаційно-технологічні проблеми в означеній системі, 
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невідповідність мети змісту діяльності її територіальних відділень. Механізм 

залучення старшокласників до роботи в учнівських творчих об’єднаннях 

пошуково-дослідницького спрямування, НТУ, секціях МАН не достатньою 

мірою відповідає принципу рівного доступу до якісної освіти. Спеціальні 

психодіагностичні методики, спрямовані на визначення творчих здібностей 

старшокласників, використовуються переважно в міських навчальних 

закладах.  

Проведений аналіз наукової, методичної літератури та педагогічної 

практики з означеної проблеми дозволив нам виявити низку суперечностей:  

 з одного боку, зростає зацікавленість суспільства у 

створенні ефективної навчально-виховної системи, спрямованої на 

підготовку майбутньої наукової еліти, а з іншого – недосконалість 

нормативно-правової бази МАН України стримує її розвиток; 

 МАН України сформувалася як одна з важливих 

навчально-виховних систем позашкільної освіти, але 

недосконалість її інструктивно-методичної бази не забезпечує 

функціональності її соціально-педагогічної моделі; 

 соціально-педагогічна модель МАН України на 

державному рівні не розглядається як функціональний 

багаторівневий та розгалужений комплекс умов для формування та 

розвитку творчих здібностей старшокласників; 

 нерозробленими залишаються критерії оцінки 

ефективності діяльності МАН України (як навчально-виховної 

системи), її складових – територіальних відділень; 

 поза увагою наукових досліджень залишається 

проблема формування творчих здібностей старшокласників у 

процесі дослідницької діяльності в системі МАН України, 

внаслідок чого відсутні відповідні методики розвитку творчих 

здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності, 

наукові та інструктивно-методичні матеріали з означеної проблеми. 
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Безперечно, в сучасній системі загальної середньої освіти провідну 

роль в організації дослідницької діяльності старшокласників відіграють 

позашкільні навчальні заклади. У Концепції позашкільної освіти і виховання 

основними принципами навчання й виховання, що сприяють залученню учнів 

до дослідницької діяльності, визначені: 

 науковість – тісний зв’язок і взаємодія навчального 

курсу з наукою, що відбувається шляхом ознайомлення дітей з 

об’єктивними науковими фактами, проблемами, закономірностями і 

забезпечує формування наукового світогляду; 

 активність – активна роль особистості в ході засвоєння 

знань, умінь і навичок, їх повноцінна та ефективна реалізація на 

практиці, включення в безперервний процес самотворення; 

 індивідуальний підхід – оптимальні умови для 

ефективного навчання і творчої діяльності кожної дитини в ході 

організації фронтальних і групових форм роботи з урахуванням 

вікових особливостей, системи характерних суспільних зв’язків і 

стосунків у соціоприродному середовищі; 

 синтез інтелектуальної та практичної діяльності – 

здобуті вихованцями теоретичні знання трансформуються у 

внутрішні стимули, підґрунтя для нових можливостей пізнання 

найрізноманітніших сторін людського буття як свідомої творчої 

діяльності, що вимагає значних інтелектуальних зусиль і відкриває 

широкі перспективи для саморозвитку та самовдосконалення; 

 єдність свідомості та поведінки – формування свідомої 

дитини в процесі її практичної діяльності, основою якої є оволодіння 

соціальним досвідом поведінки у соціоприродному середовищі і 

свідоме утвердження себе непересічної творчої особистості; 

 суб’єкт – суб’єктна взаємодія – рівноправне 

партнерство, співробітництво та співтворчість між педагогом і 

вихованцем у процесі навчальної діяльності; 
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 оптимальний вибір змісту, форм, методів і засобів 

навчання відповідно до освітніх запитів, інтересів, і можливостей 

вихованців. 

На підставі узагальнення результатів аналізу традиційного змісту 

навчальних програм, за якими будується освітній процес у позашкільних 

навчальних закладах, зроблено висновки щодо сформованості систем 

дослідницької роботи в гуртках та інших творчих об’єднаннях за напрямами 

позашкільної освіти. Так, у програмах еколого-натуралістичного напряму 

відсоток теоретичних та практичних годин, відведених для занять навчально-

дослідницького характеру, становить від 35,5-50,9% (основний навчальний 

рівень) до 70,0-80,4%. (вищий навчальний рівень), що свідчить про 

дослідницьку спрямованість навчальних курсів. У програмах науково-

технологічного напряму закладено від 30,4-35,2% (основний навчальний 

рівень) до 50,6-65,0% (вищий навчальний рівень) годин, відведених для занять 

дослідно-експериментальної, раціоналізаторської, конструкторської та інших 

видів навчально-дослідницької діяльності, що засвідчує практичну 

спрямованість навчальних курсів. Програми краєзнавчого напряму містять від 

30,0% (основний навчальний рівень) до 60,9% (вищий навчальний рівень) 

годин, відведених на пошукову та інші види навчально-дослідницької 

діяльності. Ці пропорції пояснюються комплексним характером програм, що 

зумовлює відведення значної кількості навчальних годин для туристської та 

загальної фізичної підготовки, опанування методами надання долікарської 

допомоги під час походів і практичних занять на місцевості. Щодо програм 

інших напрямів позашкільної освіти слід зазначити, що їх переважна 

більшість спрямована на застосування педагогічних технологій іншого 

характеру, наприклад, творчо-розвивальних (вокальні, хореографічні гуртки, 

гуртки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва), соціально-

реабілітаційних, військово-патріотичних, фізкультурно-оздоровчих тощо. 

Ураховуючи досвід роботи педагогічних колективів щодо організації 

навчально-виховної та розвивальної роботи, можна стверджувати, що 
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розроблення навчальних програм дослідницького спрямування є однією з 

важливих проблем розвитку позашкільних навчальних закладів. 

Загальноприйнятими вважаються такі підходи до розроблення навчальних 

програм: зміст програм має передбачати поглиблене вивчення учнями 

найбільш важливих проблем, ідей, тем, що стимулюють розвиток їх 

продуктивного мислення, дають змогу переосмислювати здобуті знання та 

генерувати нові ідеї. Робота за навчальними програмами має надавати 

вихованцям можливість пристосовуватися до системи знань, що постійно 

змінюється й розвивається, до нової інформації, формувати позитивну 

мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності, стимулювати ініціативу та 

самостійність особистості в навчанні та творчому розвитку.  

Результати аналізу педагогічної літератури та практичного досвіду 

роботи з дітьми дають змогу виокремити найбільш важливі здібності та 

вміння, що підлягають розвитку в процесі навчальної роботи гуртків та інших 

творчих об’єднань дослідницького спрямування. Йдеться, зокрема про:  

 пізнавальні здібності та вміння: здібність до 

опанування значним обсягом інформації; використання 

альтернативних шляхів її пошуку, практичного застосування ідей; 

великий словниковий запас, допитливість, критичність мислення; 

уміння планувати і організовувати роботу, інтегрувати та 

синтезувати інформацію, переносити засвоєне раніше на новий 

матеріал, аналізувати ситуацію, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, висувати гіпотези, формулювати висновки;  

 творчі здібності: дивергентність мислення, його 

швидкість та гнучкість, здібність до генерування оригінальних ідей, 

розвинута уява та інтуїція;  

 особливості емоційно-вольової сфери: терпимість до 

критичних зауважень, наполегливість у виконанні поставлених 

завдань, незалежність мислення та поведінки, впевненість у своїх 

силах. 
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Важливим є й той факт, що діяльність сучасних позашкільних 

навчальних закладів передбачає значно більшу, ніж у школах, кількість і 

різноманітність форм роботи із здібними дітьми та учнівською молоддю й 

відрізняється значно ширшими можливостями залучення їх до активної 

пошуково-дослідницької діяльності. Більш активно використовуються 

навчальні екскурсії і подорожі, тематичні та комплексні експедиції, літні 

польові практики, пленери, профільні оздоровчі табори тощо. 

В сучасній системі загальної середньої освіти України важливого 

значення набула діяльність міжгурткових творчих об’єднань дослідницького 

спрямування – наукових товариств учнів (НТУ) загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів. В основі існуючих соціально-педагогічних 

моделей – робота гуртків, секцій, інших учнівських творчих об’єднань 

пошукового, конструкторсько-раціоналізаторського, експериментально-

дослідного спрямування. Незважаючи на варіативність означених моделей, 

спільними рисами їх діяльності є: зорієнтованість на роботу творчих 

об’єднань пошуково-дослідницького спрямування; застосування різних форм 

масової роботи: учнівських конференцій, конкурсів, експедицій, колоквіумів, 

презентацій та виставок пошуково-дослідницьких робіт, зльотів (районних, 

міських, обласних), форумів юних науковців (переважно, обласних); робота, 

очно-заочних шкіл, профільних оздоровчих таборів; активна індивідуальна 

творча діяльність учнів.  

Сьогодні структура наукових товариств учнів та спрямування їх роботи 

безпосередньо залежить від типів навчальних закладів, їх комплексності чи 

профільності. Так, шкільні НТУ, переважно, – поліпрофільні, НТУ профільних 

позашкільних навчальних закладів мають чітке спрямування діяльності. Для 

НТУ станцій юних натуралістів, центрів еколого-натуралістичної творчості 

характерним є хіміко-біологічний напрям роботи, для станцій юних туристів – 

історико-географічний, для центрів науково-технічної творчості та станцій 

юних техніків – техніко-технологічний, фізико-математичний, інформатики та 

програмування. Проте, для всіх різновидів НТУ характерним є педагогічне 
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керівництво роботою учнівських творчих об’єднань усіх типів, наявність 

органів учнівського самоврядування, а також піклувальних рад, до складу 

яких входять батьки, представники громадських організацій, зацікавлених 

установ та закладів. 

Основним моделюючим фактором діяльності наукових товариств учнів 

є їхні статути, в яких містяться концептуальні освітні та організаційно-

технологічні ідеї діяльності як НТУ в цілому, так і кожної з його структурних 

одиниць, зокрема: наукових гуртків, секцій, клубів, учнівських лабораторій 

тощо, а також визначаються права та обов’язки всіх суб’єктів навчально-

виховного процесу, основні форми гурткової, масової та індивідуальної 

роботи учнів, специфіка планування на навчальний рік, функції учнівської та 

піклувальної рад, форми співпраці з територіальними закладами та 

відділеннями МАН України, вищими навчальними закладами. 

Матеріали щодо практичної діяльності НТУ свідчать про актуальність 

проблеми психологічного супроводу всіх форм їх навчально-виховної та 

організаційно-масової роботи, а також про необхідність відповідної 

психологічної підготовки педагогів та консультаційної роботи з батьками. 

Важливим є твердження про те, що сучасні системи навчально-

виховної роботи гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницького 

спрямування та НТУ є базовими компонентами для більш складної та 

функціонально структурованої педагогічної системи роботи зі 

старшокласниками – навчально-виховної системи «Мала академія наук 

України», що характеризується різноманіттям її складових – систем роботи 

профільних відділень, діяльність яких забезпечують державні позашкільні 

навчальні заклади; територіальних відділень, що функціонують на базі 

обласних закладів освіти; малих академій наук учнівської молоді як 

спеціалізованих позашкільних навчальних закладів. 

Навчальна робота Малої академії наук України передбачає залучення 

старшокласників до різних видів дослідницької діяльності в різних галузях 

науки, техніки, культури і мистецтва, зокрема пошукової, дослідно-
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експериментальної, конструкторської, раціоналізаторської, винахідницької 

тощо та спрямована на виявлення, розвиток і підтримку обдарованої 

учнівської молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення 

наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля. 

Розглядаючи наукові секції як структурні осередки сучасної навчально-

виховної системи «Мала академія наук України» визначено їх потенційні 

можливості щодо формування творчих здібностей старшокласників. Зокрема 

учні мають змогу не лише поглиблювати знання з навчальних предметів та 

ознайомлюватися з новими досягненнями науки, техніки, культури тощо, але 

й реально оцінювати свої можливості в процесі дослідницької діяльності, 

свідомо обирати напрями дослідницької роботи.  

 

2.3. Уніфікація вимог щодо дослідницької роботи учнівської та 

студентської молоді.  
 

Як свідчить аналіз науково-методичної літератури останніх років, у 

системі роботи Малої академії наук спостерігається певна уніфікація вимог 

щодо організації дослідницької роботи обдарованої молоді, до складу якої 

входять: 

Уніфікація організаційних етапів дослідницької роботи учнів 

1. Вибір теми, визначення об’єкта (об’єктів) та мета 

дослідження. 

2. Добір та аналіз літератури з обраної теми, розробка 

гіпотези. 

3. Складання плану (програми) та структури роботи, 

вибір методів досліджень. 

4. Проведення дослідження. 

5. Узагальнення матеріалів дослідження, формулювання 

висновків. 

6. Оформлення пошуково-дослідницької роботи. 
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Уніфікація структурних елементів учнівських дослідницьких 

робіт 

Тема дослідження - відображає основний зміст (проблему) 

дослідницької роботи та визначається її кінцевим результатом. 

Мета дослідження - вказує на кінцевий результат роботи, об’єкт 

дослідження і шлях досягнення кінцевого результату. 

Завдання дослідження - визначаються відповідно до ступеня 

дослідженості об’єкта і є мінімумом питань, вирішення яких необхідне для 

досягнення мети. 

Програма дослідження - за сутністю є розширеним планом 

дослідження, де кожний пункт відображає логічну послідовність та зміст 

кожного етапу дослідження. 

Методика дослідження – показує, яким шляхом, методом, у який 

спосіб слід вирішувати поставлені завдання. 

Дослідження - встановлення загальних та індивідуальних 

характеристик досліджуваного об’єкта (процесу, явища) на основі 

аналітичного та експериментального досліджень. Схематизація та обробка 

отриманих даних. 

Результати дослідження - містять узагальнені результати дослідження 

об’єкта (об’єктів) або явища (явищ) та його (їх) закономірностей, що 

вивчаються, в тому числі нових, раніше невідомих. 

Висновки та рекомендації - включають основні, найбільш значущі 

результати проведеного дослідження. Рекомендації показують шляхи, методи і 

форми практичного використання результатів. 

Розробка орієнтовної структури дослідницької роботи 

Титульна сторінка: 

повна назва закладу, формулювання теми, прізвище, ім’я, по батькові 

автора 

прізвища, ініціали наукового керівника, педагога – керівника наукової 

секції 
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Вступна частина: 

обґрунтування актуальності теми дослідження; 

визначення об’єкта й предмета дослідження; 

постановка мети й завдань дослідження, формулювання гіпотези 

обґрунтування плану роботи. 

Основна частина (може складатися з 2-4 підрозділів): 

опис методів (методик) дослідження; 

короткий огляд використаних джерел; 

представлення результатів теоретичних або експериментальних 

досліджень; 

аналіз результатів дослідження, узагальнення. 

Заключна частина: 

формулювання висновків дослідження; 

список використаних джерел. 

Додатки: 

схеми, таблиці, малюнки, креслення тощо. 

Ураховуючи відсутність єдиної концепції організації дослідницької 

діяльності старшокласників в МАН України, серед критеріїв, яким мають 

відповідати їх індивідуальні дослідницькі роботи, нами виокремлено такі:  

 відповідність бази знань заявленій тематиці 

дослідницької роботи; 

 перспективність використання результатів роботи; 

 доступність та відповідність використаних 

першоджерел;  

 достовірність даних, представлених у роботі; 

 актуальність та новизна дослідження; 

 етапність у виконанні роботи;  

 логічність, послідовність, повнота викладення 

матеріалу; 

 грамотність. 
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Актуальною в цьому контексті є класифікація учнівських 

дослідницьких робіт за напрямами діяльності наукових відділень: історико-

географічного, хіміко-біологічного, фізико-математичного, філології та 

мистецтвознавства, обчислювальної техніки та програмування. Така 

класифікація відповідає принципу багаторівневості навчально-виховної та 

розвиваючої роботи в навчально-виховної системі «Мала академія наук 

України».  

Результати аналізу педагогічної практики МАН України свідчать про 

те, що ефективність її діяльності як навчальної системи значною мірою 

залежить від організації психологічного супроводу освітнього процесу та 

психолого-педагогічної підготовки педагогічних та науково-педагогічних 

кадрів (учителів, керівників гурткової роботи, викладачів ВНЗ, наукових 

співробітників науково-виробничих установ, організацій) до роботи з 

обдарованими школярами. Зазначене є дуже  важливим, оскільки освітній 

процес передбачає використання прийомів та методів стимулювання творчого 

розвитку учнів у процесі дослідницької діяльності, а саме: стимулювання 

творчого інтересу; створення ситуацій емоційних переживань; використання 

розвивальних ігор, методів аналогій, паралелей, відкриттів; моделювання 

ситуацій можливого вибору. Важливим стимулом можна вважати виконання 

наукових завдань та виконання проектів на замовлення організацій і установ. 

Така форма роботи характерна для Львівської МАН, Дніпропетровського, 

Рівненського, Київського, Сумського та інших територіальних відділень МАН 

України. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

СПІВПРАЦЯ КОЛЕДЖІВ З МАЛОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК УКРАЇНИ  

3.1. Методика формування творчих здібностей студентів коледжів у 

процесі пошуково-дослідницької діяльності в МАН України (з досвіду 

роботи Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП). 
 

З метою організації освітнього процесу, спрямованого на формування 

творчих здібностей студентів, їх позитивної ,,Я-концепції”, розвиток 

інтелектуальних умінь, комунікативно-творчих здібностей, навичок 

самоуправління та самоорганізації, необхідних для творчої самореалізації в 

навчально-пізнавальній і дослідницькій (пошуково-дослідницькій) діяльності 

в Рівненському економіко-технологічному коледжі було розроблено методику 

формування творчих здібностей студентів у процесі пошуково-дослідницької 

діяльності в МАН України. В її основі – науково-методична розробка, що 

складається з науково-методичного обґрунтування, організаційно-

технологічних засад навчально-виховної роботи пошуково-дослідницького 

спрямування територіального відділення МАН України (рис. 3.1). 

Науково-методичне обґрунтування включає визначення сутності 

проблеми формування творчих здібностей студентів у процесі пошуково-

дослідницької діяльності та аналіз нормативно-правової основи діяльності 

МАН України; структуризацію змісту, форм та методів навчально-виховної 

роботи територіального відділення відповідно до навчально-виховної та 

розвивальної мети, критеріїв визначення рівнів сформованості творчих 

здібностей старшокласників і навчально-організаційних рівнів освітнього 

процесу.  

Організаційно-технологічними засадами, від яких залежить 

ефективність навчально-виховного процесу, визначено: програмне, 

інформаційне та науково-методичне забезпечення; навчальну базу наукових 

відділень, секцій, шкіл, профільних гуртків; систему роботи з педагогічними 

кадрами та науковими працівниками, які ведуть роботу з обдарованими  

 



59 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1. Методика формування творчих здібностей студентів у процесі 

пошуково-дослідницької діяльності в МАН України 
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старшокласниками; систему роботи з батьками вихованців; співпрацю з 

науковими установами, науково-виробничими підприємствами, 

загальноосвітніми та вищими навчальними закладами. 

Практична складова методики передбачає створення матеріально-

технічних, організаційно-технологічних, психолого-педагогічних умов для 

забезпечення ефективності навчально-виховної та розвиваючої роботи 

територіального відділення.  

Матеріально-технічні умови, що передбачають відповідність 

матеріально-технічної бази тематиці студентських досліджень, має 

здійснюватися на підставі угод про співпрацю з вищими навчальними 

закладами, науковими установами, науково-виробничими підприємствами.  

Створення відповідних організаційно-технологічних умов передбачає: 

визначення базових закладів для роботи наукових відділень (профілів) та їх 

структурних одиниць (наукових секцій, шкіл, профільних гуртків тощо); 

перспективне та календарне планування роботи територіального відділення 

(терміни проведення навчальних сесій, організаційно-масових форм роботи, 

навчально-оздоровчих заходів, порядок та режим роботи учнівських творчих 

об’єднань, об’єм і напрями інформаційно-методичної діяльності та роботи з 

кадрами), організація індивідуальної роботи слухачів (проведення дослідно-

експериментальної роботи, виготовлення макетів, пристосувань в умовах 

спеціалізованого виробництва тощо). 

Створення сприятливих психолого-педагогічних умов сприяє 

забезпеченню цілісності та розвивальної спрямованості навчально-виховної 

роботи. Тому в системі роботи коледжу та територіального відділення 

відділення важливими є:  

 структуризація змісту навчальних програм очних (профільні гуртки) 

та очно-заочних (наукові секції, школи тощо) форм роботи 

відповідно до запроваджених навчально-організаційних рівнів;  

 організація індивідуальної роботи (розширення знань за темами 

досліджень, консультування за тематикою пошуково-дослідницької 
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діяльності, аналіз виконання рейтингових контрольних робіт, 

допомога у плануванні дослідницької роботи на навчальний рік 

тощо);  

 забезпечення творчої атмосфери на заняттях; доброзичливість 

педагога, відсутність менторського тону і критики особистості, 

забезпечення можливості активно ставити запитання, висувати 

оригінальні ідеї, гіпотези, створення ситуації успіху, використання 

особистого прикладу творчого підходу до вирішення проблеми; 

 презентація досягнень слухачів у місцевих ЗМІ, під час регіональних 

студентських заходів дослідницького спрямування, регіональних та 

всеукраїнських тижнів науки і техніки тощо; забезпечення 

можливості практичного застосування результатів пошуково-

дослідницької діяльності слухачів;  

 психологічний супровід: діагностика, моніторинг, корекційно-

розвивальна та консультативно-просвітницька робота. 

Навчання студентської молоді в МАН України припадає на період 

активного становлення особистості. Тому актуальною проблемою у 

формуванні спільних методик роботи у системі «коледж-МАН України» є 

організація психологічного супроводу освітнього процесу. На жаль, 

психологічний супровід систематично здійснюється лише у 25% 

територіальних відділень МАН України від їх загальної кількості. У 

переважній більшості це відбувається епізодично (набір на навчання 

відповідно до діагностичних методик, індивідуальні консультації тощо).  

Визначення рівнів сформованості творчих здібностей обдарованої 

молоді, їх творчої активності й самостійності є завданням значно складнішим, 

ніж оцінка засвоєння ними навчального матеріалу. Тому процес формування 

творчих здібностей студентів та його психолого-педагогічний супровід має 

ґрунтуватися на сучасних наукових дослідженнях і забезпечуватися 

сучасними, науково вивіреними методиками. Проте аналіз матеріалів 

діяльності територіальних відділень МАН України свідчить, що 
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цілеспрямована робота із формування творчих здібностей студентів ще не 

стала невід’ємною складовою освітнього процесу. 

Відповідно до зазначеного та спираючись на думку науковця 

C.Сисоєвої щодо структури творчих можливостей особистості, можна 

стверджувати про те, що основою психолого-педагогічного оцінювання рівня 

сформованості творчої особистості студента є система його творчих якостей, 

яка відображає спрямованість на творчу діяльність, характерологічні 

особливості, творчі вміння та індивідуальні особливості психічних процесів, 

покладені в основу структури його творчих можливостей. 

Творчий розвиток студентів значною мірою залежить від вибору змісту 

навчання й виховання для організації результативної дослідницької діяльності. 

Але в більшості випадків додаткові навчальні курси (блоки, модулі, розділи 

освітніх програм), що вводяться до навчальних планів роботи територіальних 

відділень, спрямовані на надання старшокласникам поглиблених знань, 

оволодіння навичками дослідницької діяльності.  

Слід зазначити, що при плануванні освітнього процесу педагоги або 

прискорюють вивчення навчального матеріалу порівняно із курсами 

загальноосвітньої школи або йдуть шляхом уведення якісно іншого навчання, 

що містить у собі новий зміст, і стимулюється можливістю вступу до вищих 

навчальних закладів за результатами конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України. За такого підходу забезпечується глибоке 

опанування предметом та оволодіння навичками дослідницької діяльності. 

Проте, це не в повній мірі забезпечує ефективність формування та розвитку 

творчих здібностей старшокласників, оскільки не приділяється належної уваги 

ролі самої особистості, її внутрішніх сил; процесам самопізнання та 

саморозвитку. 

Ураховуючи зазначене, можна зробити висновок про те, що необхідним 

є переорієнтація методик та відповідних їм моделей освітньої роботи 

територіальних відділень МАН України на спрямування змісту навчально-

пізнавальної та дослідницької діяльності старшокласників для розкриття їх 
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внутрішнього творчого потенціалу. Така переорієнтація має бути розрахована 

на тривалу перспективу. Її впровадження значною мірою залежить від 

створення та ефективного функціонування в системі роботи територіальних 

відділень МАН України психологічних служб. 

 Аналіз діяльності психологічної служби РЕТК НУВГП дозволяє 

зробити висновок про те, що психолого-педагогічна робота, спрямована на 

формування творчих здібностей студентів, має здійснюватися через: 

моніторинг процесу становлення творчої особистості; діагностику умов та 

механізмів його реалізації; мотиваційні, розвиваючі, забезпечення 

психологічних умов для здійснення різного роду комунікативно-творчих 

зв’язків; уведення в освітній процес методик формування творчих здібностей 

студентів; розробку системи стимулювання інтелектуально-творчої діяльності 

студентської молоді і педагогів.  

Основне завдання психологічної служби коледжу – здійснення 

психологічного супроводу всіх студентів - суб’єктів освітнього процесу в 

МАН.   

У РЕТК НУВГП робота психологічної служби організовується за 

трьома напрямами: 

 науковому, що включає вивчення закономірностей індивідуального 

творчого розвитку особосистості з метою розробки корекційно-

розвивальних програм; 

 прикладному, який передбачає розробку спеціальних освітніх 

програм  і тренінг-курсів; 

 практичному, що передбачає здійснення психологічного супроводу 

всіх студентів - суб’єктів освітнього процесу в МАН.  

Відповідно до зазначеного організація освітнього процесу в коледжі та 

територіального відділення має здійснюватися з урахуванням їх переорієнтації 

з навчальної мети на виховну та навчально-розвивальну. Це актуалізує 

проблему практичного застосування сучасних освітніх методик та технологій, 

зокрема: загально-педагогічних, профільних, методик навчання студентської 
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молоді основам дослідницької діяльності, а також інтерактивних навчальних 

технологій, спрямованих на самопізнання, розвиток комунікативно-творчих 

здібностей, набуття вмінь і навичок самоорганізації та самоконтролю.  

Форми освітнього процесу в коледжі та територіального відділення 

мають органічно взаємодоповнювати одна одну, забезпечуючи цілісність 

освтнього процесу. Основними колективними формами залишаються наукові 

секції, школи (очна та заочна форми), профільні гуртки дослідницького 

спрямування (очна форма). Серед індивідуальних форм основними є 

індивідуальна чи колективна діяльність студентів-слухачів за 

запропонованими темами дослідницьких робіт та умовами конкурсних заходів 

різних організаційних рівнів, їх участь у міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних наукових, освітніх проектах, конкурсах студентських проектів 

дослідницького спрямування, виконання різних видів практичних робіт 

(моніторингових, конструкторських, програмувальних тощо) на замовлення 

наукових і науково-виробничих установ та організацій. 

Спрямованість освтнього процесу на творчий розвиток студентів у 

великій мірі залежить від якості розробки програмних і науково-методичних 

матеріалів. Їх зміст має відповідати напрямам роботи наукових секцій, шкіл, 

профільних гуртків, навчально-організаційним рівням, бути спрямованим на 

розширення та поглиблення знань з базових фундаментальних дисциплін, 

ураховувати програмні завдання виробничих практик студентів, курсових 

робіт та майбутніх дипломних проектів; стиль і темп їх індивідуальної 

навчально-пізнавальної роботи, можливість глибокого дослідження сутності 

проблем.  

Креативність змісту навчання визначається тим, в якій мірі його 

реалізація сприяє розвитку в студентів уяви, асоціативної пам’яті; 

формуванню в них проблемного бачення, здатності до висування гіпотез, 

здатності до виявлення протиріч, подолання інерції мислення, вмінь 

аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; здатності до 

міжособистісного спілкування; цілісності, самостійності сприйняття, 
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дивергентності мислення, пошуково-перетворюючого стилю та 

альтернативності мислення; позитивної ,,Я-концепції”, комунікативно-

творчих здібностей, самостійності та творчої активності. 

Орієнтація освтнього процесу на формування творчих здібностей 

студентів здійснюється в ІІ етапи ( І-ІІ курс навчання в коледжі). На першому 

етапі (І курс) аналізується зміст навчального матеріалу за кожним напрямом, 

визначається рівень його креативності; до освітнього процесу включаються 

такі навчальні й навчально-творчі завдання, що забезпечують ефективне 

використання змісту кожної теми для розвитку мотивів, характерологічних 

особливостей, творчих умінь і психічних процесів. На другому (ІІ курс) – 

вводяться спеціальні навчальні курси, спрямовані на розвиток творчих 

здібностей студентів у процесі пошуково-дослідницької діяльності.  

Методика співпраці включає таку модель структуризації змісту 

освітнього процесу, що забезпечує його переорієнтацію з навчальної мети на 

виховну і навчально-розвивальну та передбачає розроблення відповідного 

програмного навчального комплексу (табл. 3.1).  

Пропонована модель структуризації змісту навчальної роботи 

наукових секцій, шкіл, профільних гуртків територіального відділення на 

вищому навчально-організаційному рівні розроблена на основі принципів 

міжпредметних   зв’язків,   практичності,   розвиваючої   та   

профорієнтаційної спрямованості спільного програмного навчального 

комплексу.  

Складові означеного програмного комплексу, а саме: профільні 

програми, їх розділи та блоки, спецкурси розвивального спрямування, 

соціально-психологічні тренінг-курси розроблені викладачами Рівненського 

еономіко-технологічного коледжу НУВГП спільно з педагогами Рівненського 

територіального відділення МАН України. 

Відповідно до розробленої моделі структуризації змісту навчально-

виховної роботи у роботі наукових секцій, що діють за заочною формою, 

мають використовуватися:  
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 в основному навчальному курсі – навчально-виховні програми 

(програмні блоки, модулі, розділи): «Основи дослідницької роботи», 

«Профільна дисципліна. Тематичний огляд», «Організація 

індивідуальної дослідницької діяльності»; 

 у спеціальному курсі – навчальні програми розвивального 

спрямування, наприклад, «Я – дослідник», «Основи творчої 

діяльності»), з риторики тощо;  

 короткострокові програми соціально-психологічних тренінг-курсів.  

 

Таблиця 3.1. 

Модель структуризації змісту навчальної роботи 

територіального відділення на ІІІ (вищому) навчально-організаційному 

рівні  
 
 

№ 
Складові програмного 

комплексу 

Кількість навчальних годин  

Усього 
з них: 

теорет. практ. конфер. інд. 

І. Заочна форма роботи - наукові секції 

а). Основний навчальний курс (навчально-виховні програми або програмні 

блоки, модулі, розділи) 

 

1. 

Основи дослідницької роботи з ... 

(назва науки)  

1-й рік 

 

2-й рік 

58 17 17 8 16 

24 12 4 4 4 

34 8 13 4 12 

2. 

Профільна дисципліна. 

Тематичний огляд 

1-й рік 

 

2-й рік 

42 30 2 - 10 

16 10 2 - 4 

26 20 - - 6 

3. 

Організація індивідуальної 

дослідницької діяльності 

1-й рік 

 

2-й рік 

764 - - - 764 

354 - - - 360 

414 - - - 404 
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б). Спеціальні навчальні курси (короткострокові навчальні програми 

розвиваючого спрямування) 

 

4. Риторика 22 14 - 8 

5. Основи творчої діяльності 36 10 26 - - 

6. Я – дослідник  23 12 11 - - 

в). Соціально-психологічний тренінг-курс (короткострокова програма 

розвиваючого спрямування) 

 

7. Творчість – шлях до успіху 26 26 - - 

ІІ. Очна форма роботи - профільні гуртки, секції 

1
-й

 р
ік

 н
а

в
ч

а
н

н
я

 

Основи дослідницької роботи з ... 

(назва науки) 
63 24 39 - - 

Профільна дисципліна. 

Тематичний огляд 
105 57 36 - 12 

Організація інд. дослідницької 

діяльності 
108 11 67 - 30 

Допоміжні навчальні блоки 48 15 21 3 6 

Усього 324 107 166 3 48 

2
-й

 р
ік

 н
а

в
ч

а
н

н
я

 Спецкурс «Я – дослідник» 60 21 39 - - 

Профільна дисципліна. 

Тематичний огляд 
108 64 32 - 12 

Організація інд. дослідницької 

діяльності 
108 - 18 - 90 

Допоміжні навчальні блоки 48 15 21 3 6 

Усього 324 100 113 3 108 

 

Робота профільних гуртків, секцій, інших студентських творчих 

об’єднань (очна форма) передбачає застосування комплексних навчально-

виховних програм, спільними розділами (блоками, модулями) яких є: 

 на 1-му році навчання: «Основи дослідницької роботи», «Профільна 

дисципліна. Тематичний огляд”, ,,Організація індивідуальної 

дослідницької діяльності”, допоміжні навчальні блоки (вступні, 

підсумкові, з підготовки до літньої практики тощо); 
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 на 2-му році навчання: ,,Профільна дисципліна. Тематичний огляд”, 

,,Організація індивідуальної дослідницької діяльності”, спецкурс 

розвиваючого спрямування, допоміжні навчальні курси. 

Завданням програмного блоку «Профільна дисципліна. Тематичний 

огляд» було визначено корекцію рівнів підготовки слухачів з профільної 

дисципліни, що зумовлено викладанням у коледжі різних за об’ємом 

навчальних курсів і проведенням контрольних робіт з базових шкільних 

дисциплін під час Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів МАН України. 

Призначенням блоку «Основи дослідницької діяльності» є формування 

в слухачів спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для системної та 

цілеспрямованої пошуково-дослідницької діяльності як в МАН, так і під час 

подальшого навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІVр.а. 

Упровадження блоку «Організація індивідуальної дослідницької 

діяльності слухачів» надає можливість організовувати навчально-

дослідницьку діяльність слухачів за тематикою регіонального відділення, за 

науковими та освітніми проектами різних організаційних рівнів, а також 

залучати слухачів до проектно-дослідницької діяльності. Такий підхід 

забезпечує можливість організації освітнього процесу відповідно до 

пізнавальних інтересів, творчих здібностей студентів. 

Спецкурс з риторики спрямований на вдосконалення красномовства, 

формування комунікативної компетентності слухачів та передбачає оволодіння 

знаннями про правила і норми спілкування, формування навичок 

комунікативної взаємодії. 

Спецкурси з основ творчої діяльності спрямовані на формування та 

розвиток інтелектуальних умінь, комунікативних здібностей, навичок 

самоуправління та самоорганізації, необхідних для творчої самореалізації 

студентів як майбутніх фахівців. Їх основними завданнями є: ознайомлення 

слухачів з теоретичними основами психології творчості та творчої діяльності; 

удосконалення досвіду учнів щодо використання своїх творчих здібностей у 
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навчально-дослідницькій діяльності; формування свідомого ставлення до 

реалізації та розвитку свого творчого потенціалу. 

Соціально-психологічний тренінг-курс спрямований на пізнання 

слухачами себе та своїх здібностей, актуалізацію творчого потенціалу, 

розширення самосвідомості для подальшого саморозвитку та самореалізації. 

Виходячи із принципів наступності, послідовності, логічності, 

доступності змісту, форм і методів навчально-виховної роботи, основними 

завданнями розробленого програмного комплексу (очні та заочні форми 

роботи) є:  

 1-й рік навчання: закріплення та вдосконалення знань 

слухачів з базової дисципліни; розкриття сутності понять «наука», 

«науково-дослідницька діяльність», «пошуково-дослідницька 

діяльність школярів»; ознайомлення слухачів з науковою 

термінологією та методами наукових досліджень; навчання методам 

роботи з літературою та іншими джерелами інформації; опанування 

слухачами основними методами дослідницької діяльності за 

обраними напрямами; формування поняття про етику в науці; 

розширення знань про методи наукових досліджень; ознайомлення з 

можливостями новітніх технічних засобів збирання, обробки та 

зберігання даних; психолого-педагогічний супровід навчально-

творчої діяльності слухачів; надання їм практичної допомоги та 

консультацій щодо обробки результатів дослідження, формулювання 

висновків, підготовки звітних, конкурсних та інших матеріалів;  

 2-й рік навчання: продовження роботи з поглиблення 

знань слухачів з базової дисципліни та основ дослідницької 

діяльності; робота з формування культури творчої праці; науково-

методичний і психолого-педагогічний супровід навчально-творчої 

діяльності; консультування щодо обробки та узагальнення 

результатів пошуково-дослідницької роботи, визначення 

можливостей їх практичного застосування, презентації результатів 
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дослідження під час конференцій, конкурсних заходів тощо. 

Заочна форма роботи територіального відділення МАН України для 

студентів коледжу передбачає проведення навчальних сесій та організацію 

індивідуальної роботи слухачів у міжсесійний період. Під час навчальних 

сесій обов’язковими є не лише чергування групових та індивідуальних форм 

роботи, а й соціально-психологічний супровід освітнього процесу. У 

міжсесійний період слухачі працюють за індивідуальними навчальними 

планами, зокрема: ведуть самостійну навчально-пізнавальну та пошуково-

дослідницьку діяльність за обраною темою, отримують консультації наукових 

керівників; виконують контрольні роботи (завдання) з базової дисципліни.  

З першого року навчання передбачається участь слухачів у наукових та 

освітніх проектах, конкурсних заходах дослідницького спрямування. Тому в 

індивідуальних навчальних планах слухачів передбачено визначення, 

розробку, затвердження тем пошуково-дослідницької діяльності, 

перспективних та календарних планів роботи на кожний навчальний рік та 

контроль за їх виконанням; облік індивідуальних занять, консультацій, 

результатів контрольних робіт, участі в навчальних сесіях, учнівських 

конкурсах, проектах, програмах тощо. Виконання індивідуальних навчальних 

планів є підставою для видачі слухачам посвідчень про позашкільну освіту. 

Отже, складові методики є основними в системі спільної роботи РЕТК 

НУВГП та Рівненського територіального відділення МАН України з 

формування творчих здібностей студентів у процесі навчально-пізнавальної та 

пошуково-дослідницької діяльності й мають сприяти їх мотивації; залученню  

до цілеспрямованої пошуково-дослідницької діяльності; формуванню знань, 

умінь та навичок відповідно до обраних напрямів дослідження; 

стимулюванню слухачів до застосування методів наукового пізнання в 

навчально-творчій діяльності. Все це, на нашу думку, буде сприяти розвитку 

творчої особистості, спрямованої на постійний саморозвиток та 

самовдосконалення, формуванню позитивної ,,Я-концепції”.  
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Застосування комплексного підходу до проблеми дослідження 

визначило комплексність методики та дало змогу обґрунтувати необхідність 

уведення в систему навчальної роботи територіальних відділень таких 

компонентів:  

 структуризація змісту навчальної роботи, що будується з 

урахуванням специфіки навчально-організаційних рівнів, та 

передбачає базову підготовку слухачів, навчання їх основ 

дослідницької роботи, організацію практичної пошуково-

дослідницької діяльності; 

 упровадження програмних навчальних комплексів з метою інтеграції 

змісту базових дисциплін зі змістом навчального курсу з основ 

дослідницької роботи та змістом, формами й методами практичної 

пошуково-дослідницької діяльності слухачів; використання 

спеціальних навчальних програм, спрямованих на практичну 

допомогу до презентації результатів пошуково-дослідницької 

роботи, пізнання себе та своїх творчих можливостей; 

 застосування індивідуальних навчальних планів для забезпечення 

індивідуального темпу навчально-пізнавальної та пошуково-

дослідницької діяльності слухачів відповідно до обраної тематики та 

форм виконання роботи; 

 психологічний супровід усіх суб’єктів освітнього процесу, 

спрямований на посилення розвиваючої функції навчальної роботи, 

систематизацію роботи з батьками та педагогами. 

 

3.2. Перспективи розвитку співпраці коледжів з Малою академією 

наук України. 

Ураховуючи зазначене, можна визначити перспективні організаційно-

педагогічні умови діяльності МАН України та узагальнити позитивні 

тенденції в процесі формування та розвитку спільних методик освітньої 
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діяльності коледжів та регіональних відділень МАН відповідно до  навчально-

організаційних рівнів.  

Так, на першому рівні, визначеному як ознайомчий, навчально-творчий 

з елементами дослідницької роботи, програми профільних гуртків та наукових 

секцій розраховані на 1 рік навчання. Педагогічні технології спрямовані на 

використання різних форм навчально-творчої діяльності: індивідуальної, у 

групах, підгрупах, парах. Заняття проводяться як у навчальних кабінетах, 

лабораторіях, майстернях ЗОШ, ПТНЗ, так і на кафедрах ВНЗ. Профільні 

гуртки працюють за очною формою, наукові секції – за очною та заочною 

формами, що відображено в їх освітніх програмах.  

Під час навчання слухачі мають змогу не лише розширити знання з 

базових дисциплін, ознайомитися з елементами дослідницької роботи, 

самостійно працювати в бібліотеках, музеях, архівах, а й виконувати творчі 

завдання з елементами дослідницької роботи, виступати з доповідями про їх 

результати під час занять. Освітній процес на цьому рівні будується в такій 

послідовності: формування позитивної мотивації до пошуково-дослідницької 

діяльності; формування базових знань з обраного профілю навчально-

дослідницької діяльності; ознайомлення зі змістом, структурою та значенням 

навчально-дослідницьких умінь; виконання вправ для формування 

програмних умінь та навичок; виконання навчально-творчих завдань. 

Найбільш оптимальними для цього навчально-організаційного рівня є 

комбіновані заняття, під час яких здійснюється чергування теоретичних і 

практичних блоків, модулів, етапів, тематичних занять із застосуванням 

конкурсно-ігрових, дослідницьких та інших активних методик, а також 

навчально-практичних занять різних видів. 

За цих умов система організаційно-масової та виховної роботи 

передбачає проведення наприкінці кожного навчального року студентських 

науково-практичних конференцій, що є своєрідним індикатором ефективності 

освітнього процесу. У літній період для вихованців організовуються 

навчально-оздоровчі зміни, літні школи, тематичні та комплексні експедиції 
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тощо. Для забезпечення умов для самовираження студентів, розвитку їх 

пізнавальної та творчої активності, формування почуття причетності до 

суспільно-культурного життя закладу, регіону вони залучаються до участі в 

тематичних виховних заходах, трудових, екологічних, патріотичних акціях та 

експедиціях, творчих вечорах, виставках науково-технічної творчості тощо. 

Навчальна, виховна та розвивальна робота на другому, навчально-

дослідницькому, рівні є більш варіативною. Вона здійснюється у профільних 

гуртках (1-2 роки навчання), наукових секціях. Профільні навчально-виховні 

технології спрямовані на інтелектуальний, творчий, комунікативний розвиток 

особистості, а також на розвиток її самостійності, вмінь та навичок 

самоорганізації та самоконтролю.  

Найбільш ефективним для цього навчально-організаційного рівня є 

використання блочно-модульних навчальних програм, в яких передбачається 

чергування теоретичних, практичних, комбінованих і нетрадиційних занять як 

для групових, так і для індивідуальних форм роботи.  

Зміст програм означеного рівня спрямований на більш детальне 

вивчення методів пошуково-дослідницької діяльності відповідно до напрямів 

роботи секцій. Студенти ведуть активну навчально-дослідницьку діяльність, 

виконуючи посильні дослідницькі завдання, беруть участь у колективній 

дослідницькій роботі: пошуковій (юні історики, краєзнавці, етнографи, 

літературознавці, мистецтвознавці), дослідно-експериментальній (юні 

екологи, біологи, хіміки, медики, фізики), конструкторсько-

раціоналізаторській (юні техніки, конструктори, дизайнери, програмісти). За 

бажанням учні ведуть індивідуальну пошуково-дослідницьку роботу. Для 

цього в частині освітніх програм кількість навчальних годин для 

індивідуальних занять потребує збільшення: в програмах одного року 

навчання – у другому семестрі, у програмах 1-2 років навчання – з другого 

навчального року. Студенти, які отримали вагомі результати за обраним 

напрямом пошуково-дослідницької діяльності, можуть презентувати свої 

роботи (реферати, технічні пристрої, моделі, проекти, звіти про пошукову 
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роботу, творчі доробки літературного, художнього, мистецтвознавчого 

спрямування тощо) під час районних, міських, обласних студентських 

конференцій, брати участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт.  

Ефективність освітнього процесу на цьому етапі (етапі вдосконалення 

пошуково-дослідницьких умінь) забезпечується організаційно-технологічними 

засадами, а саме: системністю колективної та індивідуальної навчально-

творчої роботи студентів, організаційно-масової роботи, що передбачає їх 

залучення до активної просвітницької діяльності, участі у всеукраїнських та 

регіональних науково-дослідницьких проектах, практичної діяльності 

(виконання робіт на замовлення наукових установ та промислових 

підприємств, участі у природоохоронних програмах, проектах, акціях тощо). 

На третьому, пошуково-дослідницькому, навчально-організаційному 

рівні, слухачі під керівництвом наукових керівників проводять індивідуальну 

та колективну (у парах, мікрогрупах) дослідницьку роботу. Тому в навчальних 

програмах наукових секцій та більшості навчальних програм профільних 

гуртків кількість годин, що відводяться на проведення індивідуальних 

консультацій, практичних робіт, перевищує 2/3 навчального часу.  

На цьому навчально-організаційному рівні пошуково-дослідницька 

робота студентів здійснюється впродовж одного – двох років. Навчальні 

програми та індивідуальні навчальні плани орієнтовані на студентів І-ІІ 

курсів. Навчальний процес зорієнтований на надання слухачам знань, 

необхідних для виконання дослідницьких робіт за індивідуальною тематикою, 

підготовку до презентації результатів своїх досліджень під час районних, 

міських, обласних заходів, а також Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.  

Діяльність профільних гуртків (очна форма), наукових секцій (очна та 

очно-заочна форми), шкіл юних науковців (очно-заочна та заочна форми) на 

цьому навчально-організаційному рівні характеризується різноманітністю 

форм проведення занять. Найпоширенішими серед них є навчальні лекції, 



75 

 

семінари, навчально-практичні заняття, колективна та індивідуальна 

пошуково-дослідницька діяльність.  

Вибір педагогами форм проведення занять у значній мірі залежить від 

базової підготовки слухачів, рівнів розвитку їх самостійності, доступності 

засобів навчання відповідно до профілів навчально-виховної роботи. 

Проведення навчальних лекцій передбачає не лише доступність змісту 

навчального матеріалу, але й емоційне та майстерне його подання. За такого 

підходу забезпечується діалогічність, колективна робота зі встановлення 

взаємозв’язків між предметами, процесами та явищами, цілеспрямованість та 

розвивальна спрямованість освітнього процесу. Семінарські заняття 

потребують досить високого рівня розвитку самостійності студентів. Під час 

підготовки до них основними видами їх навчально-творчої діяльності є: 

робота з науковою, науково-популярною, довідковою літературою, іншими 

першоджерелами, підготовка рефератів, доповідей, тез тощо. У практиці 

роботи територіальних відділень МАН України спостерігається значна 

різноманітність семінарських занять: семінари-вивчення нового матеріалу, 

семінари-узагальнення, міжпредметні семінари, учнівські конференції тощо. 

Вищим проявом активності учнів під час семінарів є дискусії та диспути як 

форми обговорення та вирішення суперечливих питань. При цьому дискусії, 

як правило, виникають спонтанно та супроводжують процес набуття нових 

(або поглиблення існуючих) знань. Диспути досить часто виступають в якості 

самостійної форми навчальних занять та будуються на основі наперед 

підготовлених дискусій. Їх сутність полягає в обговоренні складних та 

діалектично суперечливих питань. У педагогічній практиці територіальних 

відділень МАН України найбільш поширеними є диспути-роздуми, диспути-

доведення та диспути-узагальнення. 

Під час навчально-практичних групових або індивідуальних занять 

слухачі займаються такими видами дослідницької роботи, що сприяють 

розвитку їх умінь і навичок самостійної навчально-пізнавальної та навчально-

дослідницької діяльності, забезпечують планомірне розширення, поглиблення 
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й узагальнення знань, формування наукового світогляду. У залежності від 

напрямів (профілів) навчально-дослідницької роботи навчально-практичні 

заняття поділяються на дослідно-експериментальні (лабораторні роботи з 

фізики, хімії, біології); навчальні екскурсії (біологічні, екологічні, краєзнавчі, 

історико-культурологічні тощо); практичні заняття в навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах, технічних майстернях, на місцевості; конструювання та 

моделювання; практичні заняття в бібліотеках, музеях, архівах тощо. 

Як свідчать результати дослідження, більшість педагогів, які працюють 

у системі МАН України, дотримуються думки про те, що спільні методики 

навчальної роботи територіальних відділень з коледжами мають бути 

спрямовані не лише на оволодіння студентами змістом та логікою 

дослідницької діяльності, а й її культурою. За такого підходу фундаментом та 

основним показником культури дослідницької діяльності вважається ступінь 

оволодіння студентами дослідницькими методами. 

Дослідницькі методи в навчальн,ій системі ,,Мала академія наук 

України” не зводяться лише до методів спостереження, експерименту тощо. Їх 

багатовимірність зумовлює оптимальне поєднання емпіричних, логічних, 

евристичних та інших методів. 

Аналіз сучасної практики доводить, що застосування в освітньому 

процесі методу проектів зумовлене необхідністю збагачення знань та 

практичного досвіду студентів щодо організації та проведення дослідницької 

роботи, зокрема вміння самостійно визначати мету та пріоритетні завдання 

дослідження, забезпечувати виконання всіх його етапів, узагальнювати та 

оформляти результати роботи. Участь у навчально-дослідницьких проектах 

дає можливість студентам набути такого досвіду, що характеризується 

цілісністю бачення проблеми та шляхів її вирішення. 

Ураховуючи те, що однією із найважливіших особливостей сьогодення 

є перехід до інформатизації освітнього простору, важливою складовою 

методик навчальної роботи територіальних відділень з коледжами є 

застосування сучасних комп’ютерних технологій та мультимедійних засобів. 
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Об’єктивною необхідністю для студентів є: підбір необхідних інформаційних 

матеріалів через мережу Internet; уміння користуватися комп’ютерними 

словниками; сканувати, друкувати та копіювати матеріали, малювати схеми, 

таблиці тощо. Загально визнано, що застосування мультимедійних засобів 

робить презентацію результатів дослідницької діяльності більш привабливою 

та цікавою, полегшує їх захист під час учнівських конференцій, 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів МАН України. За матеріалами самоаналізу діяльності територіальних 

відділень МАН України застосування мультимедіа стало звичною практикою 

майже для 2/3 з них. 

На підставі зазначеного можна зробити висновок, що ефективність 

спільних методик значною мірою залежить від наявності в регіонах 

відповідних комплексів соціальних (матеріально-технічних, організаційно-

технологічних) та організаційно-педагогічних умов (дієвості методик 

формування творчих здібностей студентів, наявності психологічного 

супроводу, структуризації змісту навчання тощо). Відповідно до цього робота 

МАН України з формування творчих здібностей старшокласників засобами 

дослідницької діяльності доцільно розглядати з позиції конструктивної 

взаємодії загальноосвітніх, позашкільних та вищих навчальних закладів.  

Отже, результати узагальнення перспективних організаційно-

технологічних засад і позитивних системних тенденцій у співпраці коледжів з  

МАН України засвідчують складність та багатоваріативність організаційно-

педагогічних засад, підвищену наукоємність педагогічної праці та розвиваючу 

спрямованість освітнього процесу.  

Проведений аналіз організації навчальної роботи Рівненського 

територіального відділення МАН України дав змогу здійснити науково-

методичне обґрунтування навчально-організаційних рівнів освітнього процесу 

в МАН України у співпраці з коледжами. В його основу покладено визначені 

науковцем В.Андреєвим показники рівнів сформованості творчих здібностей 

старшокласників(таблиця 2.5). 
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Таблиця 2.5. 

Навчально-організаційні рівні освітнього процесу в МАН України 

Рівні 

сформованості 

творчих 

здібностей 

Вік 

учнів 

Рекомендовані види 

дослідницької діяльності 

учнів 

Результати 

творчої діяльності 

учнів 

І навчально-організаційний рівень 

(ознайомчий, з елементами дослідницької діяльності) 

репродуктивний 

15 

навчально-дослідницька 

робота за профілями 

роботи гуртків: 

- дослідна робота на 

НДЗД, в учнівських 

лісництвах 

- робота у складі 

краєзнавчих пошукових 

загонів  

- початкове технічне 

моделювання 

- журнали 

спостережень 

- описові творчі 

роботи 

- звіти про роботу в 

складі пошукових 

загонів 

- вироби з 

елементами 

початкового 

технічного 

моделювання 

імітаційний 

конструктивний 
навчально-дослідницька 

робота за профілями 

роботи учнівських 

творчих об’єднань: 

- робота у складі 

пошукових та 

експедиційних загонів 

- моніторингова 

діяльність  

- дослідна робота в 

природі, на НДЗД, в 

учнівських лісництвах 

- початкове технічне 

моделювання 

- тематичні 

реферати  

- фотонариси  

- звіти за 

результатами 

моніторингу 

- плани та описи 

місцевості 

- технічні вироби 

та пристосування з 

елемента-ми 

початкового 

технічного 

моделювання, 

конструю-вання 

- інші творчі 

роботи 

творчий 
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ІІ навчально-організаційний рівень 

(навчально-дослідницький) 

репродуктивний 

15-16 

- навчально-

дослідницька робота за 

профілями роботи 

гуртків, наукових 

секцій, клубів тощо 

- дослідницька 

робота за тематикою 

всеукраїнських 

конкурсів еколого-

натуралістич-ного, 

туристсько-

краєзнавчого, 

технічного напрямів 

- тематичні 

реферати з 

елементами 

дослідження 

- описові 

дослідницькі роботи 

- звіти про роботу 

в складі пошукових 

загонів 

- конкурсні творчі 

роботи  

- технічні моделі 

- узагальнені 

матеріали 

проведеного 

моніторингу 

імітаційний 

конструктивний 

 - навчально-

дослідницька за 

профілями роботи 

гуртків, наукових 

секцій 

- дослідницька 

робота за тематикою 

всеукраїнських 

конкурсів еколого-

натуралістичного, 

туристсько-

краєзнавчого, 

технічного напрямів 

- індивідуальна 

робота за власними 

дослідницькими 

проектами у межах 

конкурсів учнівських 

проектів 

- участь у 

всеукраїнських та 

регіональних освітніх 

проектах та програмах 

- творчі доробки 

літератур-ного, 

мистецтвознавчого 

спрямування  

- звіти про роботу 

в складі пошукових, 

експедиційних 

загонів  

- конкурсні 

дослідницькі роботи  

- технічні моделі 

та пристрої 

- реалізовані 

учнівські 

дослідницькі 

проекти 

- узагальнені 

матеріали за 

всеукраїнськими та 

регіо-нальними 

освітніми проектами 

та програмами 

творчий 
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ІІІ навчально-організаційний рівень  

(пошуково-дослідницький) 

репродуктивний 

16-

17  

- колективна та 

індивідуальна 

дослідницька робота 

за тематикою 

всеукраїнських 

конкурсів еколого-

натуралістич-ного, 

туристсько-

краєзнавчого, 

технічного напрямів 

- індивідуальна 

дослідницька робота 

за тематикою 

територіального 

відділення 

(реферативний рівень) 

- тематичні 

реферати з 

елементами 

дослідження 

- описові 

дослідницькі роботи 

- звіти про роботу в 

складі пошукових, 

експедиційних 

загонів 

- конкурсні творчі 

роботи  

- технічні моделі 

- узагальнені 

матеріали 

проведеного 

моніторингу 

 

імітаційний 

- індивідуальна та 

колективна робота за 

власними дослід-

ницькими проектами 

(у межах конкурсів 

учнівських проектів) 

- індивідуальна та 

колективна робота за 

міжнародними, 

всеукраїнськими 

освітніми проектами, 

програмами 

- індивідуальна 

дослідницька робота 

за тематикою 

територіального 

відділення  

 

- індивідуальні 

пошуково-

дослідницькі роботи 

- конкурсні творчі 

роботи  

- учнівські проекти 

узагальнені 

матеріали за 

всеукраїнськими та 

регіо-нальними 

освітніми проектами 

та програмами 

технічні моделі, 

пристрої 

- раціоналізаторські 

пропозиції 

конструктивний 
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творчий 

- індивідуальна 

робота за власними 

дослідницькими 

проектами у межах 

конкурсів учнівських 

проектів 

- участь у 

міжнародних, 

всеукраїнських 

науково-освітніх 

проектах та програмах 

- індивідуальна 

дослідницька робота 

за тематикою 

територіального 

відділення, 

замовленнями 

наукових та науково-

виробничих закладів 

 

- індивідуальні 

пошуково-

дослідницькі роботи 

- творчі доробки 

літератур-ного, 

мистецтвознавчого 

спрямування  

- узагальнені 

матеріали за 

міжнародними, 

всеукра-їнськими 

науковими 

проектами та 

програмами 

- технічні моделі, 

пристрої, 

- раціоналізаторські 

пропозиції, винаходи 

 

Застосування такого підходу до співпраці коледжів з МАН України 

забезпечує ефективність системи навчальної роботи з формування творчих 

здібностей студентів в процесі дослідницької діяльності. Результати такої 

співпраці відображені у Додатку 1. 

 

3.3. Спеціальна освітня програма «ОСНОВИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

для студентів РЕТК НУВГП спеціальностей «Дизайн», «Моделювання 

та конструювання промислових виробів», « Швейне виробництво» - 

слухачів наукових секцій МАН (зразок). 

 

ОСНОВИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Спеціальна освітня програма  

для студентів-слухачів наукових секцій Малої академії наук України 
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Пояснювальна записка 

Оптимізація та індивідуалізація навчання в системі МАН передбачає 

досягнення кожним студентом найвищого рівня розвитку творчих здібностей і 

вимагає адекватних принципів організації освітнього процесу.  

Програма “Основи творчої діяльності” спрямована на формування та 

розвиток інтелектуальних умінь, комунікативних здібностей, навичок 

самоуправління та самоорганізації, необхідних для творчої самореалізації 

студентів творчих спеціальностей. Вана може використовуватися одночасно з 

профільними навчальними програмами у всіх гуртках та наукових секціях 

МАН України незалежно від їх напряму діяльності. При цьому, всі нижче 

зазначені поняття мають розглядатися в контексті індивідуальної тематики 

науково-дослідницької роботи. 

Мета програми – формування інтелектуально-творчих умінь 

студентської молоді. 

Методика реалізації програми полягає в тому, що при вивченні 

конкретного матеріалу студентам повідомляють сутність поняття і 

формулюють правила здійснення основних прийомів розумової діяльності. 

Основні прийоми та правила усвідомлюються студентами, а їх складові, 

логічні операції, засвоюються під час практичної діяльності. Інтелектуальні 

вміння і навички вдосконалюються в процесі пошуково-дослідницької 

діяльності в умовах мотиваційного забезпечення в ході особистісно 

орієнтованого навчання. Формуючись на теоретичній основі, вони 

допомагають студентам опановувати методи наукового пізнання. 

Навчальний матеріал програми передбачає етапність у роботі. Спільна 

стратегія дій студента та педагога є такою: кумуляція – діагностика – 

мотивація – рефлексія – застосування – узагальнення – контроль та корекція. 

Педагоги мають використовувати вже сформовані у студентів вміння і 

навички інтелектуальної діяльності для їх удосконалення, розширення і 

збагачення.  
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Орієнтовний навчально-тематичний план 

№ Тема 

Кількість годин 

Усього 
Теорети-

чних 

Практи-

чних 

1. 

Креативність і творча активність – шлях 

до самореалізації та запорука успішності 

в житті 

6 2 4 

2. Інформація – основа пізнання світу 6 2 4 

3. Трансформація знань, умінь, навичок 8 2 6 

4. Спілкування і творчість 8 2 6 

5. Творчі вміння 8 2 6 

 Усього 36 10 26 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Креативність та творча активність – шлях до самореалізації та 

запорука успішності в житті 

Теорія: Творчість у житті людини. Діяльність – умова творчості. 

Особливості творчості залежно від діяльності, в якій вона виявляється 

(виробнича, технічна, художня, наукова, музична, педагогічна, тощо). Інтуїція, 

уява, мислення, почуття, їх роль у творчому процесі. Визначення шляхів 

самореалізації власного механізму творчості. Оволодіння методами 

саморегуляції на підставі самоконтролю та самооцінки. 

Практика: Створення програми саморозвитку. 

 

2. Інформація – основа пізнання світу 

Теорія: XXI століття – вік інформаційних технологій. Сприймання та 

осмислення інформації. Методи: аналіз, синтез, виділення головного, 

порівняння. Поняття “структура”, “система”. 

Практика: Аналіз власної навчально-пізнавальної діяльності, 

застосування засвоєних видів аналізу у творчій діяльності. Самостійна 

розробка складних планів, тез, конспектів, виділення головного з 
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використанням різних критеріїв. Виділення головного з різної інформації, 

фіксування результатів у різноманітній знаковій та образній формі. 

“Згортання” інформації у вигляді опорних конспектів, тез, складних планів. 

Виконання завдань порівняльно-узагальнюючого характеру. 

 

3. Трансформація знань, умінь, навичок 

Теорія: Визначення і пояснення понять. Складові частини визначення 

понять. Суттєві і несуттєві ознаки поняття. Рід і видові відмінності. 

Порівняння. (паралельні, послідовні, відстрочені). Оцінка, узагальнення, 

систематизація, конкретизація. Емпіричне і теоретичне узагальнення. 

Доведення і спростування. Правила порівняння і доведення. Мистецтво 

доводити і спростовувати. Структура (теза, аргументи, спосіб доведення, 

висновок) Пряме і непряме доведення. Алгоритм наукової аргументації. 

Практика: Формування послідовності дій при визначенні понять. 

Складання структури визначення понять та її схеми. Закріплення понять і їх 

визначень у словниково-логічних вправах (робота зі словником). Логічне 

визначення понять через родову і видову відмінність. Складання найбільш 

раціонального плану того чи іншого порівняння. Застосування прийому 

порівняння при вирішенні пізнавальних завдань у доповідях, власних проектах 

(складання таблиць, схем, графіків).  

 

4. Спілкування і творчість 

Теорія: Поняття спілкування як діяльності. Вербальне і невербальне 

спілкування. Складові ефективного спілкування (активне слухання, емпатія, 

рефлексія, атракція, досконале володіння мовою та невербальними засобами, 

уміння вирішувати конфлікти й уникати їх). Конфлікти, раціональна поведінка 

в конфлікті. Основи ораторського мистецтва. Евристика, прийоми евристики. 

Публічний виступ. Підготовка до виступу. Структура виступу. Зняття нервової 

напруги перед виступом. Поведінка під час виступу. Підготовка до відповідей 

на запитання. 
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Практика: Організація рецензування відповідей товаришів за наперед 

розробленим планом. Рецензування і створення відгуків на наукові праці. 

Складання плану та схеми власного виступу. Розрізнення лояльних і 

некоректних прийомів евристики. Участь у диспутах, конференціях, конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт. 

 

5. Творчі вміння 

Теорія: Поняття моделювання. Класифікація моделей. Функції 

моделей. Прогностика, її сутність. Метод експертного опитування. Гіпотеза в 

науковому пошуку. Прийоми прогнозування. Мозкова атака. 

Проблемні вміння (бачити, ставити, розв’язувати проблеми). Методи 

інтенсивної творчої праці. 

Практика: Кодування і перекодування інформації. Виконання 

навчальних досліджень. Комбінування і перетворення відомих засобів для 

розв’язання нових проблем. Обґрунтовування і доведення гіпотези 

дослідження. Застосування прийомів і методів наукового пізнання в 

дослідницькій роботі. 

 

Форми організації навчальної роботи 

Лекції, практичні та лабораторні роботи, проблемні заняття, навчальні, 

ділові, імітаційні ігри, інтегровані і театралізовані заняття, “брейн-ринги”, 

“мозкові атаки”, заняття у формі дебатів, семінари, тренінги, екскурсії, 

студентські та міжвузівські науково-практичні конференції та ін. 

 

Прогнозовані результати 

Студенти повинні знати: особливості творчого процесу, аналізувати 

власну творчу діяльність, оволодіти методами саморегуляції на підставі 

самоконтролю та самооцінки.  

Студенти повинні вміти: застосовувати прийоми і методи наукового 

пізнання для засвоєння, застосування й узагальнення знань, оцінки подій і 
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явищ; творчо використовувати знання, уміння і навички в ході науково-

дослідницької діяльності в МАН; володіти навичками публічного виступу; 

вміти представляти власні творчі доробки на науково-практичних 

конференціях, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 

членів МАН. 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Клименко В.В. Психологія наукової творчості : програма і тематика 

дослідницьких робіт для слухачів Малих академій наук України. / 

В.В. Клименко. – К., 1998. – 34 с. 

2. Моляко В.А. Психология детской одаренности / В.А. Моляко, 

Е.И.Кульчицкая, Н.И.Литвинова. – К. : Об-во “Знание”, 1995. – 82 с. 

3. Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики / В. Ф. Паламарчук. – 

К. : Освіта України, 2006. – Т. 1. – 420 с. 

4. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала. / В. Ф. Паламарчук. – 

Тернопіль. : Навч. кн. ,,Богдан”, 2010. – 152 с. 

5. Паламарчук В. Ф. Глобус інтелекту : посібник для вчителів. / 

В. Ф. Паламарчук. – К., 1999. – 65 с. 

 

3.4. Спеціальна освітня програма «Я - ДОСЛІДНИК» для студентів 

РЕТК НУВГП спеціальностей «Діловодство», «Інформаційна 

діяльність підприємства», «Бухгалтерський облік», «Обслуговування 

та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої 

промисловості», «Обслуговування та ремонт електропобутової 

техніки», «Туристичне обслуговування» - слухачів наукових секцій 

МАН (зразок). 

 

 Я – ДОСЛІДНИК 

Спеціальна освітня програма  

для студентів-слухачів наукових секцій Малої академії наук України 
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Пояснювальна записка 

Метою програми є підвищення психологічної культури студентів – 

слухачів МАН України та збагачення їх знань з проблеми творчості.  

Завданнями програми є:  

 ознайомлення студентів - слухачів територіальних відділень МАН 

України та їх структурних утворень (НТУ, наукових шкіл, 

профільних гуртків науково-дослідницького спрямування) з 

теоретичними основами психології творчості та творчої діяльності;  

 удосконалення індивідуального досвіду студентів щодо 

використання своїх творчих здібностей у навчально-дослідницькій 

діяльності;  

 формування свідомого ставлення до реалізації та розвитку свого 

творчого потенціалу. 

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять. 

Під час теоретичних занять студенти отримують знання, необхідні для 

дослідження особистісного творчого потенціалу, усвідомлюють сутність 

наукових понять. Практичні заняття спрямовані на проведення діагностичних 

досліджень властивостей особистості, що дає змогу розширити уявлення 

студентів про себе, спонукає їх до подальшого саморозвитку і 

самовдосконалення. 

Творчість як неперервний пізнавальний процес виникає і 

матеріалізується під час практичних дій, пов’язаних не лише з перетворенням 

предметного світу, а й із саморозвитком та самоствердженням особистості. 

Тому програму “Я дослідник” доцільно використовувати в комплексі з 

психологічними тренінг-курсами, які у свою чергу спрямовані на розвиток 

умінь та навичок студентів керувати власним креативним процесом, 

подолання стереотипів та бар’єрів, що обмежують їх творчий потенціал, 

свідому діяльність щодо подальшого саморозвитку та самореалізації. 
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Орієнтовний навчально-тематичний план 

 

№ 

з/п 
Тематика 

Кількість годин 

Усього 
Теорети-

чних 

Практи-

чних 

Розділ 1. Я і мій світ 

1. 
Творча активність – шлях до 

реалізації особистості. 
2 1 1 

2. Концепція механізму творчості. 1 1 - 

3. Інтелект. Інтелектуальні здібності. 2 1 1 

4. 
Підготовчі фази творчого процесу – 

пам‘ять, мислення, уява. 
2 1 1 

5. Почуття і інтуїція. 2 1 1 

6. Задатки. Здібності. Талант. 2 1 1 

7. 
Саморозвиток та самоорганізація 

людини. 
2 1 1 

8. Енергопотенціал людини. 2 1 1 

Розділ 2. Мій шлях до успіху 

1. 
Мета, сенс, цінності, пріоритети 

життя 
2 1 1 

2. 
Життєвий вибір та механізм 

прийняття рішень. 
2 1 1 

3. 
Лідерство. Я в ролі лідера. Імідж 

лідера 
2 1 1 

4. 
Творчість і професійне 

самовизначення 
2 1 1 

 

Усього 23 12 11 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ 1. МІЙ СВІТ І Я 

Тема1. Творча активність – шлях до самореалізації особистості 

Теорія: Поняття “активність”, “діяльність”, “творчість”, “мета”, “засоби 

і інструменти”, “продукти творчості”. Як стати справжнім творцем.  

Методичний коментар: У межах цієї теми знання, уміння та навички 

мають розглядатися як продукти, у яких “згасли” найцінніші процеси: хід 

думки та робота почуттів, породжених діями. Учні мають усвідомити, що 

важливим у процесі навчання є хід думок, які підсилюються почуттями та 
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відтворюються у діях, що ведуть до створення нових оригінальних продуктів 

(ідей, предметів тощо). Процес навчання, в якому переважно працювали 

механізми пам’яті, за сприятливих умов діє за новим принципом, оскільки 

“вмикаються” процеси його розвитку. 

Психодіагностика: Діагностичні дослідження на предмет визначення 

особистісних творчих характеристик учнів. Тести Вільямса. 

 

Тема 2. Концепція механізму творчості 

Теорія: Поняття: “інтуіція”, “інсайт”, “асоціація”, “потреби творчої 

саморегуляції”, “бісоціація”. Наукові підходи до проблеми творчості. 

Механізм творчості як єдність першосигнального та другосигнального 

компонентів творчого процесу за Я. Пономарьовим. Творчий момент як 

сутнісний перехід з однієї системи (суб’єктивно-психічної) в іншу 

(матеріально-речову) за В. Роменцем. Структура творчого процесу. Модель 

творчого мислення Г. Воллеса, Е. Гетчинсона. 

 
 

Тема 3. Інтелект. Інтелектуальні здібності 

Теорія: Поняття “інтелект”. Характеристики інтелекту: оригінальність, 

гнучкість і продуктивність (швидкість) мислення, здатність до аналізу і 

синтезу, класифікація й категоризація, концентрація уваги, пам’ять. Методики 

вимірювання інтелекту. Моделі інтелектуальної праці (за Дж. Гілфордом). 

Фактори розвитку інтелекту. “Когнітивні стилі” мислення, що визначають 

індивідуальні особливості опрацювання інформації. 

Психодіагностика: Діагностичне дослідження рівня інтелекту учнів за 

методикою  Равена. 

 

Тема 4. Процеси мислення 

Теорія: Продуктивне і репродуктивне мислення. Основні показники 

продуктивного мислення. Думка, система дій думки. Проблема наявності меж 

розвитку творчого мислення.  
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Уява як один із механізмів творчості. Уява як діюча причина творчості. 

Уява як розбудовник дій і діяльності. Її підсилення думками та почуттями. 

Взаємозв’язок уяви з метою, формою і образом бажаного продукту дій. 

Психодіагностика: Діагностичні дослідження. Оцінка вербально-

логічного та образного мислення, пам’яті, уваги. 

 

Тема 5. Почуття та інтуїція 

Теорія: Поняття про людське почуття. Природа почуттів. Почуття, що 

ведуть до небажаних наслідків. Почуття як регулятори дій та діяльності. 

Креативна сила почуттів. Механізм роботи почуттів. Почуття в людських 

взаєминах. Дійові функції почуттів. Почуття і механізм спілкування. Гумор як 

енергія взаємин, що підживлює душу. Фактори, що виснажують душу 

“голодом почуттів”. Мовленнєві скарбниці почуттів. Вікові можливості 

почуттів. Інтуїція. Емпатія. 

Психодіагностика: Діагностика рівня емпатії. Експрес-діагностика 

емпатії за І. Юсуповим. 

 

Тема 6. Задатки. Здібності. Талант 

Теорія: Поняття “задатки”, “здібності”, “талант”. Механізми перебігу задатків 

у здібності, а з них - у таланти. Механізм перетворення інформації та енергії 

зовнішніх впливів у розумові виміри – образи, думки, почуття. 

Методичний коментар: Теоретичні матеріали теми мають допомогти 

учням зробити висновок про те, що механізми виконання творчої роботи є у 

всіх, але в кожної людини він знаходиться на різних стадіях дієздатності. 

Психодіагностика: Дослідження рівня сформованості творчих 

здібностей за допомогою тестових методик. Тести на визначення 

сформованості загальних творчих здібностей. 

 

Тема 7. Саморозвиток і самоорганізація людини 

Теорія: Поняття “саморозвиток” і “самоорганізація”. Способи форму- 
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вання навичок управління своїм внутрішнім потенціалом, що сприяють 

найбільш успішній і повній реалізації особистості. Самопізнання як шлях до 

усвідомлення особистістю психічних процесів, що допомагають у 

саморозвитку та самоорганізації. Темперамент особистості. Види 

темпераменту. 

Психодіагностика: Виявлення особливостей темпераменту учнів за 

методикою Айзенка. 

 

Тема 8. Енергопотенціал людини 

Теорія: Поняття “енергопотенціал”. Матеріальна основа та баланс 

енергопотенціалу. Різновиди енергопотенціалу. Дія як процес витрати енергії. 

Відпочинок як процес відновлення енергобалансу. Процеси накопичення 

енергії. Взаємозв’язок між енергоресурсом та активністю мислення, 

інтенсивністю почуттів, уяви. Взаємозв’язок між станом здоров’я та 

енергоресурсом людини. Поняття “оптимум життєдіяльності”. Норми 

стомленості. Стани втоми і перевтоми. Межі між нормальним станом і 

патологією. Психопрофілактика і корекція станів як засіб підтримки 

оптимального енергоресурсу людини. Енергетична характеристика дій 

людини. 

Психодіагностика: Вивчення інтелектуального потенціалу учнів. Тест 

для оцінювання нереалізованого інтелектуального потенціалу. 

 

РОЗДІЛ 2. МІЙ ШЛЯХ ДО УСПІХУ 

Тема 1. Цілі, сенс, цінності, пріоритети життя 

Теорія: Проектування життєвого шляху особистості. Механізми 

цілепокладання. Стратегії цілепокладання. Рівень домагань. Самооцінка. 

Проблема визначення сенсу життя. Життєві цінності: загальнолюдські, 

сімейні, національні, егоцентричні тощо. Життєві пріоритети.  

Психодіагностика: Дослідження рівня самооцінки учнів. 
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Тема 2. Життєвий вибір 

Теорія: Проблема вибору життєвого шляху. Відповідальне ставлення 

особистості до власних вчинків. Прийняття рішень як вибір послідовності дій, 

що ведуть до досягнення мети. Технології прийняття рішень. Вибір аргументів 

для обґрунтування своїх рішень. Методи прийняття рішень. Метод “П’ять 

кроків до прийняття рішення”. Визначення пріоритетних факторів під час 

прийняття відповідальних рішень. Вплив особистої життєвої позиції, власних 

переконань і цінностей на прийняття рішень. Усвідомлення значущості й 

вагомості особистого світогляду в життєвому виборі. Мотивація рішень і 

досягнень. 

Психодіагностика: Вимірювання мотивації досягнень. Модифікація 

теста-опитувальника А.Мехрабіана. 

 

Тема 3. Лідерство. Я в ролі лідера. Імідж лідера 

Теорія: Поняття “лідерство”, “лідер”. Сфери прояву лідерства. Якості, 

притаманні лідерам. Шість теорій лідерства: “теорія людських ролей, “теорія 

рис лідерства”, “харизматична концепція лідерства”, “інтерактивна теорія 

лідерства”, “ситуаційна теорія лідерства”, “синтетична теорія лідерства”. 

Найважливіші види діяльності, спрямовані на розвиток лідерських якостей в 

освітньому просторі. Як стати лідером? Імідж лідера. Імідж як форма 

життєтворчості лідера. Система заходів для створення позитивного іміджу 

лідера. 

Психодіагностика: Дослідження особистісних характеристик учнів. 

Методика багатофакторного дослідження особистості за Р. Кеттелом. 

 

Тема 4. Творчість і професійне самовизначення 

Теорія: Особистість як об’єкт саморозвитку. Особистість як суб’єкт 

діяльності, спрямованої на професійне самовизначення. Методи професійної 

орієнтації.  
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Методичний коментар: Вдало підібрані методи професійної орієнтації 

сприяють активізації профорієнтаційної діяльності учнів і стимулюють їх до 

самопізнання, самореалізації й саморозвитку, спрямовують на оптимальне 

вирішення важливих життєвих завдань. Свідоме професійне самовизначення 

особистості включає аналіз суб’єктивних та об’єктивних умов професійного 

самовизначення, самостійне прийняття рішення щодо вибору напряму 

професійної освіти. 

Психодіагностика: Визначення професійних інтересів. Діагностичний 

тест структури інтересів і схильностей (“СІС-190”). 

 

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Реалізація програмного блоку “Я - дослідник” спільно з 

психологічними тренінг-курсами розвивального спрямування, сприятиме 

кращому засвоєнню обдарованими учнями знань про творчість, структуру та 

механізм творчої діяльності; усвідомленню ними своїх особистісних 

характеристик, здібностей, творчої індивідуальності; підвищенню соціальної 

активності та адаптивності; удосконаленню мислительних процесів; 

формуванню прагнень до постійного саморозвитку та творчої самореалізації. 
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Додаток 1 
 

СПИСОК СТУДЕНТІВ РЕТК НУВГП – ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ-

ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ РІВНЕНСЬКОЇ 

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

№ 

з/п 

Навчаль-

ний рік 

Прізвище, ім’я 

студента 

Курс, 

група 

Тема роботи Місце 

1 2 3 4 5 6 

1.  

2013-2014 

н.р. Войтович Ольга 

(науковий керівник 

Кондратюк І.В.) 

І курс, 

гр.ЗО-2 

Вплив виробів 

легкої проми-

словості на 

фізичний та 

емоційний стан 

здоро’я людини 

 

III місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 

МАН 

2.  

2014-2015 

н.р. 

Вишневська 

Анна 

(науковий 

керівник 

Набакорська С.М.) 

 

I курс , 

гр.ЗО-4 

Інтерактивні ігри 

як ефективний 

засіб вивчення 

іноземної мови 

III місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 
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Бережна Світлана 

(науковий 
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гр.2БО 

Антропонімний 

простір у романі 

Павла Загре-

бельного  

“Тисячолітній 

Миколай” 

 

III місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 

МАН 
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н.р. 
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Євгенія 

(науковий 

керівник 

Ковальчук Б.С.) 

 

II курс, 

гр. 2ДЗ 

Здолбунівський 

залізничний вузол 

в історичній 

ретроспективі 

III місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 

МАН 
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2016-2017 

н.р. 

Шмирук 

Владислава 

(науковий 

керівник 

Кондратюк І.В.) 

 

II курс, 

гр. 2ДЗ 

Художнє  

різьблення по 

кістці, рогу та 

бурштину на 

Рівненщині 

II місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 

МАН 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 
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н.р. 

Коханевич  

Віта 

(науковий  

керівник  

Набакорська С.М.) 
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методів 

експертного 

оцінювання 

III місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 

МАН 

8. 2017-2018 
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Сисоєва Анна-

Марія  

(науковий  

керівник 

Набакорська С.М.)  

ІІ курс, 

гр.2БО 

Розвиток  

Soft Skills у 

старшокласників 

та студентів як 

важлива умова 

соціалізації та 

професійної 

самореалізації 

II місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 

МАН 

9. 2017-2018 

н.р. 

Борей Надія 

(науковий  

керівник  

Гончар П. В.) 

2 курс, 

гр.2ДЗ 

Особливості 

роботи 

українських 

журналістів в 

умовах воєнного 

конфлікту 

ІII місце  

у II етапі 

Всеукраїнсь-

кого 

конкурсу 

МАН 
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