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УДК 374.091.21:910.2 

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СЛУХАЧІВ МАЛОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК В СЕКЦІЇ ГЕОГРАФІЇ 

Кондратенко А.І.,  Сапун Т.О. 

 

Динамічний розвиток всіх сфер людської життєдіяльності в сучасному світі 

зумовило інтерес суспільства до обдарованих дітей як до майбутньої 

інтелектуальної та творчої еліти, оскільки стає очевидним, що процвітання і 

добробут суспільства залежить від розвитку особистісних ресурсів людини. 

Проблема раннього виявлення обдарованих і талановитих дітей та молоді в Україні 

поступово приймає масштабний характер і розглядається на всіх рівнях: 

державному, обласному, районному, міському. Ця обставина сприяє тому, що 

проблема обдарованості набуває особливої актуальності. Розробляються інноваційні 

програми раннього виявлення дітей з ознаками обдарованості, проектуються 

довгострокові програми підтримки обдарованої молоді, здійснюється пошук 

найбільш оптимальних умов для розвитку їх потенціалу. Переглядаються теоретичні 

положення, що стосуються феноменології обдарованості, розглядаються різні 

підходи до проблеми обдарованості. Разом з тим, аналіз практики показує, що різні 

напрямки і форми роботи з обдарованими дітьми погано стикуються між собою. 

Розрізнені ланки цієї роботи повинні бути організовані у взаємопов‘язану систему, 

яка створює умови для виявлення різноманітних видів обдарованості і створення 

можливості максимально широкого прояву талантів, а також умови, що надають 

адекватні освітні можливості аж до продуктивного включення обдарованої людини 

в професію [2,с.13-16]. 

Позакласна робота ‒ особливий вид діяльності з дітьми, що дозволяє 

поширювати і поглиблювати знання школярів, зміцнювати набуті на уроках навички 

та вміння, розвивати здібності дітей, задовольняти їх різнобічні інтереси, формувати 

самостійність, організовувати практичну, суспільно-корисну діяльність, дозвілля 

дітей [4]. Позакласна (позаурочна) робота дозволяє збільшити час цілеспрямованого 
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педагогічного впливу на учнів. Одна з її форм ‒ науково-дослідна діяльність в 

рамках секцій шкіл Малої академії наук України. 

Вивчення природничих наук в школі МАН, зокрема географії, створює 

можливості для формування «Я ‒ компетенції творчої діяльності» учнів шкіл, ліцеїв 

і гімназій, зокрема її дослідницького аспекту, тобто дослідницької компетентності. 

Вважаємо, що поняття «дослідницька компетентність» охоплює не тільки 

відповідні знання та елементарні дослідницькі вміння, а й мотиваційні та 

поведінкові компоненти ‒ внутрішню потребу школяра у дослідницькій діяльності. 

Певний рівень компетенції творчої діяльності формується в процесі урочної 

роботи через використання різних видів дослідницьких завдань, проведення 

конкурсів, наприклад, захистів учнівських проектів і т. ін. [1,с.342].  

Для досягнення успішного результату саме на уроках важливо розвивати 

зацікавленість учнів, як навчальним предметом, так і дослідницькою діяльністю. Це 

допоможе прищепити дитині любов до науки. Досягти високого рівня компетенції 

творчої діяльності учень зможе тільки за умови активної позакласної роботи з 

предмета [1,с.343]. 

Основні традиційні напрямки такої роботи ‒ факультативні курси, підготовка 

до предметних олімпіад, конкурсів і безпосередньо науково-дослідницька робота 

учнів в МАН. До такої роботи зазвичай залучаються учні 8-11 класів. Але найбільшу 

перспективу бачимо в середній ланці ‒ учнях 6-7 класів. Все що необхідно ‒ 

правильно організувати пошуково-дослідницьку роботу. 

Саме шестикласникам, згідно їх вікових особливостей, притаманні пізнавальні 

інтереси, спрямовані на дослідження навколишнього середовища. На жаль, частина 

школярів, без своєчасної реалізації такого потенціалу, може залишитися «за бортом» 

дослідницької діяльності. 

Оскільки позаурочна робота повинна мати широкі можливості для проведення 

дослідно-пошукової діяльності. То виникає потреба в факультативних курсах 

дослідницького характеру. Так на заняттях факультативу «Основи наукових 

досліджень» в секції географії МАН, можуть використовуватися різні форми роботи 

‒ індивідуальні та групові, активні та інтерактивні. 
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Основні методи роботи ‒ аналіз першоджерел, спостереження, експеримент, 

моделювання. 

Для реалізації поставлених завдань слухачі повинні активно залучатися до 

проектування. На першому занятті слухачам можна запропонувати вибрати теми 

індивідуальних чи колективних дослідних робіт, які вони будуть виконувати під 

керівництвом вчителя протягом навчального року [5,с.46]. 

Теми досліджень вибираються відповідно інтересів кожної дитини. У 

географічному відділенні школи МАН можуть бути наступні секції географічного 

спрямування: географія і ландшафтознавство, краєзнавство, геологія, геоекологія і 

ін. 

При організації роботи над науково-дослідною темою можна запропонувати 

такий план організації наукового дослідження: 

1. Вибір ідеї. 

2. Попереднє вивчення об‘єкту дослідження (практичне і теоретичне). 

3. Відбір літератури з даної проблеми і робота з літературними джерелами. 

4. Визначення мети і методики дослідження. 

5. Постановка експерименту або проведення спостережень. Ретельні 

записи ходу дослідження. 

6. Обробка результатів і їх обговорення. 

7. Написання наукової роботи. 

8. Підготовка до конкурсу-захисту. 

Для створення наукової атмосфери слухачі можуть обмінюватися досвідом 

роботи, публікувати результати досліджень, через пресу або спеціальні видання 

знайомиться з діяльністю інших юних дослідників. 

Узагальнені матеріали використовуються в навчально-виховному процесі. 

Науковий доробок юних дослідників ‒ це шлях до створення додаткових 

можливостей для самореалізації обдарованих дітей, формування атмосфери 

наукового спілкування. Адже не всі учнівські наукові роботи, які заслуговують на 

увагу, по достоїнству оцінені на конкурсах і захистах МАН [5,с.45]. 



26 

 

Головне завдання керівника гуртка полягає в психологічній підготовці юних 

дослідників. Вони вчаться боротися з труднощами, знаходити успіх в самому 

процесі дослідження, у власних відкриттях, підготовці виступів на шкільних 

конференціях, участь в проведенні нестандартних уроків у різних класах [3,с.13]. 
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