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УДК 37.02 

Тетяна Нінова, Олег Бардадим 
(Черкаси) 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ МОТИВАЦІЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Важливим завданням компетентнісної парадигми освіти є розвиток 
природничонаукової пізнавальної діяльності учнів. Оскільки природничі науки розвиваються 
на основі експерименту, то на перше місце під час навчання має виходити розвиток 
експериментальних вмінь учнів. Оскільки міцні і довготривалі знання здобувається з досвіду 
вважаємо, що домашній експеримент – один із видів експериментів, який дозволяє 
розвивати мислення, закріплює вивчений шкільний матеріал, вчить використовувати набуті 
в школі знання і вміння, формує навички планування роботи та практичні експериментальні 
вміння учнів. 

Ключові слова: навчально-дослідницька діяльність, пізнавальна самостійність, 
дослідницькі компетенції, етапи навчально-дослідницької діяльності, навчально-дослідницькі 
вміння, методичний підхід.  

Key words: educational-research activity, congnitive independence, research competencies, 

stages of educational-research activity, educational-research skills, methodical approach. 

 
Сучасний етап розвитку національної освіти характеризується посиленням уваги до 

питань формування дослідницьких умінь учнів, створення відповідних умов для реалізації 
особистого інтелектуального і творчого потенціалу розвитку дітей [1, с. 21]. Гуманістичні 
пріоритети ґрунтуються на унікальності особистості, створенні умов для розвитку і реалізації 
здібностей кожної дитини шляхом її залучення до дослідницької діяльності, навички даної 
діяльності повинні бути закладені у школі. Дослідницький метод у порівнянні з іншими 
дидактичними методами – є вищим етапом процесу пізнання, який зумовлює формування 
мислення учнів, дає можливість розвинути їх творчі здібності, виховує ініціативу і 
самостійність у навчанні. 

Залучення дітей до науково-дослідної та проектної діяльності дозволяє виявити, а надалі 
і розвинути їх інтелектуальні та творчі здібності. Діти шкільного віку за природою є 
дослідники й зі значним інтересом приймають участь у різноманітних дослідницьких 
проектах. В той же час, результативність досліджень і набуття учнями навичок 
дослідницької діяльності багато в чому залежить від умінь організації даного процесу 
учителем. Завдання учителя – створити такі педагогічні умови, які б сприяли поступовому 
розвитку в учнів самостійності і системності мислення, знань правил проведення досліджень, 
творчого підходу до справи в залежності від віку, сформованості психічних процесів і рівня 
набутих знань.  

Сучасний підхід до педагогічного процесу школи передбачає не лише навчальні і 
виховуючи функції вчителя, але й стимулювання прагнення учнів до саморозвитку, 
створення умов їх самовдосконалення. У зв’язку з цим перед вчителем стоїть проблема 
вибору ефективних методів організації навчально-пізнавальної діяльності школярів, які 
забезпечать стимулювання до самостійного пізнання та практичної навчальної діяльності 
учнів.  

Основою поняття «навчально-дослідницька діяльність» слугують праці П. Гальперина, 
В. Давидова, Н. Тализіної, А. Маркової, у яких розглянуто навчальну діяльність, її функції й 
структуру. 

Особливості організації навчально-дослідницької діяльності школярів досліджували 
В. Андреєв, Т. Байбара, Н. Бібік, В. Давидов, О. Долян, О. Савенков, Я. Кодлюк, 
А. Леонтович, М. Маркова, Т. Мієр, О. Обухов, М. Олексієв, В. Паламарчук, З. Плохій, 
О. Савченко, О. Савенков, Т. Чернецька, Л. Фоміна та ін. 
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Термін «дослідницьке навчання» М. Кларін [2] розглядає як організований і керований 
учителем процес, для здійснення якого учень ставиться в ситуацію, коли дитина самостійно 
вирішує пізнавальну проблему. О. Савенков зазначає, що дослідницьке навчання побудоване на 
основі природного прагнення дитини до самостійного вивчення навколишнього світу та 
відзначає, що головною метою дослідницького методу є формування в учнів здатності до 
самостійного, творчого оволодіння новими способами діяльності в будь-якій сфері людської 
культури [3, с. 5-6]. 

Глибокі дослідження Т. Мієр у даному напрямі привели до такого визначення: 
«навчально-дослідницька діяльність є видом навчальної діяльності, яка здійснюється в 
урочний і позаурочний час як процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів 
дій на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими» [4, с. 52]. Дослідники 
відмічають важливість набуття знань і вмінь проведення наукового дослідження, яке дає 
дитині перспективу сформувати й розширити інструментарій пізнання світу, закріпити 
потребу в інтелектуальному самовдосконаленні [5].  

На перших етапах формування дослідницької компетенції план проведення дослідження 
складається спільно з учителем, в процесі обговорення обраної теми дослідження. 
Відповідно отриманих знань і вмінь учні здатні виконати дослідницькі проекти 
запропоновані у навчальних програмах. Наступний етап орієнтований на закріплення 
отриманих знань з виконання досліджень, набуття досвіду групових та індивідуальних 
досліджень, придбання нових уявлень про особливості діяльності дослідника. Учні вже 
можуть спостерігати за досліджуваним об'єктом за планом, оформлювати результати 
дослідження у вигляді таблиць, схем, малюнків. Робота здійснюється у таких напрямах: 
знайомство з теоретичними поняттями дослідницької діяльності, такими, як дослідження, 
інформація, знання, експеримент; виконуються групові та індивідуальні дослідження 
відомими методами і за визначеним планом з різних тем. Формуються вміння здійснення 
дітьми розумових дій (аналіз, порівняння, узагальнення, класифікацію, встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків) та виконання самостійних робіт, якими передбачено 
оперування певною інформацією.  

Подальша робота пов'язана зі збільшенням складності дослідних завдань. Учні 
продовжують знайомитися з теорією дослідження, окресленням завдань дослідження, його 
структурою, методами дослідження. За даними нашого дослідження активність учнів 
середньої ланки школи вища, вони пропонують більше цікавих і неординарних підходів та 
пропозицій у здійсненні дослідницької діяльності. Учні самостійно можуть виконувати 
дослідження з використанням наявних знань та умінь, здатні проводити планування і 
постановку простих дослідів (при консультуванні учителя).  

Одним з видів таких дослідних робіт є домашній експеримент. Хід дослідження 
обговорюється на заняттях, учителем надається консультативна допомога. Учні шостих, 
сьомих класів здатні з достатнім ступенем самостійності виконати дослідження за 
розробленим планом і навіть обрати тематику особистого дослідження, скласти план досліду, 
визначити один два завдання свого дослідження, знайти матеріал, представити повідомлення 
з демонстрацією. Потрібно відмітити, що вчитель не повинен обмежувати творчу активність 
дітей, а саме: нав'язувати своє бачення плану виконання або проведення певних дослідження. 
Вплив учителя повинен бути рекомендаційний, особливості мислення дітей можуть привести 
до незвичайних висновків, експериментів, акцентів на окремих якостях, які дорослі не 
вважають важливими, а це і є особливості дитячої творчості.  

У старших класах дослідницька робота виходить на новий рівень, стає більш 
аналітичною. Школярі вже здатні самостійно здійснювати дослідницьку роботу за обраною 
темою, використовуючи різні шляхи пошуку інформації і методи дослідження, відбирати 
необхідний матеріал, оформлювати результати готового проекту у вигляді презентацій і 
самостійно представляти його. Важливим є проведення передбачень результатів роботи, 
тобто висування гіпотез.  
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Спираючись на методику проведення учнівських досліджень можна виділити наступні 
етапи виконання науково-дослідних робіт учнями: мотивація; вибір напрямів досліджень; 
постановка завдань; висування гіпотези; вибір методів дослідження; фіксація та попередня 
обробка даних; обговорення результатів досліджень, перевірка гіпотези; оформлення 
результатів роботи; грамотне представлення результатів дослідницької роботи. 

Одним із шляхів перетворення учнів з об'єкта на суб'єкт навчальної діяльності є 
організація його участі у навчально-дослідницькій діяльності. Навчально-дослідницька 
діяльність – це спеціально організована, пізнавальна творча діяльність учнів, яка за своєю 
структурою відповідає науковій діяльності, що характеризується цілеспрямованістю, 
активністю, предметністю, вмотивованістю і свідомістю, результатом якої є формування 
пізнавальних мотивів, дослідницьких умінь, суб'єктивно нових для учнів способів діяльності 
з отримання знань. Такий підхід створює основу для подальшого розвитку учнів, можливості 
формування інтересів і навичок самостійних наукових досліджень, їх участі у роботі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

У статті розкрито сучасний стан підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
роботи з учнями загальноосвітніх шкіл; показано необхідність переосмислення мети та 
окремих підходів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури ; 
доведена необхідність переходу від догматичного навчання до саморозвитку творчої 
особистості, яка володіє оптимальними шляхами, засобами, формами і методикою 
проведення урочних та позаурочних занять з учнями загальноосвітніх шкіл.  

Ключові слова: позакласна робота, підготовка майбутніх учителів фізичної культури.  
 

This article describes the modern state of future physical education teacher’s training with 
secondary school pupils in out-of-school hours; depicts the necessity of purpose revaluation and 

some ways of approaches on the process of physical education teacher’s professional training in 
out-of-school hours; has been proved the necessity of dogmatic education transferring to the 

creative person self- education, who knows optimal ways, form and conducting methods with 

secondary school pupils in out-of-school hours. 

Key words: out-of-school hours; future physical education teacher’s training. 
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