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Вступ 

 

У сучасній педагогіці багато говориться про переорієнтацію освіти від 

передачі учням знань, умінь та навичок до формування компетентностей, 

здатностей, якостей. В сучасному світі ринкових відносин особливо  важливо 

не тільки те, що людина багато знає, а  те що вона вміє свої знання 

застосувати на практиці, готова і здатна це зробити. При цьому особливої 

цінності набувають уміння швидко і всебічно проаналізувати проблемну 

ситуацію,  здатності знайти цікаве (нестандартне) рішення проблеми, взяти 

відповідальність за прийняття рішення. Чи готує сучасна школа людину до 

такої діяльності? Розуміння необхідності переорієнтувати процес навчання у 

суспільстві вже  відчувається, але практична реалізація цих розумінь і 

поглядів  здійснюється повільно. Не всі вчителі готові перебудувати 

навчально-виховний процес і націлити його на нові  цінності. На нашу думку, 

яку будемо обґрунтовувати, дуже важливими для сучасної людини є 

дослідницькі компетентності. Формування таких компетентностей є дійсно 

нагальною потребою, яка викликана запитами нового часу, нового 

суспільства.  Дослідницькі компетентності різноманітні та багатогранні, 

деякі з них формуються традиційно і не вимагають спеціальної педагогічної 

системи. Дійсно, науковцями, дослідниками ставали і стають випускники 

загальноосвітньої та вищої школи, які відчували потяг до наукової 

діяльності, виявляли інтерес і мали певні здібності. Але на сьогодні постає 

задача майже кожного учня зробити дослідником, адже такі  здатності є 

основою для продовження навчання протягом усього життя, успішної 

професійної діяльності у будь-якій сфері, побудови власної траєкторії 

самореалізації, розвитку та суспільного визнання. Той, хто пережив захват 

від краси логічного умовиводу, народження власної ідеї, з захопленням, 

забувши навіть про комп’ютерні іграшки, кинувся підтверджувати цю ідею 

та представляти на загал свої результати, той, хто особисто пережив 

миттєвості осяяння, назавжди в душі збереже відчуття сили розуму і все 
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життя буде прагнути до нових перемог і відкриттів. Але як зробити, щоб 

кожна дитина пережила цю мить, як підвести її до неї, адже більшість 

школярів, які сьогодні навчаються у школі, звикли до репродуктивної 

діяльності та відтворення готових знань, бо дуже рідко від них вимагається 

«політ думки»? Розв’язання такої задачі зумовлює необхідність пошуку 

нових підходів, методів, прийомів навчання, а також розвитку методик 

викладання окремих предметів, поширення передового досвіду, розробки 

практичних рекомендацій застосування новітніх технологій при вивченні 

окремих предметів. 

 Учитель інформатики, який ближче за всіх стоїть до інновацій у 

педагогічних технологіях, покликаний забезпечити прорив до навчання через 

відкриття, через дослідження, має стати провідником до світу знань, 

необмеженого знаннями вчителів. Залучення учнів до участі у окремих 

різноманітних проектах, конкурсах, роботі у Малій Академії Наук (МАН) 

сприяє підвищенню рівню зацікавленості і самостійності у здобуванні знань. 

Але досвід свідчить, що значних успіхів учні досягають тоді, коли 

систематично, цілеспрямовано і поступово, від уроку до уроку, від завдання 

до завдання ведеться робота по формуванню в учнів знань, умінь, навиків, 

здатностей до здійснення дослідницької діяльності, інакше кажучи, робота по 

формуванню дослідницької компетентності. 

 Що таке дослідницька компетентність, чому так важливо її формувати, і 

як це можуть робити вчителі інформатики ми намагалися продемонструвати 

у цій роботі. Особливу увагу звернули на активні нетрадиційні методи 

навчання, описали  та показали на прикладах, як їх можна застосовувати саме 

з метою формування дослідницької компетентності  на уроках і в 

позаурочний час при вивченні інформатики. Ми сподіваємось, що кожний 

творчий вчитель  зможе скористатися описаними підходами, методами, 

прийомами та прикладами завдань, розвинути їх і виростити нове покоління 

дослідників, винахідників, вчених. 
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Розділ1  Теоретико-методологічні засади проблеми 

формування дослідницьких компетентностей 

 

1.1 Дослідницька компетентність. Її місце в системі ключових 

компетентностей. Дослідницька компетентність і ІКТ- компетентність. 

Сучасне суспільство, яке за рядом показників відносять до 

інформаційного (або суспільства знань), вимагає від його членів нових знань, 

умінь, навиків і здатностей  і породжує проблему спеціальної підготовки до 

життя  в інформаційному суспільстві.  Для того, щоб підготувати громадян 

до успішного життя та діяльності, потрібно чітко розуміти, якими мають 

бути люди, спеціалісти у XХІ столітті, тобто весь процес підготовки людини 

до життя повинен носити випереджальний характер, бути орієнтованим на 

майбутні запити суспільства, розв’язання проблем нового часу. Сучасна 

освіта розвивається з тим, щоб повніше і якісніше забезпечувати 

стимулювання розвитку особистості, професійних компетентностей протягом 

життя людини, взаємодію ринку освітніх послуг і ринку праці, впровадження 

єдиних вимог до кваліфікації та компетенції людини. Нова освітня 

парадигма – це свого роду стратегія «освіти для майбутнього». Сутність цієї 

парадигми визначається наступним: 

- переміщення основного акценту із засвоєння значних обсягів 

відомостей і знань, накопичених взапас, на оволодіння способами безупинного 

придбання нових знань і вміння вчитися самостійно; 

- освоєння навичок роботи з різнорідними, суперечливими даними, 

формування навичок самостійного (критичного), а не репродуктивного типу 

мислення; 

- доповнення традиційного принципу «формувати професійні знання, 

уміння й навички» принципом «формувати професійну компетентність». 

Підхід до освіти, який має назву компетентнісного, покликаний 

сприяти розв’язанню цих задач. Поняття «компетентності» активно 
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розробляється сучасною наукою і практикою. За визначенням Б.Д. Ельконіна 

«Компетентність – це кваліфікаційна характеристика індивіда, що береться в 

момент його включення в діяльність. Оскільки, у будь-якій дії існує два 

аспекти: ресурсний і продуктивний, то саме розвиток компетентностей 

визначає перетворення ресурсів у продукт» [42, с.4-8].  Поняття 

компетентності доцільно співвіднести з традиційними для педагогіки 

останніх років поняттями, що характеризують ціль і результат навчання, а 

саме: набуті знання, уміння, навики, здібності, здатності. У цьому зв’язку під 

компетентністю розуміють «комплекс знань, умінь і навичок та досвіду 

застосування їх для здійснення діяльності, метою якої є досягнення певних 

цілей, ставлення до процесу та результатів виконання цієї діяльності» [20, 

с.66]. Часто в педагогічній літературі поняття компетентності намагаються 

замінити поняттями «комплекс умінь», «готовність», «здатність», 

«вмотивованість», «стан адекватного виконання завдання», «поглиблене 

знання» тощо, але зміст поняття «компетентності» в таких випадках не 

відображуються у повній мірі.  

Що стосується терміну «компетенція», то його трактують як 

«відчужену від суб’єкта, наперед задану соціальну норму (вимогу) до 

освітньої підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений результат. В 

подальшому будемо застосувати поняття «компетентності» і «компетенції» з 

метою акцентуації на загальному й індивідуальному. Результатом набуття 

компетенції є компетентність, яка на відміну від компетенції передбачає 

особистісну характеристику, ставлення до предметної діяльності
 
  [14, с.409 – 

Н.М.Бібік].   

У документах Міністерства освіти і науки компетенція розглядається 

«як загальна здатність, яка базується на знаннях, уміннях, цінностях, 

нахилах, набутих завдяки навчанню» [30 , с.29] 

Особливість компетентнісного підходу полягає в тому, що зміст 

навчання формується на основі спрямованості навчального процесу на 
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формування в учнів набору компетентностей, необхідних для повноцінного 

життя та діяльності в сучасному інформаційному суспільстві[16 , с.4]. При 

такому підході, як уважає С. А. Раков, «дуже важливим є поняття набуття 

компетентностей: це не засвоєння, не вивчення, не пізнання — це набуття. 

Компетентностей можна досягти тільки своєю особистою активною та 

продуктивною діяльністю (причому не тільки навчальною), особистою 

творчістю, особистим досвідом через пізнання соціального досвіду, його 

критичне осмислення, іншими словами, через своє неповторне особисте 

буття. У понятті ―набуття‖ знайшли своє відображення погляди сучасної 

педагогіки та психології, які визнають не на словах, а на ділі індивідуальну 

особистість кожного учня, неповторність індивідуального досвіду кожної 

особистості, які визнають продуктивною тільки освіту співробітництва, 

освіту, яка забезпечує індивідуальне творче буття кожного учня і кожного 

вчителя» [31, с 36]. Про важливість проблеми компетентнісного підходу в 

системі вищої освіти  говорить той факт, що цій проблемі присвячені роботи 

багатьох вітчизняних та іноземних вчених та дослідників В.А.Болотова, 

А.В.Бараннікова, М.І.Жалдака, А.А.Кузнєцова, В.В.Лаптєва, Джона Равена, 

С. Ракова, М.В. Рижова, І.Д.Фруміна, А.В.Хуторського. та інших.  Проблемні 

питання взаємозв’язку компетентностей і компетенцій і їх вимірювання 

осмислені у роботах Н.Бібіка, Л.Ващенко, І.Єрмакова, М.Жалдака,  

О.Локшина, О.Овчарук, Л.Паращенко, О.Пометун, О.Савченко, С.Трубачева. 

У руслі загальноєвропейських процесів реформування та розвитку 

освіти, зокрема Болонського, в Україні відбувається, з одного боку, 

переорієнтація національної освіти на кінцевий результат, викладений у 

термінах компетентнісного підходу, а з іншого боку формування 

національної системи кваліфікацій (НСК), узгодженої з європейською 

системою кваліфікацій (ЄСК). Завдання розробки європейської системи 

кваліфікації були поставлені в Спільній доповіді Ради по освіті і 

Європейській Комісії (2004 р.), присвяченій реалізації робочої програми 

«Освіта й навчання 2010». Таку систему кваліфікацій вважають «основною 
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складовою успішності Європейської вищої освіти у світовому масштабі»[29].  

Україна приєдналася до процесу впровадження системи кваліфікацій, про що 

свідчить факт внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону 

України «Про національну систему кваліфікацій» (реєстраційний № 

4843) [21]. Ядром Національної системи кваліфікацій (НСК) є національна 

рамка (framework) кваліфікацій (НРК) - визнана на національному і 

міжнародному рівнях цілісна система, що дає змогу незаперечно вимірювати, 

порівнювати і співвідносити одне з одним досягнення в галузі навчання та 

встановлювати відносини між усіма дипломами/сертифікатами освіти і 

навчання. 

Основні завдання  НРК такі: 

- встановити спільні системи координат для результатів навчання і 

рівнів компетенції, для чого рівні та їх опис формуються у загальному вигляді, 

що забезпечить охват всього різноманіття кваліфікацій, які діють на рівні 

національних систем і галузей; 

- стати  «засобом перекладу» (ключем), який дозволяє порівняти 

результати навчання в різних системах; 

- задати спільну систему координат для забезпечення якості, розвитку 

освіти і навчання; 

- задати спільну систему координат для структур, які відповідають за 

визнання результатів освіти і навчання; 

- задати спільну систему координат для органів управління освітою та 

навчальними закладами в частині порівняння запропонованого навчання з 

навчанням в інших країнах; 

- для кожного рівня кваліфікацій мають бути передбачені свої типи 

дипломів/свідоцтв/сертифікатів, які будуть забезпечувати систему освіти і 

визначати умови переходу з одного рівня на інший (не має бути тупиків). 

В основі ЄСК (Європейської Системи кваліфікацій) є визначення 

восьми рівнів, які відповідають усім можливим кваліфікаційним рівням: від 

базового до найрозвиненішого (таблиця рівнів представлена у додатку Б), 
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кожен з яких визначає необхідний мінімум знань, умінь, особистісних та 

професійних компетенцій. Особистісні та професійні компетенції поділені на 

групи: 

- автономія та відповідальність; 

- уміння навчатись; 

- комунікативна та соціальна відповідальність; 

- професійна компетенція. 

Отже, відбувається оцінка кваліфікацій не за „входовими ресурсами‖ 

навчання (learninginputs), тобто тривалістю освіти, типом інституції, країною 

чи регіоном, де було здобуто освіту тощо, а за результатами навчання 

(learningoutputs), тобто конкретними знаннями, навичками, здатностями, 

якостями, що їх набула особа. Саме в термінах компетентностей 

формулюються освітні цілі і результати,  розробляються сучасні державні 

освітні стандарти підготовки фахівців різних галузей. Ми погоджуємось з 

думкою деяких вчених (А.В.Хуторський, Н.М.Бібік), які виділяють в особу 

групу освітні компетентності (або «компетентності в навчанні»). Дійсно, 

людина, що навчається, у більшій мірі здійснює діяльність, яка відрізняється 

від «дорослої» продуктивної діяльності, результати якої відчутні 

суспільством. Учень або студент засвоює «дорослі» компетентності для 

подальшого їх застосування в майбутній професії і в той же час діє, тобто 

використовує вже набуті компетентності для основної своєї діяльності. 

Виокремлюючи освітні компетентності, А.В.Хуторський зазначає, що вони 

«відносяться не до всіх видів діяльності, в яких бере участь людина 

(наприклад, дорослий фахівець), а тільки до тих, що включені до складу 

загальноосвітніх галузей і навчальних предметів» [41]. Існує певна ієрархія 

освітніх компетентностей, на вищому шаблі якої містяться ключові 

надпредметні (або базові) компетентності, на другому шаблі - 

загальнопредметні – ті, що належать до певної сукупності предметів або 

освітніх галузей, а вже на третьому - предметні, яких набувають у процесі 

вивчення окремих навчальних дисциплін[ 41].  
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Про важливість формування ключових компетентностей свідчить  

аналіз таблиці рівнів кваліфікацій за ЄКС, який дає підставу стверджувати, 

що навіть найнижчі рівні вимагають «використовувати уміння і ключові 

компетенції для виконання задач...».  В останні роки проблема визначення 

ключових компетентностей  знаходиться у фокусі таких міжнародних 

організацій, як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація 

європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент 

стандартів, а також управлінських органах авторитетних університетів. Деякі 

з переліків, визначені міжнародними організаціями представлені у таблиці 3.  

Відзначимо, що навіть у тлумаченні понять «компетентність», 

«компетенції», «ключові компетентності», а також у визначенні складників 

«ключових компетентностей» у сучасній педагогічній науці та практиці 

немає одностайності, причини цього вбачаємо як у об’єктивній складності 

цього явища, так і в тому, що затребуваність суспільством тих чи інших 

якостей індивідуума як члена суспільства є явищем тимчасовим. Існує навіть 

думка, що ключовим умінням XXI сторіччя є уміння переформулювати 

перелік ключових компетентносте. Більшість вимог до умінь протягом часу 

трансформується в інші, наприклад, вимога щодо уміння писати пером 

трансформувалася в уміння писати кульковою ручкою, і далі на наших очах 

трансформується в уміння користуватися комп’ютерним текстовим 

редактором. Отже, сьогодні ми можемо говорити про уміння початку XXI 

століття і чітко розуміти, що темп змін у суспільстві збільшується, що, в 

свою чергу, впливає на перелік необхідних умінь і навиків, який може бути 

змінений уже в найближчі 10 років. Тому так важливо  його переглядати на 

основі головних цілей загальної освіти, структурного представлення 

соціального досвіду й досвіду особистості, а також основних видів діяльності 

учня, пов’язаних з опануванням соціального досвіду, одержанням навичок 

життя та практичної діяльності в сучасному суспільстві. 
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Таблиця 1 

Перелік груп ключових компетентностей 

 

Для визначення ключових (життєвих) умінь майбутнього потрібно 

враховувати тенденції розвитку суспільства, серед яких зазначимо такі: 

- подальшу комп’ютеризацію всіх галузей людської діяльності; 

- ускладнення задач, які будуть виникати перед суспільством у 

цілому і окремими його членами.  

О
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ія

 ,
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Рада Європи Кембриджський 

екзаменаційний 

синдикат 

Робоча групи 

під 

керівництвом 

О.Савченко в 

Україні  

А.В.Хутор-

ський 

Г
р
у

п
и

  
 к

л
ю

ч
о

в
и

х
  
  
к
о

м
п

ет
ен

тн
о

ст
ей

 

здатність учитися 

все життя;  

політичні й 

соціальні 

компетенції; 

компетентності, 

що стосуються 

життя в 

багатокультурному 

суспільстві;  

володіння усним і 

письмовим 

спілкуванням (у 

тому числі 

декількома 

мовами); 

володіння новими 

технологіями і 

прийомами 

обробки даних. 

 

- комунікація;  

- операції із 

числами; 

- інформаційні 

технології;  

- робота з 

людьми; 

- розв’язання 

проблем. 

 

- навчальна 

(уміння 

вчитися); 

- 

громадянська; 

загальнокульт

урна; 

- 

інформаційна; 

соціальна; 

- здоров’я- 

зберігаюча. 

 

-ціннісно-

смислова ; 

- загально-

культурна;  

 - навчально-

пізнавальна ; 

- 

інформаційна; 

- 

комунікативна

; 

-соціально-

трудова; 

- 

особистісного 

самовдосконал

ення  
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Отже, можна впевнено спрогнозувати, що однією з ключових 

компетентностей недалеко майбутнього буде здатність і готовність 

розв’язувати складні нестандартні задачі, використовуючи могутній 

арсенал інформаційно-комунікаційних технологій.  

Звернемо увагу на те, що у будь-якому з наведених списків ключових 

компетентностей виокремлюється група, пов’язана з ІКТ-компетентностями, 

які мають синонімічні назви: володіння новими технологіями і прийомами 

обробки даних; інформаційні  (Н. В. Баловсяк, М. Г. Дзугоєва., І. Г.,Єрмаков, 

О.Б. Зайцева, Н. X.Насирова, С.В.Трішина., А.В.Хуторськой та ін.), 

інформатичні, інформаційно-технологічні (В. П. Беспалов, Т.Тихонова, 

Г.Лункова); цифрова грамотність, комп’ютерна компетентність, ІКТ-

компетентність (В. Л. Акуленко, С. А. Раков),  інформаційно-комунікаційно-

технологічна компетентність тощо. Деякі автори навіть в рамках однієї 

роботи користуються різними термінами, правомірно вважаючи їх 

синонімами. Будемо користуватися терміном  «ІКТ-компетентність» і 

розуміти під ним «здатність учнів використовувати інформаційно-

комунікаційні технології для доступу до інформації, її пошуку, визначення, 

інтеграції, управління, оцінювання, а також створення-продукування  і 

передачі-надання, які достатні для того, щоб успішно жити і працювати в 

умовах інформаційного суспільства, в умовах економіки, заснованої на 

знаннях» [8 ,c.16]. Зроблений аналіз явища «ІКТ – компетентності» показує, 

що більшість авторів явно виділяють в ній дослідницькі уміння і навики. 

Деякі автори (група під керівництвом В.Ф.Бурмакіної) пропонують 

розглядати технологічні уміння не ізольовано, а тільки в інтеграції з 

загальним умінням розв’язувати інформаційні задачі.  Керівним принципом у 

такому підході виступає положення про те, що кінцевим результатом 

навчання повинно стати не розуміння того, як функціонує комп’ютер, а 

здатність використовувати його в якості інструмента розв’язання 

різноманітних задач, комунікації, організації діяльності, зокрема – 

дослідницької. Заслуговує на увагу підхід  В.Ф.Бурмакіної, І. М. Фаліної, М. 
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Зелмана,  які в рамках проекту «Розробка інструментів для оцінки ІКТ-

компетентності», запропонували модель інформаційної компетентності 

«Велика сімка» («Б7» від російської назви «Большая семерка»). В основу 

моделі «Б7»  покладені 7 груп  умінь, навиків, здатностей, що  відповідають 

семи етапам розв’язання  інформаційної задачі: визначення, управління, 

доступ, інтеграція, оцінка, створення, передача [8 ,с.7-8]. Уміння і навики 

здійснювати операції цих етапів, застосовуючи засоби ІКТ, визначають 

рівень сформованості ІКТ-компетентності. Отже акцент робиться не на 

уміннях натискати на кнопки та знати інструменти певних редакторів, а на 

уміннях розв’язувати поетапно інформаційні задачі. Саме такий підхід, на 

нашу думку, слід покласти в основу концепції формування і дослідницької 

компетентності, тобто формувати уміння і навики поетапного розв’язання 

дослідницьких задач. При цьому, що важливо для вчителів інформатики, 

вивчення інформаційно-комунікаційних технологій має підпорядковуватися 

загальній задачі формування певної групи компетентностей. 

 

1.2 Дослідницька діяльність. Поняття. Специфіка навчального 

дослідження.  

Для з’ясування змісту поняття «дослідницька діяльність» доцільно  

розглянути окремо поняття «діяльності» і «дослідження»  і на основі їх 

аналізу синтезувати  інтегральне поняття дослідницької діяльності. 

У педагогічному словнику діяльність визначається як «найважливіша 

сфера й джерело розвитку особистості людини, активного відношення й 

взаємодії з оточенням. Змістом діяльності людина змінює навколишній світ і 

самого себе, досягає реалізації своїх внутрішніх сил, розв’язання обраних 

завдань, свідомо поставлених цілей. Діяльність включає у себе структурно 

ціль, засоби й результат, має свій процес і цикл здійснення - від початку до 

завершення відповідно до обраного завдання. Реалізація діяльності формує 

напрям думок, способи, стиль самостійних дій особистості, закладає основи і 

якості її поводження в соціокультурному просторі. Основні види діяльності, 
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що розвивають особистість: гра, праця, пізнання, спілкування, мова, 

творчість» 32, с.22 . Діяльність - процес (процеси) активної взаємодії 

суб'єкта зі світом, під час якого суб'єкт задовольняє деякі свої потреби. 

Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає 

деякий зміст. Діяльність характеризує свідому сторону особистості людини 

(на відміну від поведінки).  

 Дослідження визначається як процес виробництва нових наукових 

знань, один з видів пізнавальної діяльності, як «процес і результат наукової 

діяльності, спрямованої на одержання суспільно значущих нових знань про 

закономірності, структуру, механізми функціонування явища, що вивчається, 

про зміст, принципи, методи і організаційні формах діяльності 33,с.516 .  

Аналіз публікацій учених (Б.И. Коротяєва, Т.В. Кудрявцева, 

М.И. Махмутова, В.И. Андрєєва, Ю.Н. Кулюткіна, В.Г. Разумовського, 

А.М. Матюшкіна), що розглядають різні аспекти дослідницької роботи учнів 

і студентів, показав, що в теорії немає однозначного визначення 

дослідницької діяльності. Вчені, окрім поняття «дослідницької діяльності» 

використовують такі близькі за змістом поняття, як: наукове пізнання (А.А. 

Горєлов), наукове дослідження. 

Визначаючи мету, результат, процес і цикл дослідницької діяльності, 

доцільно розрізняти наукове і навчальне дослідження.  Синтезуючи наявні в 

педагогічній літературі уявлення про діяльність і дослідження, ми будемо 

трактувати навчальну дослідницьку діяльність як складний вид пізнавальної 

діяльності, як діяльнісну систему, в якій: 

- діє суб’єкт пізнання – учень або студент, а об’єктом виступають ті чи 

інші об’єкти природи, суспільства і мислення, на які спрямована увага суб’єкта; 

- включає в себе особливу мету, результат, процес і цикл здійснення.  

Головною метою навчального дослідження є розвиток особистості, 

придбання студентами функціональних навичок дослідження як 

універсального способу засвоєння дійсності, розвитку здатностей дослідника, 



16 

 

активізації особистісної позиції щодо участі у навчальному-виховному 

процесі на основі самостійно придбаних і значущих саме для конкретного 

студента суб’єктивно нових знань, в той час як метою наукового дослідження 

є «вироблення і теоретична систематизація об’єктивних знань про 

дійсність» [15,с. 234]. Поняття «знання» визначається як «сукупність ідей 

людини, у яких виражено теоретичне оволодіння нею предметом».  

Результати порівняння навчального і наукового дослідження за матеріалами 

[5, 23]  наведений у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Порівняльна таблиця науково-дослідної діяльності і  

навчально-дослідницької діяльності  

Критерій порівняння Науково-дослідна 

діяльність 

Навчально-дослідницька 

діяльність 

1 2 3 

Мета дослідження Виробництво нових 

знань у 

загальнокультурному 

значенні 

Придбання учнями навичок 

дослідження як способу 

освоєння дійсності через 

підвищення мотивації до 

дослідницької діяльності й 

активізації особистісної 

позиції в освітньому 

процесі, основою яких є 

самостійне придбання 

нових, індивідуально-

значимих і професійних 

знань 

Спрямованість 

дослідження 

(результат) 

Дослідження - як 

спосіб одержання 

результату, 

продукту. Результат 

заздалегідь 

невідомий 

Дослідження - як засіб 

орієнтації в навколишньому 

світі.  Результат заздалегідь 

невідомий учню, але може 

бути відомим керівнику 

(викладачу)  
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Критерій порівняння Науково-дослідна 

діяльність 

Навчально-дослідницька 

діяльність 

Організація діяльності Опирається на 

норми, вироблені в 

сфері науки за кілька 

останніх сторіч. 

Жорстко нормується 

виробленими 

науковим 

співтовариством 

традиціями 

Може моделюватися 

педагогом з опорою на 

наукові традиції, але з 

урахуванням специфіки 

навчального закладу, 

предмета й об'єкта 

дослідження, особистості 

дослідника. Немає твердих 

норм 

Терміни проведення Необмежені Відкриття обмежене в часі 

рамками навчального 

процесу 

Процес (цикли) Наявність стандартних етапів, що є у будь-якому 

науковому дослідженні незалежно від предметної 

області: постановка проблеми, вивчення теорії, 

підбір методик і практичне оволодіння ними, збір 

власного матеріалу, аналіз, узагальнення, власні 

висновки, подання результату. 

  

Аналіз відмінностей, наведений у таблиці 2 дає підставу трактувати 

навчальну дослідницьку діяльність як освітню технологію, що використовує 

в якості головного засобу досягнення освітніх задач навчальне дослідження. 

Дослідницька діяльність передбачає виконання учнями навчальних 

дослідницьких задач із заздалегідь невідомим для них результатом, 

направлених на створення уявлень про об’єкт або явище оточуючого 

середовища, під керівництвом спеціаліста – керівника дослідницької роботи   

Важливою ознакою дослідницької діяльності є її творчий характер, адже це 

«діяльність, безпосередньо пов’язана з вирішенням творчого, дослідницького 

завдання, що не має наперед відомого результату» [15, c.236] 

Загальним елементом навчального і наукового дослідження, як видно з 

таблиці 1, є наявність стандартних етапів у процесі. Ці етапи можуть бути 

об’єднані, або, навпаки, розділені, тому вчені виокремлюють різну кількість 
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етапів (або фаз, стадій) у процесі, будуючи моделі дослідницької діяльності. 

Найпростіша модель – триланкова, яка включає: 

- етап планування дослідження,  

- застосування методів до об’єкта дослідження з  метою отримання 

потрібних даних, 

- формування результатів дослідження.   

На думку Ю.П. Сурміна, з якою ми погоджуємось, «основний недолік 

триланкової моделі дослідження в тому, що другий етап містить у собі всю 

дослідницьку діяльність», а перший і третій етап виявляються лише 

«підходами»  і «відходами» від об’єкта дослідження 36, с.83 .  

Чотириланкова модель за Ю.Сурміним включає такі етапи: 

програмувальний, інформаційний, аналітичний і практичний [36,с.83]. Ми 

будемо користуватися саме такою моделлю, але змінимо назву першого 

етапу на проектувальний, саме цей термін у більшій мірі відповідає змісту 

діяльності на цьому етапі. Назва етапу «програмувальний» очевидно має 

походження від очікуваного результату етапу – програми дослідження, але 

для вчителів інформатики така назва є не зовсім коректною і розуміється як 

етап створення комп’ютерної програми певною мовою програмування. 

Характеристика етапів представлена у таблиці 3 

Таблиця 3 

Характеристика етапів наукового дослідження 

Назва етапу Зміст етапу Результати 

Проектувальний Розроблення питань методології, 

методики і техніки дослідження 

(постановка проблеми 

формулювання цілей і завдань 

дослідження 

висування гіпотез) 

Програма дослідження 

(інформаційна модель) 

Інформаційний Застосування методів і техніки 

для отримання масиву 

достовірних і репрезентативних 

даних 

Емпіричні дані 
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Назва етапу Зміст етапу Результати 

Аналітичний Аналіз даних, їх узагальнення, 

теоретизування, описання і 

пояснення фактів, 

обґрунтовування тенденцій і 

закономірностей, виділення 

кореляційних і причинно-

наслідкових зв'язків 

Описання і пояснення 

явища, об'єкта, процесу 

Практичний 

(представницький) 

Розроблення практичних 

рекомендацій і технологій 

Модель практичного   

перетворення 

вивченого явища, 

об'єкта, процесу 

 

Аналізуючи дослідницьку діяльність, вчені виокремлюють різну 

кількість фаз і стадій у процесі, але принципова схема протікання акту 

залишається досить близькою: постановка  проблеми, вивчення теорії, підбір 

методик і практичне застосування їх, накопичення фактологічної бази 

дослідження,  аналіз, узагальнення, власні висновки, подання результату. 

 

1.3 Модель дослідницької компетентності  

Для того, щоб сформувати дослідницьку компетентність, потрібно 

чітко визначити зміст умінь, навиків, здатностей, необхідних для успішного 

здійснення дослідницької діяльності. Для цього скористаємось 

чотириланковою моделлю дослідницької діяльності 36, с.83 . Розглянемо 

зміст умінь і навичок, які мають опанувати учні для успішного здійснення 

дослідницької діяльності на 4 етапах: проектувальному, інформаційному, 

аналітичному і практичному (представницькому). Досить часто реальні 

дослідження не вписуються і в чотириланкову модель, але для навчального 

дослідження, а саме про таке йдеться мова в контексті нашої роботи, така 

модель виявляється найбільш прийнятною. 

Головним завданням проектувального етапу є створення програми 

дослідження, яка представляє собою попередню узагальнену модель 
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дослідження. Програма дослідження зазвичай складається з методологічного 

розділу і організаційного. В методологічний розділ включають постановку 

проблеми дослідження, визначення мети, завдань, об’єкта і предмета 

дослідження, уточнення основних понять, висунення робочих гіпотез. 

Організаційний розділ містить відомості про вибір або розробку методів 

роботи з відомостями та фактами за темою дослідження. Отже дослідник 

повинен вміти виявити та  сформулювати проблему. Проблему сучасна наука 

розглядає «як стан непізнанності об’єкта, питання, що виникло в ході 

пізнання і потребує відповіді» 36,с.63 .  Для дослідників-початківців 

виявлення проблеми є дуже складною задачею, яка потребує високого рівня 

обізнаності у предметній галузі, тому вибір проблеми перших досліджень 

здійснюється разом з керівником. Учні та студенти мають навчитися 

оцінювати проблему за різними критеріями, наприклад: реальність існування, 

розробленість сучасною наукою, актуальність тощо. Вони повинні побачити 

в проблемі наявну суперечність у розвитку того чи іншого об’єкта, а також 

невиявлені шляхи виходу з цієї суперечності. Навчальне дослідження 

припускає, що шляхи зняття суперечності вже знайдено в науці, але вони 

мають бути невідомими самому досліднику-початківцю. На вибір проблеми 

впливає впевненість того, хто її збирається розв’язувати,  у принциповій 

можливості її вирішення. В цьому контексті навчальне дослідження має 

переваги перед науковим, адже вихід з проблемної ситуації, що лежить в 

основі навчального дослідження, вже знайдено. В учнів потрібно сформувати 

світоглядну парадигму, націлену на вирішення проблеми. Серед інших 

різновидів парадигм, які стихійно формуються у людини (парадигми 

«небезпеки», «страуса», «баласту», «упокорювання», «боротьби»), така 

парадигма ( «вирішення проблеми»)  вважається найбільш успішною і 

конструктивною. Вона зумовлює необхідність аналізу проблеми і потребує 

аналітичних умінь і навичок. У процесі формулювання проблеми студенти 
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разом з керівником мають навчитися: будувати проблему, обґрунтовувати й 

оцінювати її. 

 До проектувального етапу доцільно віднести визначення об’єкта і 

предмета дослідження. Учні мають усвідомити, що об'єктом дослідження 

виступає явище (предмет або процес), яке породжує проблемну ситуацію і 

внаслідок цього обирається для вивчення. Об’єкт дослідження не є частиною 

реальності, а лише її віддзеркаленням у вигляді певної уявної моделі. Так Ю. 

П. Сурмін наголошує, що «думка про те, що об'єкти наукового вивчення 

існують в реальному світі, є глибоко і вельми наївною помилкою»  36, с. 95 .  

Об’єкт характеризується актуальністю, значенням для практичної і 

пізнавальної діяльності, наявністю у ньому непізнаного, розташуванням у 

просторі тощо. Предметом дослідження є та сторона об’єкта дослідження, 

яка розглядається в роботі, тобто на яку направлена дослідницька діяльність. 

Об’єкт і предмет співвідносяться між собою, як загальне та  часткове. 

Модель співвідношення об’єкта і предмета дослідження представлена на 

рисунку 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель співвідношення об’єкта і предмета дослідження. 

Об’єкти навчального дослідження при вивченні інформатики можуть 

бути класифіковані за напрямками інформатики як науки, а саме: теоретична 

інформатика; кібернетика; програмування; штучний інтелект; інформаційні 

Предмет  

Об’єкт 

Дослідницька 

діяльність 



22 

 

системи; обчислювальна техніка; інформатика в суспільстві; інформатика в 

природі. Приклади об’єктів надано у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Приклади об’єктів дослідження з предметної галузі інформатики 

№ Напрям 

інформатики 

Приклади об’єктів дослідження 

1 Теоретична 

інформатика 

Інформація, відомості, факти 

Процеси обробки даних у  комп’ютері (теорія 

паралельних процесів, теорія алгоритмів)  

Процеси, що відбуваються у комп’ютері (теорія 

автоматів, теорія мереж Петрі) 

Алгоритми 

Обчислювальні алгоритми 

Передача відомостей через канали зв’язку 

Інформаційні моделі 

2 Кібернетика Процеси управління в об’єктах різної природи 

Розпізнавання образів (мовних, графічних) 

3 Програмування Мови програмування 

Транслятори 

Протоколи зв’язку 

4 Штучний 

інтелект 

Механізми мислення людини 

Механізми сприйняття інформації 

Робот 

Експертні системи 

Процеси прийняття рішень 

5 Інформаційні 

системи 

Потоки даних 

Бази та банки даних 

6 Обчислювальна 

техніка 

Елементна база обчислювальних машин 

Програмне забезпечення ПК 

7 Інформатика в 

суспільстві 

Системи розповсюдження, збереження, обробки 

даних 

Процеси комп’ютеризації різних сфер життя 

Технології автоматизації робочих місць 

8 Інформатика в 

природі 

Інформаційно-управляючі процеси, що протікають в 

живих організмах 
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Важливо зауважити, що «предмет дослідження не проголошується 

дослідником на підставі інтуїції, а строго обґрунтовується, виходячи зі стану 

наукових досліджень, методологічних, інформаційних і фінансових 

можливостей науки» 36 ,с.98 .  

Окрім об’єкта і предмета у програмі дослідження має бути 

сформульована мета, яка представляє собою перелік результатів 

дослідження, і завдання, які є конкретизацією мети. Між проблемою, 

об’єктом і предметом дослідження існує зв’язок, який відображується у 

формулюванні мети як розв’язання проблеми і знятті  суперечності. 

Досягнення мети пов’язане з розв’язанням пізнавальних завдань  

Діяльність вчителя і учня на проектувальному етапі якісно 

відрізняються за рівнями. Ми пропонуємо скористатися структурною 

схемою, в основі якої лежить виділення рівнів процесу винахідницької 

творчості Г.Альтшулєра [2,3] і виділити такі рівні на проектувальному етапі:  

- перший - використана готова проблема; 

- другий-обрано одну з декількох проблем; 

- третій - змінено вихідну проблему; 

- четвертий - знайдено нову проблему . 

При переході від рівня до рівня зростають вимоги не тільки щодо умінь 

і навичок дослідника,  а й до його здатності до творчості, вироблення нових 

продуктивних ідей.   

На всіх етапах дослідження наявні гіпотези, тому так важливо навчити 

учнів працювати з ними. Гіпотеза - це науково обґрунтоване припущення про 

причини яких-небудь явищ. Найбільш часто їх застосовують на початковій 

стадії висунення проблеми, при узагальненні результатів спостережень та 

експериментів, інтерпретації отриманих результатів, плануванні 

експериментів. Щоб бути прийнятною до розгляду, гіпотеза повинна 

пов’язуватись зі знаннями, що вже існували до її появи, тобто бути 

обґрунтованою. «Гіпотеза – це ймовірно нове знання …, отримане 
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екстраполяцією старого знання і в той же час таке, що пориває з ним» 17, 

с. 117 .  Прикладом продуктивної гіпотези, з якої почалася кібернетика як 

наука, є ідея Н. Вінера, що системам управління в живих, неживих і штучних 

системах властиві загальні риси. Ця ідея одержала підтвердження, коли 

з’явилися універсальні комп’ютери, здатні розв’язувати різні задачі.  

Робота над гіпотезами полягає у висуненні гіпотези та її обґрунтуванні 

(оцінюванні). Джерелами гіпотез можуть бути неоднозначні факти, аналогії, 

здоровий глузд, «божевільні ідеї» тощо. Висування гіпотези є складним 

процесом, в якому вчені поряд із здібностями до конструювання і перебудови 

знань значну роль відводять проблемному баченню, нестандартному 

мисленню, здатності до аналогій і переносу, інтуїції, тобто «психічним 

якостям і процесам, які характерні для творчості» 19, с.77 . Перевірка гіпотез 

відбувається як під час її формулювання, так і на завершальному етапі 

дослідження, коли вона й перестає бути гіпотезою, перетворюючись у нове 

знання. Діяльність дослідника при висуванні гіпотези відбувається як рух від 

аналізу наукових фактів до нової ідеї, нового знання. Однією з головних 

властивостей гіпотези вчені називають її несуперечливість фактичному 

матеріалу. Наукова гіпотеза, на відміну від простого припущення, повинна 

бути обґрунтованою, такою, що вказує шлях дослідницького пошуку.  Для 

навчальних досліджень, спрямованих на розвиток творчих здібностей 

студентів, важливими є вміння виробляти гіпотези за принципом «чим 

більше, тим краще», уміння щодо вироблення найфантастичніших гіпотез й 

навіть «провокаційних ідей». Уже сама по собі гіпотеза може стати важливим 

фактором, що мотивує творчий дослідницький потенціал молодої людини.  

При цьому важливо розрізняти вид гіпотези. А.Пуанкаре виокремлює три 

види гіпотез: природні, байдужні і узагальнюючі [6, с.98]. Саме стосовно 

третього виду гіпотез можна стверджувати наступне. Висування гіпотез, 

припущень і нетрадиційних (провокаційних) ідей - важливі розумові 
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навички, що забезпечують дослідницький пошук і прогрес у будь-якій 

діяльності, перетворюючи її на творчу.  

До проектувального етапу доцільно віднести операції з поняттями. 

Робота з поняттями, формування визначень і класифікація є невід’ємною 

складовою дослідницького процесу, адже від того, який зміст вкладається в 

поняття, багато в чому залежить ефективність дослідження, реалізація його 

цілей і завдань. Розглянемо роботу над поняттями на прикладі поняття 

«комп’ютер». Під поняттям будемо розуміти думку, в якій відображуються 

загальні найбільш суттєві властивості предметів чи явищ. Суттєвими будемо 

вважати такі ознаки, кожна з яких є необхідною, а всі разом достатніми, щоб 

відрізнити один об’єкт від іншого. Наприклад, поняття «комп'ютер» відбиває 

в собі істотні ознаки всіх існуючих комп'ютерів як універсальних 

електронних пристроїв для зберігання, обробки й передачі даних. 

Дуже часто старі поняття наповнюються новим змістом, і з'являється 

потреба в їхньому перегляді, уточненні, іноді переосмисленні. Так, 

наприклад, спочатку в англійській мові слово «комп’ютер» означало людину, 

що виконує арифметичні обчислення із залученням або без залучення 

механічних пристроїв. Надалі його значення було перенесено на самі 

машини, однак сучасні комп'ютери виконують безліч завдань, не пов'язаних 

прямо з математикою. Уперше трактування слова «комп'ютер» з'явилося в 

1897 році в Оксфордському англійському словнику. Його укладачі тоді 

сприймали комп'ютер як механічний обчислювальний пристрій. На еволюцію 

понять такого роду необхідно звертати увагу учнів.  

Окрім того, важливо показати, які існують поняття близькі за змістом, 

визначити відмінні риси і спільні. Так при розгляді поняття «комп’ютер» слід 

звернутися до понять, що позначаються абревіатурами «ЕОМ», «ПЕОМ», 

«ПК». Термін комп’ютер і електронна обчислювальна машина (ЕОМ) 

вважаються синонімами, але поступово термін «ЕОМ» виходить з лексикону, 

ним користуються, коли говорять про техніку сорокових – сімдесятих років, 

особливо радянського виробництва. 
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Знання понять є й метою, і засобом навчання, оскільки кожне нове 

знання базується на попередньому. Крім того, робота над поняттями повинна 

бути організована так, щоб виконувати завдання розвитку мислення. 

Важливо навчити учнів розрізняти зміст поняття (сукупність суттєвих ознак) 

і об’єм поняття (множину тих об’єктів, на які розповсюджуються поняття). 

Між змістом поняття і його об’ємом існує зв’язок: із збільшенням змісту 

поняття зменшується його об’єм, і навпаки, із збільшенням об’єму поняття 

зменшується його зміст. Знову в якості прикладу візьмемо поняття 

«комп’ютер» і «ноутбук».  При переході від поняття «комп’ютер» до поняття 

«ноутбук» зміст поняття збільшується, тому що до загальних ознак 

комп’ютера додаються додаткові ознаки: відрізняється невеликими 

розмірами і вагою, в корпусі містяться типові компоненти (дисплей, 

клавіатура, сенсорна панель). При цьому об’єм поняття зменшується, бо 

кількість ноутбуків менша ніж загальна кількість комп’ютерів.   

Поняття, що становлять зміст предметної області інформатики дуже 

різноманітні й перебувають у постійному розвитку, тому, перед керівниками 

дослідницької діяльності  стоять завдання: 

а) допомогти (навчити) виділяти основні поняття;  

б) забезпечити розвиток понять від простих до складних, організувати 

осмислення наукових фактів на основі провідних понять, навчитися 

зв'язувати, узагальнювати, конкретизувати, переосмислювати поняття;  

в) установити міжпредметні зв'язки;  

г) проаналізувати, як формується система провідних понять.  

 Процес формування поняття проходить наступні основні етапи:  

а) емпіричне ознайомлення,  

б) формулювання визначення,  

в) застосування в репродуктивній діяльності,  

г) застосування у творчій діяльності.  

Формування поняття здійснюється на основі операцій узагальнення і 

абстрагування: перша операція полягає у виділенні загального в ряді 
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близьких об’єктів; друга операція – відволікання від інших ознак. З іншого 

боку, розрізняють родове і видове поняття, які знаходяться у відношенні 

підпорядкування, перехід між якими здійснюється через операції 

узагальнення і обмеження. Приклад: якщо з поняття «комп’ютер»  вилучити 

видові ознаки (універсальність, призначення для зберігання, обробки й 

передачі даних), то ми перейдемо до родового поняття «електронний 

пристрій». До електронних пристроїв відносяться електронні годинники, 

домофони, термометр, барометр тощо.  

 Робота над поняттями передбачає ще деякі важливі операції, серед 

яких: побудова визначення, класифікації тощо.  Правильна складена 

класифікація має задовольняти ряду стандартних вимог, з якими потрібно 

ознайомити учнів. Краще це зробити через аналіз типових помилок, 

схематично представлених у додатку Г. 

З понять за допомогою зв’язків між ними вибудовується модель 

предметної області дослідження.  Побудова попередньої моделі дослідження 

вимагає умінь представляти знання у різних формах: текстовій, графічній, 

табличній, у вигляді макетів, програм тощо. Ці уміння мають дві площини: 

уміння створити уявний образ і уміння його реалізувати (унаочнити). Сучасні 

комп’ютерні технології надають широкий спектр послуг представляти знання 

у зручному вигляді, зберігаючи ресурси, однак вимагають від дослідника 

високого рівня обізнаності в них. Окрім широко відомих інструментів, що 

входять до складу додатків пакету MS Office і надають можливостей 

створення організаційних діаграм, електронних таблиць, графіків, малюнків, 

постійно виникають нові засоби, наприклад, такі як інструменти роботи з 

діаграмами зв'язків, які мають в перекладі наступні назви: «карти розуму», 

«інтелект-карти», «карти пам'яті», «майнд-мепі» або «ментальні карти». 

Діаграма зв'язків реалізується у вигляді деревоподібної схеми, на якій 

зображені слова, ідеї, завдання або інші поняття, зв'язані галузями, що 

відходять від центрального поняття або ідеї. В основі цієї техніки лежить 

принцип «радіантного мислення», який відноситься до асоціативних 
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розумових процесів, відправною точкою яких є центральний об'єкт. Діаграми 

зв’язків надають можливостей будувати нескінченну розмаїтість можливих 

асоціацій. Подібний спосіб запису дозволяє діаграмі зв'язків необмежено 

рости й доповнюватися. Діаграми зв'язків Вікіпедія пропонує 

використовувати для створення, візуалізації, структуризації й класифікації 

ідей, а також як засіб для навчання, організації, рішення завдань, прийняття 

рішень, при написанні статей.  На нашу думку, діаграми зв’язків можна 

достатньо ефективно використовувати на проектувальному етапі для 

побудови первинної моделі об’єкта і предмета дослідження, виявлення 

проблем, їх взаємозв’язків. Такі карти можна створювати вручну, але 

оволодіння спеціалізованими інформаційно-комунікаційними засобами 

надасть цьому процесу певної технологічності і естетики. Для побудови 

діаграм зв'язків існує велика кількість програмних засобів, серед яких: 

FreeMind -  (вільний ПЗ), Vym View Your Mind, kdissert, chartr, Labyrinth, 

Psycho, Nodemind, XMind, Mindjet MindManager, ConceptDraw MINDMAP. 

Окрім того, сучасний Інтернет надає веб-сервіси, що сприяють колективній 

(у тому числі на відстані) роботі над створенням діаграм зв’язків:  

- Mindomo  - програмне забезпечення створення діаграм зв'язків за 

допомогою Інтернету 

- MAPMYself - також відомий як Mapul - інтернет-сервіс для 

створення гарних діаграм зв'язків, намальованих від руки, побудований на 

SilverLight. 

- MindMeister  - Веб 2.0 додаток для побудови діаграм зв'язків, 

підтримує експорт в pdf, FreeMind (.mm), MindManager 6 (.mmap), а також у 

документ.rtf або у вигляді зображення (.jpg, .gif, .png) 

- Comapping  - Веб 2.0 додаток для побудови діаграм зв'язків, 

підтримує автоматичну розкладку діаграми й спільне редагування 

- Mind42  - простий, без особливих надмірностей, але дуже акуратно 

зроблений сервіс, за допомогою якого користувач може створювати діаграми 

зв'язків. 
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- Text2MindMap  - перетворить текстовий список у діаграму зв'язків, 

яку можна зберегти як JPEG-Файл. 

- Ekpenso  - інтернет-сервіс для створення діаграм зв'язків, що 

спрощує процес публікації. 

- Bubbl.us  - інтернет-сервіс спільного створення діаграм зв'язків 

- XMind  - інтернет-сервіс публікації карт пам'яті. 

Таблиця порівняння більшості з названих програм доступна на  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mind_Mapping_software 

Приклад діаграми зв’язків наведений на рисунку 2 ( за матеріалами 

Вікіосвіти «Карти знань») 

 

Рис  2 Діаграма зв’язків «карти розуму» 

На інформаційному етапі дослідник має отримати дані, які стануть 

основою для підтвердження, обґрунтування або скасування гіпотез. 

Важливим  умінням майбутнього дослідника  є уміння опрацьовувати масиви 

емпіричних  даних, тобто вміти знайти дані, відібрати, організувати, 

зберегти, описати, узагальнити їх.  
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Ця діяльність потребує знань універсальних і спеціальних методів та 

умінь їх застосовувати, адже «саме неволодіння арсеналом цих методів і 

становить нині одну з найважливіших проблем підготовки аналітиків у 

різних сферах» [36,с. 5]. Метод в загальному розумінні - це правильний шлях, 

засіб досягнення певної мети, розв’язання проблеми або вирішення завдання. 

З позиції теорії діяльності метод наукового дослідження представляє собою 

сукупність пізнавальних процедур. Місце методів в загальній моделі 

методології дослідження представлено в додатку А.  Представимо 

класифікації у вигляді схеми на рисунку 3.  

 

 

  

Рис. 3. Класифікація методів дослідження 

�������%20�%20-%20����������%20����������.JPG
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Існують різні підстави класифікації методів: за типом знання, за 

виконуваною функцією, за рівнем знань (теоретичні і емпіричні), за 

співвідношенням кількісного і якісного підходів, за ступенем близькості до 

об’єкта [36,с. 123]. Ознайомити учнів з усіма методами неможливо, але 

важливо показати їх різноманітність, навчити використовувати найбільш 

вживаними. 

Процес збирання даних вимагає володіння спеціальними емпіричними 

методами, такими як: наукове спостереження, експеримент, опитувальні 

методи (анкетування, бесіди, інтерв’ю, тестування, опитування тощо), аналіз 

документів тощо. Короткий опис наданий у таблиці 6. 

Таблиця 5 

Емпіричні методи дослідження 

Назва методу Короткий опис  

Спостереження систематичне цілеспрямоване сприйняття явищ 

об’єктивної дійсності, в ході якого дослідник 

одержує знання про зовнішні сторони, властивості та 

відношення об’єктів 

Вимірювання процедура присвоєння символів спостережуваним 

об'єктам відповідно до деякого правила, з тим щоб 

можна було здійснити кількісне порівняння об’єктів   

Експеримент апробація знання досліджуваних явищ в 

контрольованих або штучно створених умовах,  

дослідник активно і цілеспрямовано впливає на 

нього шляхом створення штучних умов чи 

застосування звичайних умов, необхідних для 

виявлення відповідних властивостей 

Опитування 

 

(інтерв’ювання, 

анкетування, 

експертне 

опитування) 

з’ясування думки респондента з певного кола 

включених в анкету питань шляхом особистого або 

опосередкованого контакту інтерв'юера з 

респондентом. Частковими випадками методу є 

інтерв’ювання, анкетування, експертне опитування 

тощо. 

Аналіз документів добування з документальних джерел даних при 

вивченні процесів і явищ із метою розв'язання 
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певних дослідницьких завдань 

Метод фокус-груп проводиться дискусія (обговорення) по заздалегідь 

створеному сценарію модератором в невеликій групі 

людей, відібраних за спеціальними критеріями, з 

метою одержання від них глибинних знань на задані 

теми 

Тестування визначення відповідності предмета дослідження 

заданим специфікаціям. Технологія тестування 

складається з наступних частин:  зовнішній вплив,  

реакція випробуваного, оцінка реакції й висновки 

Порівняння виявлення специфічних рис, ознак, властивостей 

досліджуваного об’єкта порівняно з іншими 

об’єктами 

 

 В результаті застосування емпіричних методів дослідник має 

накопичити достатній набір фактів. Значний внесок у трактування фактів 

внесли Ж.А.Пуанкаре, Г.Гиргинов та інші, які запропонували виокремлювати 

поняття:  «голий факт» і «науковий факт» (Ж.А.Пуанкаре), «сирий факт» і 

«науковий факт» (Г.Гиргинов ). Одним із умінь дослідника будемо вважати 

уміння в купі відомостей і фактів віднайти важливі факти. А.Пуанкаре 

розрізняє факти, які не мають значення (складні), і факти, які мають велике 

значення (прості). Він пояснює, що кожний з фактів великого значення 

«вчить нас новому закону»[6,с.402] Він наголошує: «Методи відкриття 

істини надзвичайно схожі. … вони полягають у сходженні від факту до 

закону і до розшукування фактів, здатних вести до закону» [6,с.402]  

Дослідника має вести при збиранні фактів наявна гіпотеза, але при 

цьому важливо, що відбирання фактів має здійснюватися для перевірки 

гіпотези, а не тільки для її підтвердження. Така робота передбачає наявність 

у дослідника критичного мислення, навичок мислення високого рівня, тобто 

уміння аналізувати, синтезувати та оцінювати факти та відомості, 

відповідальність, акуратність.  
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Для успішної роботи потрібні уміння і навики користуватися різними 

джерелами фактів. Первинним джерелом фактів є об’єкт дослідження. 

Матеріал з літературних та документальних джерел потрібно збирати 

системно і класифікувати, тобто визначати його місце в  базі (банку) даних. 

Це вимагає умінь і навиків ефективного пошуку  і збереження даних. 

Традиційні сховища, такі як бібліотеки, потребують умінь користування 

каталогами.  Сучасні технології дають змогу  застосувати електронні 

каталоги, які забезпечують більш широкі можливості пошуку, зберігаючи час 

дослідника. Такі каталоги мають  Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/),  Харківська державна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка (http://korolenko.kharkov.com/) та багато інших. 

Електронні бібліотеки надають сучасним дослідникам можливості на 

далеких відстанях користуватися світовими досягненнями, наприклад через 

сайти: 

- Google Book Search - світова електронна бібліотека книг,  

- www.elibrary.ru - сайт наукової електронної бібліотеки ,  

- HighWire Press - репозитарій підрозділу бібліотеки Стенфордського 

університету,  

- www.rsl.ru - сайт російської державної бібліотеки , 

- www.gpntb.ru, www.sigla.ru -  системи пошуку книг в електронних 

бібліотеках.  

Інтернет на проектувальному етапі виконує довідково-консультаційну 

та ресурсну функції. Пошук відомостей в Інтернеті із застосуванням 

браузерів типу Internet Explorer, Netscape Navigator можливий декількома 

способами, які мають бути опановані перед або в ході дослідження: 

- з використанням різних пошукових машин і метапошукових систем, 

як Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, Google.ru, Metabot.ru, Search.com, 

Yahoo.com, Ixquik.com, Metacrowler.com, Lycos.com. Серед національних 

україномовних виділяється пошукові машини Meta-Ukraine (http://www.meta-

ukraine.com) і TopPing (http://www.topping.com.ua), які  здійснюють пошук по 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.elibrary.ru�/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.sigla.ru/
http://www.meta-ukraine.com/
http://www.meta-ukraine.com/
http://www.topping.com.ua/


34 

 

українським серверам, а також серверам з українською тематикою у всьому світі. 

Важлива унікальна особливість Meta-Ukraine - підтримка пошуку з урахуванням 

морфології української мови. Перевагою TopPing є нова метапошукова машина 

МетаPing, яка дозволяє виконувати пошук відразу через декілька інформаційно-

пошукових систем (ІПС).  Дослідникам важливо знати про існування  науково-

орієнтованих пошукових систем, наприклад Scirus, яка здійснює пошук на понад 

450 млн. наукових спеціалізованих веб-сторінках  (латиницею), які містять 

наукові, навчальні, технічні і медичні дані (найновіші звіти, рецензовані статті, 

патенти, препринти і журнали); 

- з використанням тематичних каталогів, таких, наприклад, як UAport 

(http://www.uaport.net/UAcatalog/) - загальний тематичний каталог містить 

близько 20 напрямків. Ресурси, які відносяться до найбільш популярних тем, 

згруповані в окремі розділи. Сильною стороною UAport є пошук новин - 

спеціальний робот декілька раз у день сканує сайти новин, що дозволяє 

отримувати свіжі новини із різних джерел. Особливої уваги заслуговують 

спеціалізовані каталоги для одержання наукових знань,такі, наприклад, як 

«Російська наукова мережа» (http://www.nature.ru/) та інші. 

- з використанням системи закладинок за тегами, зібраними 

мережевою спільнотою, наприклад, через соціальні сервіси Веб 2.0 БобрДобр, 

Делішес. Система пошуку за тегами заснована на систематизації і класифікації 

відомостей, виконаний самим автором документа або користувачем, який 

закладає посилання на цей документ у своє сховище закладок; 

- через спеціалізовані форуми на сайтах окремих вчених, спеціалістів, 

або тематичних сайтах. Особливої уваги заслуговують спеціалізовані сайти 

освітніх, наукових та науково-дослідних організацій, а також наукові мережі. 

Такою мережею в Україні насамперед є Українська науково-освітня 

телекомунікаційна мережа УРАН (http://www.uran.net.ua), головним 

призначенням якої є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб в сферах 

освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі 

Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених 

http://www.uaport.net/UAcatalog/
http://www.nature.ru/
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галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до відомостей, 

обмін ними, їх розповсюдження, накопичення та обробку для проведення 

наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів 

телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, 

проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, 

тощо. 

- через перегляд та підписку на електронні періодичні видання 

Каталог журналів можна знайти, наприклад, на сайті WiseSoft 

http://www.wisesoft.ru/); 

- через перегляд баз рефератів, дисертацій, курсових і дослідницьких 

робіт, енциклопедій, електронних тлумачних словників, віртуальних підручників 

з деяких навчальних дисциплін  за денною та дистанційною формою навчання. 

Сучасний дослідник має змогу працювати з відомостями як на 

традиційних носіях (паперових, аудіо- та відео- плівках), так і на 

електронних. Уміння створювати, оновлювати і захищати архіви є 

обов’язковими для успішної дослідницької діяльності. Вигляд і формати цих 

архівів залежать від об’єкта і мети дослідження,  а також від компетентності і 

вподобань дослідника. Це можуть бути журнали спостережень, банки і бази 

даних, електронні таблиці. 

Швидко змінюються форми організації даних в Інтернеті з тим, щоб 

усе більше людей брали участь у створенні «колективного розуму», 

привносили своє особисте знання в загальну скарбницю і мали змогу все 

більше черпати з неї. Ці процеси зумовлюють необхідність знань, умінь і 

навичок користування різноманітними сервісами Інтернету (Веб 1.0 та Веб 

2.0). 

При формуванні інформаційної бази дослідження слід дотримуватись 

авторського права.  

Важливо зауважити, що навіть первинна обробка даних потребує умінь 

і навиків творчого використання нових інформаційно-комп’ютерних 

технологій. У навчальному дослідженні потрібно звертати увагу на те, щоб ці 
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уміння і навики були невід’ємною частиною успіхів у роботі. Звичайно, що 

на вчителів інформатики в цьому контексті покладається велика 

відповідальність, вони повинні не тільки самі засвоїти нові технології, а й 

бути першопрохідцями для вчителів інших предметів і учнів. Вони мають 

навчити здійснювати ефективний пошук даних у традиційних сховищах і в 

Інтернеті, їх організацію у бази та банки даних, електронне збереження та 

захист від несанкціонованих дій, опрацювання засобами математичного та 

статистичного апарату через електронні таблиці, створення електронних та 

фізичних архівів.  

Аналітичний етап дослідницької діяльності полягає в аналізі даних, їх 

узагальненні, теоретизуванні, описанні і поясненні фактів,  обґрунтовуванні  

тенденцій і закономірностей, виділенні кореляційних і причинно-наслідкових 

зв'язків. Щодо важливості цього етапу дуже влучним є висловлення 

А. Пуанкаре: «Вчений повинен систематизувати; наука будується з фактів, як 

дом з цеглин; але просте скупчення фактів настільки ж мало є наукою, як 

купа каменів – домом» [6, с.91]. 

Для представлення розмаїтості теоретичних методів дослідження   

розглянемо приклади найбільш вживаних методів.  

Таблиця 6 

Теоретичні методи дослідження 

Назва методу Короткий опис  

Логічні Закони діалектичної логіки  

Закони формальної логіки 

Аналіз  

(декомпозиція) 

Уявне або реальне розчленування об’єкта, їх 

властивостей і відношень на складові, які потім 

досліджуються окремо 

Синтез Дослідження об’єкта на основі об’єднання 

взаємопов’язаних компонентів у єдине ціле 

Дедукція Продукування умовиводу, при якому здійснюється 

перехід від знань про весь клас до знань про один 

об’єкт з цього класу, від загального до часткового 



37 

 

Індукція Продукування умовиводу, при якому здійснюється 

перехід від знань про один об’єкт з певного класу до 

знань про весь клас, від загального до часткового. 

Використовується для побудови гіпотез 

Абстрагування і 

узагальнення 

Здійснення відволікання від несуттєвого 

(властивостей, сторін, відношень) для дослідження і 

виділення тих сторін, які відповідають меті та 

завданням дослідження та які є загальними 

Аналогія Виявлення схожих рис, ознак, властивостей різних 

об’єктів з подальшим перенесенням їх на об’єкт 

дослідження (іноді розглядається як окремий 

випадок методу індукції) 

Моделювання Дослідження об’єкта шляхом побудови і вивчення їх 

моделей, тобто образу досліджуваного об’єкта, який 

відображує найсуттєвіші сторони та властивості 

об’єкта  

Формалізація Дослідження об’єкта шляхом побудови його 

знакового образу (у вигляді точних понять, символів, 

формул) 

Ідеалізація Уявне створення ідеального об’єкту і порівняння 

його з досліджуваним 

Математичні математичний аналіз, методи теорії ймовірності, 

статистичні методи 

Системний  Методи структурного аналізу, синергетики 

 

 

Належність методу до групи теоретичних та емпіричних є досить 

умовною. Так в деяких літературних джерелах зустрічається виокремлення в 

окрему групу методів, які застосовуються на емпіричному і теоретичному 

рівнях: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання, 

математично-статистичні. 

Навчання методам неможливе лише на теоретичному рівні, тільки 

через  діяльність студенти зможуть «привласнити» певний метод і мати змогу 

його застосувати в подальшому дослідженні. Таке «привласнення» 

відбувається шляхом розв’язання тренувальних задач під час практичних і 



38 

 

лабораторних робіт, участі у груповій проектній роботі, при виконанні 

індивідуальних дослідницьких завдань, курсових робіт, здійсненні інших 

видів наукової роботи.  

Окремо виділимо дослідницьку діяльність на етапі інтерпретації 

наукових даних та представлення результатів. Під теоретичною 

інтерпретацією наукових даних розуміють процес їх тлумачення у рамках тієї 

або іншої парадигми чи теорії. Не можливо не погодитись з Ю.К.Бабанським, 

який називає найважливішою умовою об’єктивного тлумачення оброблених 

даних  кваліфікацію дослідника: його ерудицію, здатність до асоціативних 

розумових дій, здатність до генералізації, уміння піднятися над фактами і 

побачити в їх походженні, розвитку, зв’язках стійкі об’єктивні тенденції 9, с. 

168 . Окрім цього важливо уміти оформити результати досліджень, 

представити їх, презентувати. Сучасні інформаційні технології надають 

великі можливості щодо надання результатам дослідження потрібного 

вигляду, їх візуалізації  у вигляді схем, графіків, таблиць, діаграм, 

анімованих фрагментів тощо.  

Інтернет забезпечує можливість обміну думками, швидкого 

розповсюдження відомостей, значного розширення аудиторії для дискусії, 

полеміки, обговорення серед дослідників на форумах, як, наприклад, на 

молодіжному науковому форумі www.mno.ru/forum, також www.scientific.ru, 

педагогічному  форумі http://eureka.ok.club.org. та багатьох інших. Зрозуміло, 

що оволодіння цими технологіями є обов’язковим для сучасного дослідника. 

Навики дослідницької діяльності включають уміння і навики 

розв’язувати в комплексі завдання кожного етапу технологічного ланцюжка 

дослідження, а саме: визначення проблеми, формулювання дослідницьких 

завдань, висування гіпотез, підбір методів дослідження, проведення 

дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та 

представлення результатів.  

http://www.mno.ru/forum
http://www.scientific.ru/
http://eureka.ok.club.org/
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Дослідницькі здатності – це індивідуально – психологічні особливості 

особистості, що забезпечують успішність і якісну своєрідність процесу 

пошуку, придбання та осмислення нових даних. У фундаменті дослідницьких 

навиків лежить пошукова активність (Т.А.Єгорова) Дослідницькі здатності – 

індивідуальні особливості особистості, що є суб’єктивними умовами для 

успішного здійснення дослідницької діяльності.  

Деякі вчені (І.І. Криницький та інші) залогом успішної наукової 

діяльності вважають здатності, представлені на рис.4: [24]  

- займатися творчими завданнями, метод вирішення яких натепер 

повністю або частково невідомий (евристичність). На практиці потрібні учні, 

здатні вирішувати завдання відомими методами, і, коли це потрібно, розробляти 

нові методи; 

- творчо вирішувати будь-які завдання (креативність); 

- переходити від одного типу завдань до іншого як у своїй сфері знань, 

так і в суміжних (інтелектуальна мобільність). Талановитий учений, на відміну 

від посереднього, у змозі вирішувати нетипові для його профілю завдання. 

- прогнозувати «передчувати, прогнозувати, передбачати) майбутній 

стан об'єкта дослідження і застосовність окремих методів і знань; 

- відкидати застарілі знання і використовувати ті з них, які зберігають 

цінність (розумність). Ця властивість інтелекту зумовлює ломку застарілих 

уявлень для створення досконаліших. Психологічна форма вияву розумності - 

конструктивний сумнів. Сумнів виконує в розвитку пізнання дві прямо 

протилежні функції: з одного боку, він - суб'єктивна підстава для агностицизму. 

а. з другого - стимул пізнання. Евристична функція сумніву виявляється не 

тільки тоді, коли вчений зважиться засумніватися в отриманих ним самим даних, 

і коли ці дані викликають сумнів у інших учених; 

- мислити неупереджено, не будучи залежним від традиційних 

методів. Історія пізнання повна прикладів негативного впливу старих наукових 

поглядів на вирішення принципово нових завдань. Не бути запопадливими перед 

авторитетами - одна з умов успіху в науці (незалежність мислення); 
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- бачити у свідомості найнесподіваніші ідеї під кутом зору своєї 

проблеми. Ця якість гарантує від зневажання тими даними, що не «стосуються 

справи», «дріб'язкові», але які насправді можуть виявитися вирішальними і 

забезпечити успіх (відкритість інтелекту); 

- виконувати самоаналіз  за критеріями наукової сфери, у якій працює, 

і вдаватися до самоконтролю інтелектуалізму для правильного визначення свого 

місця у науковій роботі. Знання своїх достоїнств і недоліків, розуміння структури 

і особливостей своєї розумової праці гарантує ученому підвищення ефективності 

роботи його інтелекту (саморефлексія) [24]  

 

 

 

 

Рис. 4 Здатності людини, необхідні для здійснення дослідницької 

діяльності 

Майже всі дослідники, аналізуючи здатності до дослідницької 

діяльності, виділяють ірраціональний компонент, називаючи його по-

різному: інтуїція, інсайт, уява, натхнення, осяяння тощо. Будемо за цими 

Здатності

евристичність

креативність

Інтелектуальна 
мобільність

Передчуття, 
передбачення
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Відкритість 
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саморефлексія

розумність
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словами розуміти здатність людини схоплювати реальність чинників, які не 

діють на органи чуття. Ця якість може бути протиставлена логіці, «здоровому 

глузду». «Нерідко наукові відкриття народжуються за мінімуму логіки під 

впливом фантазії, поезії і мистецтва, які забезпечують свободу асоціацій, 

необмежену гру уяви. Очевидно, уява розковує творче мислення, створює 

потужний потік ідей, який спочатку набирає сили, міцніє, втрачає 

хаотичність, знаходить контури ідеї, а потім підхоплюється крилами 

раціонального мислення і стає оригінальним відкриттям» [36, с.53].  

Таким чином, ми з'ясували, що здійснення дослідницької діяльності 

потребує як спеціальних знань, умінь і навиків, так і загального розвитку 

особистості, тобто таких її здатностей як ерудиція, наявність логічного і 

нестандартного мислення, самостійність, відповідальність, рішучість тощо. В 

результаті одержимо модель дослідницької компетентності, представленої у 

таблиці (Додаток Б). Така загальна модель  дослідницьких компетентностей 

призначена для створення методичної системи їх формування в учнів 

загальноосвітніх шкіл і студентів. Звичайно, що педагогічне супроводження 

дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх шкіл повинно здійснюватися 

спеціально підготовленим вчителем.  
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Розділ 2. Методичні засади формування дослідницької 

компетентності на уроках інформатики 

2.1 Підходи до формування дослідницької компетентності 

Базуючись на моделі дослідницької компетентності, можна 

стверджувати, що формування дослідницької компетентності потребує 

врахування значного розмаїття необхідних здатностей, а у зв’язку з цим  

інтеграції різних підходів і поглядів.  

З позиції особистісного підходу як провідний орієнтир і головний 

критерій успішності організації навчально-дослідницької діяльності виступає 

розвиток особистості, а саме набуття і збагачення дослідницького досвіду 

школярів. Основне завдання вчителя при цьому буде складатися не тільки в 

тім, щоб планувати загальну, єдину й обов'язкову для всіх лінію щодо 

організації  дослідницької діяльності, а в тім, щоб допомагати кожному 

учневі з урахуванням наявного в нього досвіду вдосконалювати свої 

індивідуальні здатності, розвиватися як особистість. 

Задачний підхід до організації навчально-дослідницької діяльності 

акцентує увагу на тому факті, що засвоєння навчального (предметного) 

матеріалу відбувається за допомогою розв’язання спеціальних навчально-

дослідницьких задач. При цьому важливо зауважити, що предметним 

матеріалом (змістом) навчання виступають не тільки фундаментальні освітні 

об’єкти, а й види й способи освітньої діяльності, в першу чергу 

дослідницької. Дослідницькі компетентності представляють для учня і засіб 

пізнання  світу, і зміст його навчання. Основною одиницею навчально-

дослідницької діяльності є навчально-дослідницькі задачі, що формулюються 

на основі навчального матеріалу, пред'являються у вигляді проблемного 

завдання, а  їх розв’язання відповідає логіці дослідження й припускає певні 

дії.  

Інформатика як навчальна дисципліна повинна сприяти цілісному 

сприйняттю світу, усвідомленню ролі інформаційних процесів, а також 
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забезпечити учнів новими способами дій опрацювання даних, тому до 

розгляду на уроках інформатики доцільно і виправдано включати 

дослідницькі задачі з різних предметних галузей, розв’язання яких буде 

стимулювати активність і зацікавленість учнів у засвоєнні нових способів 

обробки даних засобами комп’ютерної техніки.  

Діяльнісний підхід передбачає, що: 

-  кінцевою метою навчання є формування способу дій; 

- спосіб дій може бути сформований тільки в результаті діяльності, 

яку, якщо, вона є спеціально організованою, називають навчальною; 

- механізмом навчання є не передача знань, а керування навчальною 

діяльністю. Ці положення зумовлюють необхідність пошуку спеціальних методів 

навчання. При організації навчально-дослідницької діяльності необхідно 

створювати навчальні ситуації, при розв’язанні яких учні опановують знаннями й 

способами дій. 

Таким чином, організація навчально-дослідницької діяльності на основі 

єдності особистісного, задачного  і діяльнісного підходів припускає: 

- ретельне й систематичне вивчення педагогами дослідницького 

досвіду учнів і диференціацію цього досвіду по виразності різних його складових 

(когнітивного, діяльнісного, аксіологічного); 

- конструювання системи навчально-дослідницьких завдань (завдань), 

зорієнтованих на поетапне збагачення дослідницького досвіду школярів; 

- пошуку ефективних методів, прийомів, форм організації 

дослідницької діяльності; 

- створення навчальних ситуацій, при розв’язанні яких учні 

опановують новими знаннями й способами дій. 

Інтеграція описаних підходів реалізується в практичній діяльності 

через обрання змісту завдань, підбір методів, прийомів, форм і засобів 

навчання. Акцентуємо в цій роботі увагу на особливих методах і прийомах, 

застосування яких не стало в сучасній школі поки що поширеним і 

традиційним. З нашої точки зору, саме їх застосування є значним 
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потенціалом для підвищення ефективності навчання і формування 

дослідницьких і творчих здатностей, логічного мислення та інтуїції, адже на 

думку А. Пуанкаре, «логіка і інтуїція грають кожна свою необхідну роль. 

Обидві вони неминучі. Логіка, яка одна може дати достовірність, є знаряддя 

доведення; інтуїція є знаряддя винахідництва» [6, с.167]. 

 

2.2. Методи і прийоми формування дослідницької 

компетентності 

 

Підбір методів навчання є важливою задачею, яку повсякденно 

розв’язує кожний вчитель. До методів навчання відносять розповідь, 

пояснення, лекцію, бесіду, роботу з підручником, книгою, ілюстрацію, 

демонстрацію, лабораторні роботи, письмові роботи, самостійні 

спостереження, вправи, розв’язання задач, екскурсії, повідомлення 

учнів,заучування матеріалу підручника, використання засобів мистецтв, 

творчі усні і письмові роботи тощо. Деякі автори (М.М. Фіцула, 

І.Т.Огородніков, Б.П.Єсипов) додають в якості метода дослідницьку роботу. 

На вибір конкретного методу серед великого розмаїття, яке виробила 

педагогічна наука і практика, впливає багато чинників: тема і мета заняття; 

вік учнів; особистість вчителя тощо.   

Вчитель, який має на меті формування дослідницьких здатностей, 

умінь, навиків повинен оволодіти всім арсеналом сучасних методів, перш за 

все, тих методів, які сприяють формуванню і розвитку навичок мислення 

високого рівня. За рівнем пізнавальної активності і самостійності учнів 

М.Н. Скаткін і І.Я. Лернер поділяють методи навчання на: 

1) пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний 

(розповідь, шкільна лекція, пояснення, робота з підручником, 

демонстрація га ін.) — вчитель повідомляє матеріал, учні його 

сприймають; 
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2)репродуктивний (відтворення знань і способів дій, діяльність за 

алгоритмом, програмою  тощо) — учень виконує дії за зразком, наданим 

учителем; 

3) проблемне навчання — вчитель ставить перед учнями проблему і 

демонструє шляхи її розв'язання; учні стежать за логікою розв'язування 

проблеми, одержують зразок розгортання пізнання; 

4) частково-пошуковий або евристичний — учитель розділяє 

проблему на частини, учні здійснюють окремі кроки щодо розв'язування 

підпроблем; 

5)  дослідницький, метод проектів — пошукова творча діяльність 

учнів стосовно розв'язування нових для них проблем. 

Група методів проблемного навчання, евристичні і дослідницькі 

методи відносяться до активних методів навчання. Саме ці методи в 

найбільшій мірі сприяють формуванню здатностей дослідника. Звичайно, що 

застосування традиційних методів не відкидається, фундамент знань (нижні 

шари піраміди-таксономії) Б.Блума будується в тому числі через традиційні 

лекції, розповіді, пояснення, демонстрації тощо. Творче наукове мислення, 

здатності до осяяння, уміння віднайти нестандартне рішення, висунути 

продуктивну ідею потребують спеціальних методів. Едвард де Боно 

наголошує, що такі методи може і повинна оволодіти кожна людина: «Я 

розглядаю творче (нестандартне) мислення як особливий спосіб обробки 

даних. Воно повинне зайняти своє місце нарівні з іншими методами: 

математичним і логічним аналізом, комп'ютерним моделюванням і т.д. Це 

строгий предмет, у якому немає місця для якої б то не було таємничості. Я 

впевнений, що згодом ми звикнемо до того, що людина, що вирішила 

придумати щось нове у своїй області, просто сідає й послідовно застосовує 

методи нестандартного мислення» 7, с.12 . 

Перш за все, до таких методів відносять евристичні методи - це 

системи принципів, правил, підходів, що стимулюють творче мислення 
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людини, активізують генерацію нових ідей і на цій основі суттєво 

підвищують ефективність розв’язання певного класу творчих задач. Основна 

ідея евристичних методів полягає в тому, щоб об’єднати організоване 

мислення людини (логічне, закрите, нетворче) з інтуїтивним, спонтанним 

мисленням. Евристичне навчання ставить за мету конструювання учнем 

власного смислу, цілей і змісту освіти, а також процесу його організації, 

діагностики і усвідомлення (Вікіпедія). 

На сьогодні існують різні класифікації методів, що підвищують 

ефективність творчого процесу. Першою ознакою для класифікації може 

становити область пошуку. За цією ознакою виділяють методи: 

- евристики, що обмежують - виключають з розгляду деякі області 

пошуку розв’язання як безперспективні;  

- абсолютні евристики - виключають з розгляду такі області пошуку 

розв’язання, для яких є повна гарантія, що шукані елементи в них відсутні; 

- відносні евристики - виключають з розгляду такі області пошуку 

розв’язання, для яких про відсутність шуканих елементів в них можна 

стверджувати з деяким високим ступенем ймовірності; 

- евристики, що направляють – вказують, в яких напрямках пошук 

розв’язків слід вести в першу чергу. 

Інша класифікація на підставі цілі застосування методу представлена у 

таблиці 7 

Евристичні методи можна розгляди як модифікацію методу спроб і 

помилок, направленої на скорочення перебору варіантів і полегшення 

пошуку прийнятного розв’язку. 

А.В.Хуторський пропонує евристичні методи згрупувати за видом 

діяльності, яку здійснює учень, пізнаючи реальну дійсність, а саме [41]: 

 1) пізнання (засвоєння) об'єктів навколишнього світу й наявних знань 

про нього;  

2) створення учнем особистісного продукту освіти як еквівалента 

власного освітнього зростання;  
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3) самоорганізація попередніх видів діяльності - пізнання й творіння. 

 

Таблиця 7 

Класифікація евристичних методів 

Ціль 

застосування 

Назва групи 

методів 

Основні 

інструменти 

Приклад методу 

Одержати 

якомога більше 

гіпотез (варіантів 

розв’язку задач) 

Методи активації 

асоціативного 

мислення 

Асоціації, 

Аналогії, 

метафори 

інверсії, 

ідеалізації 

Метод фокальних 

об’єктів, 

аналогії  

Найкращим 

чином 

використати 

колективний 

розум  

Методи активації 

колективного 

мислення 

Правила 

ефективної 

організації 

колективної 

творчості 

Мозковий штурм,  

конференція ідей, 

метод 

колективного 

блокноту 

Організувати 

мислення згідно 

правил логіки і 

норм ефективної 

праці 

Методи контролю 

мислення 

Записи процесу 

мислення 

Метод аналізу 

протокола, 

 Метод 

«ревізора» або 

«злого вчителя» 

Організувати 

системне 

мислення людини 

Методи, що 

базуються на 

системному 

підході 

Правила аналізу і 

синтезу систем 

Метод 

морфологічного 

аналізу 

Метод «чорного 

ящика» 

Направити 

мислення 

дослідника в 

потрібно русло 

Методи 

управління 

стратегією 

мислення 

Заздалегідь 

заготовлені 

евристичні 

правила і питання 

Метод 

контрольних 

питань 

 

При виконанні цих видів діяльності проявляються відповідні якості 

особистості:  



48 

 

1) когнітивні (пізнавальні) - здатності відчувати навколишній світ, 

задавати питання, відшукувати причини явищ, позначати своє розуміння або 

нерозуміння питання й ін.;  

2) креативні (творчі) - натхнення, фантазія, гнучкість розуму, чуйність 

до протиріч; розкутість думок і почуттів, рухів; прогностичность; наявність 

своєї думки тощо;  

3) методологічні (оргдіяльнісні) - здатності усвідомлення цілей 

навчальної діяльності й уміння їх пояснити; уміння поставити мету й 

організувати її досягнення; здатність до нормотворчості; рефлексивне 

мислення; комунікативні якості й ін. 

Відповідно до названих якостей і здатностей методи навчання 

згрупуємо за А.В.Хуторським у три блоки: когнітивні, креативні й 

організаційні і представимо у таблиці 8. 

 

Таблиця 8 

Класифікація евристичних методів ( за А.В.Хуторським) 

Група методів Методи 

Когнітивні   емпатії, значеннєвого бачення, образного бачення, 

символічного бачення, порівняння, евристичного 

спостереження, фактів, дослідження, конструювання понять, 

конструювання правил, гіпотез, прогнозування, помилок, 

конструювання теорій 

Креативні  придумування, "Якби...", образної картини, випадкових 

асоціацій, гіперболізації, аглютинації, мозковий штурм, 

синектики, морфологічного ящика, інверсії, різнонаукового 

бачення, 

Організації 

навчання 

учнівського цілепокладання, учнівського планування, 

створення освітніх програм учнів, нормотворчості, 

самоорганізації навчання, взаємонавчання, рецензій, 

контролю, рефлексії, самооцінки 

 Серед названих є методи, які мають більш вагомий потенціал для 

формування дослідницьких компетентностей, далі звернемо увагу саме на 

такі методи. На основі короткої характеристик цих методів за 
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А.В.Хуторським [40], визначимо їх цінність для формування якостей 

дослідника, надамо методичні поради щодо їх використання при вивченні 

інформатики.  

2.2.1 Когнітивні методи  

 

Метод емпатії (вживання) означає "вживання" людини в стан іншого 

об'єкта. Метод емпатії застосовується для "вселення" учнів у досліджувані 

об'єкти навколишнього світу. За допомогою чуттєвих образів і уяви учень 

намагається "переселитися" у досліджуваний об'єкт, відчути й пізнати його 

зсередини.  

Об’єкти, що досліджуються, можна для уроків інформатики підбирати 

з будь-яких предметних галузей, але, на наш погляд, сама електронна техніка 

дає незрівняні простори для цього методу. Так, наприклад, цікавим і 

корисним  для учнів буде застосування цього методу через вправу «Представ 

себе бітом (буквою, знаком, кольором, звуком). Опиши свою подорож від 

клавіатури до монітору, від сканера до принтера, від мікрофону до колонок. 

Які перетворення з тобою відбувались? Що ти бачив по дорозі?». Цікаве таке 

завдання виконувати групами. Учні мають представити «подорож» і 

зобразити її у вигляді текстів, малюнків, схем, комп’ютерної презентації, 

флеш-анімації тощо. Окрім, заглиблення у предметну галузь з тем «Апаратна 

частина інформаційної системи», «Представлення даних у комп’ютері» учні 

розвивають уяву, проявляють творчі здібності тощо. 

Метод значеннєвого бачення. Це продовження й поглиблення 

попереднього методу. Одночасна концентрація учнів на освітньому об'єкті 

свого погляду й "допитливо настроєного" розуму дозволяє їм зрозуміти 

(побачити) першопричину об'єкта, укладену в ньому ідею, тобто внутрішню 

сутність об'єкта. Як і в методі емпатії, для ефективного застосування цього 

методу потрібне створення в учня певного настрою «розкуття думки». 

Учитель може запропонувати учням наступні питання для значеннєвого 

"запитування": «Яким є походження цього об'єкта? Для чого він? Як він 
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улаштований, що відбувається в нього усередині? Чому він такий, а не 

інший?» Вправи по цілеспрямованому застосуванню даного методу 

приводять до розвитку в учнів таких якостей як інтуїція, осяяння, інсайт.  

Продовжуючи мандрівку всередині пристроїв комп’ютера в якості біта, 

за цим методом можна надати учням можливість дослідити особливості 

конкретних приладів через вправи: «Який шлях в якості біта тобі здався 

найшвидшим, де, можливо, відбулися затори, познач вузькі місця, де 

відбувається гальмування руху» тощо. 

Цікавими на нашу думку прикладами емпатії є вживання в образ 

відомого вченого, які можна запропонувати старшим школярам. Можна 

запропонувати провести рольову гру, в якій учні будуть виконувати ролі 

видатних вчених, ім’я яких пов’язане з інформатикою та обчислювальною 

технікою (Блез Паскаль, Лейбниць, Ч.Беббідж, Джон фон Нейман, 

С.О.Лебедєв, В.М.Глушков,  Клод Шеннон та інші), а інші учні будуть брати 

у них інтерв’ю. Звичайно, що для проведення такої гри учні мають ретельно 

ознайомитися з біографіями та діяльністю вчених, вжитися в образи. 

Приклад сценарію такої гри «Прес-конференція з відомими фізиками» 

описана в [39, с.65-72]  

 

Метод порівняння передбачає порівняння версій різних учнів між 

собою, їх версій з культурно-історичними аналогами, які створили великі 

вчені, філософи, богослови, різних «авторитетних» версій між собою. Для 

навчання даному методу учням пропонуються питання: «Що значить 

зрівняти? Чи завжди й усе можна порівнювати? Укажіть, що, на ваш погляд, 

не підлягає порівнянню, і спробуйте все-таки зрівняти непорівнянне». 

Навчаючи учнів методу порівняння, як інструменту дослідницької 

діяльності, можна запропонувати учням створити порівняльні таблиці, 

наприклад: порівняти операційні системи (Windows, Unix, Apple, Linux, 

BeOS та інші).  При цьому деякі ознаки для порівняння вчитель може 

вписати в таблицю, інші запропонувати учням самостійно додати. Учитель 
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при цьому повинен заохочувати учнів до вироблення якомога більшої 

кількості ознак, підтримувати оригінальність думки. Ознаки можна 

оформити у графічному вигляді, при цьому учитель має заохочувати учнів до 

оригінальності візуалізації знайдених рішень, об’єднання їх у групи, 

застосування для цієї цілі спеціальних інструментів офісних додатків 

(об’єктів SmartArt, організаційних діаграм, діаграм Венна).  

Серед ознак, наданих вчителем, можуть бути: платформа, архітектура 

(bit), ядро, потрібна оперативна пам’ять (Мб), потрібний об’єм жорсткого 

диску (Мб), власна файлова система, сторонні файлові системи  тощо. Ці 

ознаки представляються у вигляді на зразок таблиці 9. 

Таблиця 9 

Зразок порівняльної таблиці 

 Windows 

ХР 

Unix Apple Linux BeOS ЯКІ 

ЩЕ? 

платформа       

архітектура (bit)       

ядро       

потрібна оперативна 

пам’ять (Мб) 

      

потрібний об’єм 

жорсткого диску (Мб) 

      

власна файлова система       

сторонні файлові системи         

ЯКІ ЩЕ?       

 

Як варіанти учням може бути запропоновано порівняти файлові 

системи (NTFS, FAT та інші), текстові редактори, графічні редактори, 

архіватори, навчальні програми з певної дисципліни чи теми, сервіси 

Інтернету, пошукові системи Інтернету, способи підключення до Інтернету, 

носії даних тощо.  

Метод порівняння як метод навчання передбачає певні взаємопов’язані 

дії вчителя та учнів, які можуть полягати, наприклад, у тому, що після 
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самостійної роботи (індивідуальної, парної, групової) доцільно провести 

порівняння між собою результатів, одержаних учнями або групами учнів, а 

також з результатами інших дорослих дослідників. Метод порівняння, 

застосований під час уроків інформатики, може бути збагачений через 

використання соціальних сервісів Інтернет. Учні можуть у спеціально 

створених блогах (живих журналах) розміщувати різні результати і 

запрошувати до порівняння відвідувачів. Важливо, що в учнів виробляється 

дослідницькі уміння і навики порівнювати за критеріями, визначати ці 

критерії, замислюватись над проблемами оцінювання кількісних і якісних 

ознак і показників. Порівнюючи свої результати з результатами інших, учні 

вчаться цінити свою і чужу думку, прислуховуватися до нестандартних 

продуктивних ідей, фіксувати свої вдачі та  виправляти, корегувати помилки.  

Метод аналогій. Застосування різних видів аналогій (словесної, 

образної, особистої, символічної, прямої і непрямої), інверсії, асоціацій 

забезпечує підвищення ефективності творчості, створює сприятливі умови 

для виявлення неопераційних механізмів. Аналогія є робочим механізмом 

для вироблення нового погляду на задачу: 

 1) пряма аналогія - будь-яка аналогія (Хто і як уже успішно вирішував 

подібні завдання?); 

 2) особистісна - спроба поглянути на задачу, ототожнюючи себе з 

об'єктом і увійшовши в його образ (Якби я сам був цим завданням, те що б я 

почав?);  

3) символічна - знаходження короткого символічного опису задачі чи 

об'єкта. На що схоже завдання? На що може бути схоже рішення?);  

4) фантастична - викладання задачі в термінах і поняттях казок, міфів, 

легенд (А як такі задачі розв’язуються а 5-й планеті Альфа-Центравра або в 

паралельній реальності? Що Мерлин порекомендував би зробити і яке 

заклинання застосувала б Фея?). 

На уроках інформатики учні часто мають справу з об’єктами 

цифрового світу, які мають такі самі назви у реальному світі (робочий стіл, 
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папка, файл, клієнт, сервер, мережа, тематичний каталог, меню та багато 

інших). Учням можна запропонувати такий список створити або доповнити, 

подумати над тим, чому різні об’єкти мають однакові назви, яка ознака чи 

група ознак дає привід для цього. А може ці об’єкти краще назвати іншим 

словом, якщо взяти другі ознаки? Досвід використання цієї вправи свідчить, 

що учні активно включаються в процес, пропонують, наприклад, «робочий 

стіл Windows» назвати «титульна сторінка», «обкладинка», «стартове меню», 

«головне вікно».  

Метод аналогій вчителем застосовується для кращого пояснення 

певних об’єктів, явищ та процесів. Зазвичай, учитель за цим методом, 

вводячи новий термін, говорить, що це подібне до…, бо так само…., але на 

відміну….Учні набагато краще розуміють сутність пояснюваного терміну. 

Підкреслимо, що учні зможуть самі придбати досвід використання аналогій 

через завдання віднайти їх у різних середовищах. Наприклад, при вивченні 

пристроїв комп’ютера доцільно спрямувати учнів на пошук аналогій до 

різних пристроїв, при чому вони можуть відшукати їх в живій природі або 

неживій природі, знайти аналоги  за функцією, за зовнішнім виглядом, за 

принципом дії тощо. 

Аналогії між живими й неживими системами багато сторіч хвилюють 

учених. Наскільки принципи роботи живих систем можуть бути використані 

в штучних об'єктах? Що можна запозичити в талановитого конструктора 

живих систем - Природи? Відповіді на ці питання шукає біоніка - 

прикордонна наука між кібернетикою й біологією.  

Учням доцільно навести приклади успішного застосування методу 

аналогій. Декілька прикладів наводить О.А. Івін у своїй книзі «Мистецтво 

правильно мислити»
 
[18]. Так, відомим є факт, коли інженер з будівництва 

мостів Ф.Шаню помітив аналогію між своєю справою і проблемою зміцнення 

крил аероплану. В результаті 1895 року він запропонував зробити біплан з 

крилами, що були поєднані підпорками, і вся конструкція нагадувала 

ажурний міст. Винахідник парової турбіни Ч.Парсонс почав свою роботу, 
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виходячи з аналогії між потоком пари й потоком води в гідравлічній турбіні. 

У добре відомій планетарній моделі атома його будова вподібнюється будові 

Сонячної системи.  Лікар В. Гарвей увів нову аналогію руху крові з насосом, 

(до нього існувала аналогія  з морськими приливами й відливами) і прийшов 

до фундаментальної ідеї безперервної циркуляції крові. З предметної галузі 

інформатики пропонуємо аналогії, які відображені у назвах об’єктів і 

процесів: інтерфейс Windows придуманий по аналогії з вікнами; вірус 

«Троян» названий за дією, що є повною аналогією відомого історичного 

явища; програма «Алкоголь» гальмує захист системи щодо створення 

«обманок» - віртуальних дисків.   

Після наведення прикладів учням слід запропонувати проаналізувати ці 

приклади застосування аналогій, подумати, чому виникли деякі  назви  

(наприклад, «материнська плата»),  знайти аналогію до Інтернету як до 

клієнт-серверної системи. 

Цікавим завданням буде самим знайти в Інтернеті приклади аналогій.  

На уроках інформатики доцільно запропонувати знайти відомості щодо 

аналогії між логічними та математичними операціями, яку побачив Г. 

Лейбниць, запропонувати поміркувати, що це дало.   

Дослідник, який оволодів методом аналогій, може звертатися до 

аналогії з різними цілями. О.А.Івін заначає, що аналогія «може залучатися, 

щоб менш зрозуміле зробити більше зрозумілим, представити абстрактне в 

більш доступній, образній формі, конкретизувати відвернені ідеї й проблеми 

й т.д. За аналогією можна також міркувати про те, що поки недоступно 

прямому спостереженню. Вона може служити засобом висування нових 

гіпотез, бути своєрідним методом розв’язання задач за допомогою зведення 

їх до раніше розв’язаних задач‖[18, с.] 

Цінність методу аналогій для формування дослідника полягає в тому, 

що він поступово привчає учнів до застосування моделювання, тобто навчає  

виокремлювати ключові, суттєві ознаки об’єкта, за цими ознаками підбирати 

схожі об’єкти (аналогічні за різними ознаками). 
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Інколи метод аналогій розглядається як спосіб навчати за зразком: 

«виконуй по аналогії». В такому змісті цей метод виправдано широко 

застосовується в традиційних пасивних технологіях навчання, є простим і 

зрозумілим. 

Метод евристичного спостереження. Спостереження як 

цілеспрямоване особистісне сприйняття учнем різних об'єктів є підготовчим 

етапом у формуванні його теоретичних знань. Спостереження є джерелом 

знань учня, способом їхнього добування з реальності буття. Учні, що 

здійснюють спостереження, одержують власний результат, що включає: а) 

інформаційний результат; б) застосований спосіб; в) комплекс особистих дій 

і відчутті. Ступінь творчості учня в ході його спостереження визначається 

новизною отриманих результатів у порівнянні із уже наявними в нього 

раніше. Ціль даного методу - навчити добувати й конструювати знання за 

допомогою спостережень.  

Дуже цінним є дослідження В. О. Сухомлинського, спостереження 

якого «підтвердили дуже важливу закономірність розумового розвитку 

дитини: чим більше абстрактних істин, узагальнень треба засвоїти на уроці, 

чим напруженіше ця розумова праця, тим частіше учень повинен звертатися 

до першоджерела знань - до природи, тим яскравіше повинні 

запам'ятовуватися в його свідомості образи й картини навколишнього світу» 

[37]. У роботах В.О.Сухомлинського можна знайти безліч цікавих і простих 

прикладів розумного керівництва процесом спостереження.  

Дидактикою встановлені деякі умови, що підвищують ефективність 

спостережень. Першою з них є підготовка учнів для проведення 

спостережень. Їм повинні бути відомі мета, предмет і методи спостереження. 

Друга умова - включення у процес сприйняття одночасно різних органів 

почуттів. 

Третя умова - вчитель має потурбуватися, в якій формі учні будуть 

оформляти хід і результати своїх спостережень. Наведемо приклад 

оформлення щоденника спостережень у вигляді таблиці 10.  
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Таблиця 10 

Варіант оформлення ходу і результатів спостережень 

Ціль  Об’єкт  Обладнання Хід  Результати  Висновки 

      

 

На уроках інформатики учням можна запропонувати завдання 

спостерігати за використанням ресурсів ПК при роботі з різними типами 

програм. Метою такого спостереження може бути виявленні «вузьких місць» 

комп’ютера і вироблення пропозицій щодо удосконалення апаратної частини. 

Предметом спостереження: завантаженість ресурсів (центрального процесу, 

оперативної пам’яті). В якості обладнання вчитель може запропонувати 

програму «Диспетчер задач» Windows, але учні можуть самостійно 

визначити альтернативні програмні засоби.  

Об’єктами і предметами спостережень на уроках інформатики можуть 

виступати: швидкість каналів локальної і глобальної мережі, розміри файлів 

при додаванні в них даних різного типу, зміни значень змінних при 

відлагодженні програми, об’єкти і явища природи і техніки через програми-

імітатори. 

Цінність цього метода для формування дослідницької компетентності 

полягає у засвоєнні учнями методу спостережень, як одного з найважливіших 

емпіричних методів, формуванні у них таких здатностей дослідника, як 

дисциплінованість, чесність, акуратність, наполегливість, передбачення.  

  

Метод дослідження. Цей метод передбачає побудову процесу 

навчання з дотриманням  основних етапів дослідницького процесу: 

виявлення невідомих (неясних) фактів, що підлягають дослідженню (ядро 

проблеми); уточнення й формулювання проблеми; висування гіпотез; 

складання плану дослідження; здійснення дослідницького плану, 

дослідження невідомих фактів і їхніх зв'язків з іншими, перевірка висунутих 

гіпотез; формулювання результату; оцінка отриманих нових знань, 
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можливостей його застосування. Важлива особливість дослідницького 

методу полягає в тому, що в процесі рішення одних проблем постійно 

виникають нові.  Дослідницький метод у навчанні лише якоюсь мірою імітує 

процес наукового дослідження. Подібна алгоритмізація діяльності учнів 

анітрошки не применшує їхньої творчості. Навпаки, виконавши послідовно 

всі перераховані кроки, практично будь-який учень неминуче одержує свій 

власний освітній результат. Учитель  допомагає дітям збільшувати обсяг і 

якість такого результату. Досягається це шляхом систематичного повторення 

алгоритмічних етапів дослідження. Завдання, які не потребують значних 

затрат часу і можуть бути виконані в рамках одного-двох уроків або 

самостійно як домашнє завдання,  можуть бути такими: «Для чого 

використовують Інтернет твої однолітки, батьки?»,  «Які послуги надають 

місцеві провайдери?» 

Дослідницький метод навчання краще застосовувати в комплексі з 

методом проектів. В сучасній типології навчальних проектів за видом 

домінантної діяльності учнів виокремлюють «дослідницький проект». 

Основні ознаки і вимоги щодо комплексного застосування методу проекту та 

дослідницького методу лежать у зоні перетину ознак проектної діяльності і 

дослідницької: вибір і постановка значущої для учнів проблеми, застосування 

інтеграції знань з різних галузей знань, наявність самостійної дослідницької 

діяльності та деякі інші. 

Приклади дослідницьких проектів учнів з інформатики представлені у 

таблиці 11 

.Зважаючи на те, що проектна діяльність за визначенням інтегрує 

знання учнів з різних предметів, виправдано при вивченні інформатики 

використовувати проекти з різних галузей знань, але ми намагалися 

представити приклади, в яких домінантна діяльність стосується галузі 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.  
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Таблиця 11 

Приклади тем дослідницьких проектів з інформатики 

№ Тема Мета дослідження Ідеальний результат 

1 Способи 

конспектування 

Дослідити, як ІКТ впливає 

на способи збереження 

чужих і своїх думок «для 

себе» 

Генерація нового 

способу конспектування 

2 Електронні 

бібліотеки 

Дослідити особливості 

електронних бібліотек і 

засоби їх створення 

Створення власної 

(класної, шкільної) 

електронної бібліотеки 

3 Дискусійний 

клуб 

Дослідити, які теми 

турбують однолітків і 

якими засобами можна 

організувати Інтернет 

спілкування з деяких з цих 

проблем 

Створення Інтернет-

клубу з можливостями 

вести дискусії за 

«гарячими» темами 

4 Комп’ютер 

майбутнього 

 

Дослідити напрями 

розвитку комп’ютерної 

техніки 

Прогнозна модель 

комп’ютера 

майбутнього 

5 Найшвидший 

алгоритм 

Дослідити на швидкість 

різні існуючі алгоритми 

розв’язання певної задачі 

(наприклад, упорядкування 

елементів масиву) 

Створення 

(удосконалення) 

найшвидшого 

алгоритму 

6 Допомагаємо 

Microsoft  

Дослідити, яких функцій не 

вистачає у поширених 

редакторах 

Створення додаткових 

модулів (плагінів), або 

постановка задачі щодо 

їх створення 

7 Електронні 

помічники 

Дослідити види діяльності 

однолітків, які доцільно 

автоматизувати 

Образи електронних 

пристроїв, що 

допоможуть учням у 

навчальній та іншій 

діяльності  

 

Метод конструювання понять. Формування в учнів досліджуваних 

понять починається з актуалізації вже наявних у них подань. Зіставляючи й 
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обговорюючи уявлення про поняття, учитель допомагає добудувати їх до 

деяких культурних форм (не обов'язково до тих, які є в підручниках!). 

Результатом такої роботи виступає колективний творчий продукт - спільно 

сформульоване визначення поняття, що записується на дошці. Одночасно 

вчитель пропонує учням ознайомитися з іншими формулюваннями поняття, 

які наведені, наприклад, авторами різних підручників, посібників, 

монографій тощо. Різні формулювання залишаються в конспектах учнів як 

умова їхнього особистісного самовизначення відносно досліджуваного 

поняття.  

 При конструюванні понять можна запропонувати наступні прийоми: 

прийом спільного пошуку, самостійної роботи, порівняння. 

Прийом спільного пошуку полягає в тім, що викладач і учні шляхом 

логічних умовиводів разом приходять до визначення певного поняття. 

Розглянемо приклад роботи з поняттям «Алгоритм». Процес роботи з 

поняттями проходить у три етапи:  

- учитель пише на дошці термін і просить студентів назвати по 

одному - два слова, які визначали б подане поняття. Учитель фіксує їх на дошці. 

Таким чином, виходить список визначальних слів і словосполучень, наприклад 

такий: команди, операції, має результат, приводить до цілі, залежить від 

виконавця, кроки, детальний, технологія, як виконати, інструкція, складається з 

вказівок;  

- далі учитель просить виділити зі списку найбільш істотні й необхідні 

ознаки, тобто такі, без яких не може існувати поняття (синоніми відкидаються), 

для нашого приклада це: приводить до цілі, залежить від виконавця,  

складається з вказівок, кроки;  

- виділені ознаки синтезуються у визначення поняття: алгоритм – 

упорядкований набір вказівок виконавцю, який приводить цього виконавця до цілі 

(результату) за скінченну кількість кроків. 

Учитель виступає як арбітр, контролюючи та направляючи процес 

міркувань у потрібне русло. Позитивною рисою даного методу є те, що учні 
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самі приходять до визначення поняття. Це сприяє розвитку у них логічного 

мислення й дозволяє краще запам'ятати поняття. При цьому, навіть якщо 

учень забув визначення, він легко зможе, повторивши процес логічних 

умовиводів, його відновити.  

Негативною стороною даного методу є те, що учитель може втратити 

контроль над процесом визначення поняття, у результаті чого отримане 

визначення може бути або не вірним, або його взагалі може не бути.  

 Прийом самостійної роботи полягає в тім, що студенти самостійно 

вивчають понятійний апарат шляхом пошуку визначень понять і вивчення 

літератури. Роль учителя зведена фактично до мінімуму. Учитель рекомендує 

необхідну літературу, задає напрямок пошуку й, наприкінці, здійснює 

контроль знань.  

Позитивною стороною цього методу є сприяння формуванню в учнів 

навичок самостійної роботи, відсутність тиску з боку вчителя. Однак у 

вчителя немає можливості вплинути на процес формування в учнів уявлень 

про поняття, внаслідок чого тільки підсилюються негативні риси 

попереднього методу. Крім того, тут зводиться до мінімуму виховний 

процес. Вчитель повинен не тільки дати знання, але й сформувати 

гармонійну особистість, виховати громадянина.  

Щоб уникнути (або зменшити) вплив негативних факторів, 

пропонується на перших етапах самостійної роботи з поняттями вчителю 

надати допомогу, продемонструвати спосіб конструювання поняття 

заповненням таблиці. Покажемо варіант такої таблиці для конструювання 

поняття «Інформаційне суспільство» (таблиця 12). 
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Таблиця12 

Приклад таблиці для конструювання поняття 

 «Інформаційне суспільство»: 
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Збільшення ролі даних і знань у 

житті суспільства і окремої 

людини 

+  _+    

Збільшення частки 

інформаційних комунікацій, 

продуктів і послуг у валовому 

внутрішньому продукті 

+  +    

Створення глобального 

інформаційного простору, який 

забезпечує…. 

+  +    

Зростання числа людей, зайнятих 

інформаційними технологіями, 

комунікаціями й виробництвом 

інформаційних продуктів і послуг 

+      

Спрямованість розвитку на 

виробництво, переробку, 

зберігання й розповсюдження 

інформації серед членів 

суспільства. 

 +     

ІНШІ ОЗНАКИ:       

Додати самостійно        

 

Звертаємо увагу, що таблиця демонструє лише спосіб роботи з 

поняттями за літературними джерелами. Вчитель інформатики має 

заохочувати учнів до пошуку різних ознак та  різних точок зору. Така робота 
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може бути запропонована з будь-яким з понять, уявлення про яке є важливим 

для побудови системи знань учнів з інформатики.   

Прийом порівняння полягає в тім, що зміст поняття визначається 

шляхом порівняння декількох понять. Порівнюються близькі  або протилежні 

за значенням поняття, тобто поняттю дається визначення шляхом 

протиставлення іншому поняттю. Операція порівняння дозволяє наочно 

продемонструвати розходження між декількома поняттями й, у такий спосіб 

уникнути плутанини в поняттях. Головна властивість даного прийому - 

наочність. Учитель не просто дає визначення того або іншого поняття, але й 

наочно демонструє характерні ознаки цього поняття. 

Метод конструювання правил. Досліджувані в загальноосвітніх 

курсах правила можуть бути створені, "відкриті" учнями. Наприклад, учні, 

які мають деякий досвід пошуку відомостей в Інтернеті, можуть самостійно 

або під керівництвом учителя скласти: 

-   алгоритм пошуку інформаційних ресурсів; 

-  правила створення запиту для пошукових машин; 

- Рекомендації щодо пошуку графічної (музичної, відео-) інформації. 

Метод гіпотез. Учням пропонується завдання - сконструювати версії 

відповідей на поставлений учителем питання або проблему. Спочатку 

доцільно виконати завдання на вибір підстав для конструювання версій. Учні 

пропонують вихідні позиції або точки зору на проблему, засвоюють 

різнонауковий, різноплановий підхід до конструювання гіпотез. Потім 

навчаються найбільш повно й чітко формулювати варіанти своїх відповідей 

на питання, опираючись на логіку й інтуїцію.  

Прийоми побудови гіпотез залежать від її форми, рівня, характеру, 

механізму формування, логічної структури і функціонального призначення. 

Види гіпотез представлені у таблиці 13 [12]. 

Метод гіпотез розвивається при розв’язанні прогностичних завдань 

типу "що буде, якщо ...". Уявна подорож у майбутнє ефективна у будь-якій 
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освітній області як спосіб розвитку навичок передбачення, прогнозування, 

гіпотетичності. 

 

Таблиця 13 

Види гіпотез 

Характеристика 

 (ознака) гіпотези 

Види гіпотез 

Форма Якщо …  , то… 

Якщо…, то…, так як…. 

Рівень Емпіричного дослідження 

Теоретичного дослідження 

Характер Модифікаційна 

Революційна 

Механізм  формування Прості: індуктивні або дедуктивні 

Комплексні: індуктивно-дедуктивні 

Логічна структура Лінійна (1 речення) 

Розгалужена (можливі наслідки) 

Функціональне 

призначення 

Пояснювальна 

Прогнозна 

Змішана 

 

Щоб навчити учнів виробляти гіпотези, потрібно створити проблемну 

ситуацію (або означити її).  Оскільки при вивченні інформатики, учні 

навчаються ефективно користуватися відомостями з Інтернету, такою 

проблемою може бути: «Як оцінити, чи можна довіряти інформації на 

певному вебсайті?». Ця проблема є дуже актуальною, різні її аспекти 

розробляють  дослідники і науковці, серед робіт яких на особливу увагу 

заслуговує робота Вукіної Н.В, Н.П.Дементієвської та Сушенко І.М. [10]. Ми 

пропонуємо, щоб учні спробували самі дослідити цю проблему. Доцільно 

запропонувати їм поміркувати і завершити речення «Я зможу довіряти 

відомостям на сайті, якщо….» або « Якщо…., то можна оцінити 

достовірність повідомлень на Інтернет-сайті».  Це буде перший крок до 

формулювання гіпотези.  Варіанти, які можуть з’явитися в учнів: 
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1) «Я зможу довіряти відомостям на сайті, якщо з’ясую, що сайт 

належить авторитетній особі чи організації»,   

2) «…, якщо відомості на ньому можна підтвердити іншим 

шляхом»,   

3) «…, якщо відомості не носять рекламного характеру». 

 При висуванні гіпотез не доцільно починати їх доводити або 

спростовувати, але важливо наголосити на головній характеристиці гіпотези 

дослідження: її перевіряємості, яка передбачає наявність адекватних 

способів або прийомів для перевірки гіпотези. Деякі гіпотези після оцінки на 

перевіряємість учні мають відкинути або переформулювати. В нашому 

прикладі таким виглядає варіант 3, адже не завжди можливо відрізнити 

відомості рекламного характеру.  Потрібно уточнити індикатори рекламних 

повідомлень і ввести їх в текст гіпотези. На перших етапах учитель має 

спонукати учнів до висування різних гіпотез, заохочувати до несподіваних 

нетрадиційних ідей, сприяти творчій атмосфері. Вчитель може наводити свої 

приклади, навіть висувати «провокаційні ідеї», наприклад: «Повідомлення на 

сайті є достовірним, якщо воно не містить граматичних помилок».  Подальшу 

роботу над гіпотезою слід вести у напрямку обґрунтування гіпотези через 

конструювання речення «Якщо …, то…», до якого додається «тому що».   

Одержимо, наприклад, наступну конструкцію: «Повідомлення на сайті є 

достовірним, якщо воно не містить граматичних помилок, тому що грамотна 

людина є компетентною у будь-яких питаннях». Таке обґрунтування гіпотези 

базується на  хибній  посилці, отже речення не може бути прийнятим в якості 

робочої гіпотези. Так потрібно проаналізувати ще декілька варіантів, 

представлених учнями.  Якщо в результаті генерування і оцінювання буде 

вироблено декілька гіпотез, можна запропонувати об’єднати їх в одну 

розгалужену гіпотезу: «Довіряти відомостям на сайтах можна за наступних 

умов: 

1)  автор повідомлення є авторитетною особою або організацією; 
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2)  сайт створювався не з комерційною метою; 

3) на сайті є посилання на джерела, які викликають довіру…» 

Не слід нав’язувати учням своє бачення, але вчитель повинен бути 

готовим  запропонувати варіант, якщо учні самостійно не знайдуть 

прийнятну гіпотезу, наприклад, таку: «Якщо знайти правильні індикатори, 

то можна оцінити достовірність відомостей на сайті».  Робочу гіпотезу в 

ході дослідження перевіряють: підтверджують або спростовують. Гіпотези 

можуть уточнюватися, відкидатися, народжуватися нові. 

Метод помилок припускає зміну традиційного негативного 

відношення до помилок, заміну його на конструктивне використання 

помилок (і псевдо помилок ) для поглиблення освітніх процесів. Помилка 

розглядається як джерело протиріч, феноменів, виключень із правил, нових 

знань, які народжуються на протиставленні загальноприйнятим. Увага до 

помилки може бути не тільки з метою її виправлення, але й для з'ясування її 

причин, способів її одержання. Відшукання взаємозв'язків помилки з 

"правильністю" стимулює евристичну діяльність учнів, приводить їх до 

розуміння відносності й варіативності будь-яких знань. 

Метод конструювання теорій. Учням пропонується виконати 

теоретичне узагальнення проробленої ними роботи такими способами: 1) 

виявлені учнями факти класифікуються по заданим учителем підставам, 

наприклад: факти про будову об'єкта, факти про його функції, факти про 

процеси, факти про взаємозв'язки; 2) з'ясовуються типи позицій 

спостерігачів, наприклад, хронологічна позиція (послідовна фіксація й опис 

подій), математична (досліджуються кількісні характеристики об'єкта, його 

форми й пропорції), образна (перебувають виразні словесні характеристики 

об'єкта, його символічні риси); 3) формулюються питання й проблеми, що 

ставляться до найбільш примітних фактів, наприклад: чи впливає колір воску 

на колір полум'я свічі? Куди зникає згоріла частина ґнота? Чому не можна 

взяти полум'я в руки?  
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Подальші заняття забезпечують розвиток освітнього процесу в 

наступній послідовності теоретичних узагальнень: факти - питання про їх - 

гіпотези відповідей - побудова теоретичної моделі - наслідку моделі - доказу 

моделі (гіпотези) - застосування моделі - зіставлення моделі з культурними 

аналогами. Способи конструювання учнями теоретичної моделі 

встановлюються педагогом залежно від досліджуваної освітньої області або 

теми. 

При засвоєнні технології роботи в різними додатках Windows учням 

доцільно пропонувати виявити і перечислити об’єкти, з якими працює 

конкретний додаток (це можуть бути текст, абзац, символ, слово, таблиця, 

стовпець, малюнок, фігура, діаграма, формула тощо). Далі радимо 

спробувати класифікувати об’єкти. Підставу класифікації учитель спочатку 

пропонує, поступово навчаючи учнів це робити самостійно. Так можна 

запропонувати таку підставу відношення до додатка: внутрішні і зовнішні 

(вбудовані). Учні мають визначити можливі операції з об’єктами, 

інструменти для виконання цих операцій, потім на прикладі конкретних 

операцій, таких як виокремлення, вилучення, редагування, переміщення 

тощо, з’ясувати загальне і особливе між операціями над різними класами 

об’єктів. У такий спосіб учні не просто засвоюють послідовність натискання 

на клавіші і кнопки, а піднімаються на рівень узагальнення і осмислення 

процесів, що лежать в основі конкретної технології, навчаються будувати 

теорії і використовувати їх. Ці уміння і навички є важливими на всіх етапах 

здійснення дослідження. 

 

2.2.2 Креативні методи навчання 

Метод "Якби ...". Учням пропонується скласти опис або намалювати 

картину про те, що відбудеться, якщо у світі що-небудь зміниться, 

наприклад: збільшиться в 10 разів сила гравітації; зникнуть закінчення в 

словах або самі слова; всі об'ємні геометричні фігури перетворяться в плоскі; 

хижаки стануть травоїдними; всі люди переселяться на Місяць і т.д. 
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Виконання учнями подібних завдань не тільки розвиває їхня здатність уяви, 

але й дозволяє краще зрозуміти пристрій реального миру, взаємозв'язок 

усього з усім у ньому, фундаментальні основи різних наук. 

Метод випадкових асоціацій. Метод застосовується для генерації 

нових ідей, пов'язаних зі зміною об'єкта, з поліпшенням його властивостей, 

рішенням проблем. Суть методу складається в опорі на випадкові асоціації, 

що виникають стосовно назви об'єкта, його функцій. Наприклад, зі словом 

"цвях" можуть бути зв'язані наступні асоціації, що народжуються; "молоток", 

"удар", "боксер", "чемпіон", "фруктовий сік", "моторне масло", "зменшення 

тертя", "змазування цвяха перед забиванням".  Варіантом цього методу є 

метод фокальних об'єктів. Він відрізняється простотою й більшими 

(необмеженими) можливостями пошуку нових точок зору на розв'язувану 

проблему. У методі використовуються асоціативний пошук і евристичні 

властивості випадковості, дозволяє активізувати уяву, знайти нестандарті 

сполучення властивостей об’єктів. Використання випадковості дозволяє 

одержувати рішення, які не можуть бути отримані іншими способами. 

Ефективність методу пояснюється тим, що за допомогою спеціальних 

процедур різні знання якби фокусуються на об'єкті проектування (цим 

пояснюється назва методу).  

Після вибору об'єкта проектування випадковим образом вибирається 

ряд інших об'єктів, і складаються списки їхніх ознак. Шляхом послідовного 

перебору цих ознак і зіставлення їх із проектованим об'єктом намагаються 

змінити форму об'єкта, принцип дії, алгоритм функціонування, матеріал і ін. 

характеристики.  

Метод фокальних об'єктів включає наступні процедури:  

- крок 1- визначення фокуса ключового слова (словосполучення), що 

містить сутність проблеми. Якщо проблема полягає в пошуку нових функцій 

(властивостей) технічного об'єкта, фокусом може бути його найменування 

(наприклад, телевізор, олівець і ін.); 
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- крок 2 - вибір випадкових іменників. При цьому простіше ці 

іменники випадковим образом запозичити із книг, газет і т.д. Рекомендується 

використовувати слова, не зв'язані прямо з об'єктом проектування (наприклад, 

пластмаса, лампа, космос, хвилювання й т.д.); 

- крок 3 - визначення ознак імен іменників у вигляді імен 

прикметників (наприклад, пластмаса - старіюча, легка; лампа - ультрафіолетова, 

люмінесцентна; космос - безмежний, вічний). Оскільки метою п. 3 є одержання 

випадкових імен прикметників, те їх можна додавати, "запозичаючи" в об'єктів, 

що не ввійшли в п. 2 (наприклад, смачний, мокрий і т.п.). При цьому 

рекомендується використовувати слова з різних областей: техніка, поезія, 

фантастика; 

- крок 4 - зв'язування прикметників з п. 3 з фокусом з п.1 і пошук за 

аналогією асоціативних рішень конкретної проблеми (напр., що старіє телевізор 

- телевізор, що міняє в часі колір передачі; ультрафіолетовий телевізор - 

телевізор, що опромінює людей ультрафіолетовими променями, коли вони 

дивляться передачу); 

- крок 5 - оцінка отриманих рішень із погляду новизни й можливості 

реалізації. 

Метод фокальних об'єктів має й ряд модифікацій:  

- замість прикметників випадковим образом вибираються іменники, 

які зв'язуються з фокусом (напр., телевізор - стіл; телевізор - кулькова ручка); 

- замість прикметників випадковим образом вибираються дієслова 

(наприклад, малювати, писати, зберігати й т.д.). 

Таким чином, метод фокальних об'єктів базується на встановленні 

асоціативним шляхом, насамперед, зв'язків між фокусом і випадковим 

словом, що є частиною мови (іменник, прикметник і дієслово). Можна 

розширити метод, якщо використовувати інші частини мови: числівник, 

займенник, прислівник, привід, союз, вигук і частка (наприклад, числівник - 

три телевізори; займенник - наш телевізор).  
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Не виключено, що деякі існуючі технічні об'єкти зобов'язані своїм 

створенням методу фокальних об'єктів: музична свіча, музична склянка, 

ароматний будильник, корабель-театр, циліндричний будинок і ін.  

Ефективним виявляється застосування методу фокальних об’єктів при 

створенні різних класифікацій об’єктів та явищ. Наприклад, на уроках з 

інформатики при розгляді класифікації інформації, можливе проведення 

бесіди із застосуванням методу фокальних об’єктів. 

Крок 1. Вибір фокального об’єкта – «нова класифікація інформації» 

Крок 2. Вибір випадкових іменників. Можна запропонувати студентам 

називати предмети, які прийшли на думку студентам з аудиторії ( випадково 

вибрані з газети, книги тощо). Це можуть бути, наприклад, їжа, комп’ютер, 

крапля.. 

Крок 3. Виявлення однієї з властивостей (ознаки або функції) 

випадкового предмета. 

Для їжі (хліб) важливими ознаками є свіжість, вживаність.  

Для комп’ютера функцією є обробка даних, ознакою є збереження 

електронн. 

Крапля асоціюється з водою. 

Крок 4. Переносимо властивість (ознаку, функцію) випадкового 

предмета на фокальний об’єкт. Одержимо наступні ознаки класифікації 

інформації: свіжість або актуальність, форма збереження (електронна 

інформація, традиційна інформація), обробка інформації (первинна 

(необроблена інформація) і вторинна інформація), «водянистість» інформації 

(насиченість фактами). Бачимо, що одержали не тільки загальновизнані 

ознаки, а й оригінальні. Саме такі неординарні знахідки повинні викликати у 

учнів захват і задоволення, стимулювати творчість, тренувати здатності до 

фантазії.  

"Мозковий штурм" (метод А.Ф.Осборна). Основне завдання методу - 

збирання якомога більшої кількості ідей у результаті звільнення учасників 

обговорення від інерції мислення та стереотипів. Починається штурм із 
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розминки - швидкого пошуку відповідей на питання тренувального 

характеру. Потім ще раз уточнюється поставлене завдання, нагадуються 

правила обговорення. Робота ведеться в наступних групах: генерації ідей, 

аналізу проблемної ситуації й оцінки ідей, генерації контр-ідей. Генерація 

ідей відбувається в групах за певними правилами. На етапі генерації ідей 

будь-яка критика заборонена. Всіляко заохочуються репліки, жарти, 

невимушена обстановка. Потім отримані в групах ідеї систематизуються, 

поєднуються за загальними принципами і підходами.  

Навчальний мозковий штурм може також проводитися в однакових за 

функцією групах (генерація ідей). Кожний може висловити свої ідеї, 

доповнювати й уточнювати чужі. До груп прикріплюється експерт (або 

обирається з членів групи), завдання якого - фіксувати на папері висунуті 

ідеї. «Штурм» триває 10 - 15 хвилин. Фахівці вважають, і наш досвід це 

підтверджує, що найбільш цінні ідеї приходять наприкінці, коли в основному 

вже висунуті стандартні розв’язки проблеми, тому так важливо модератору 

(керівнику) спонукати до генерації ідей після того, як здалося, що їх потік 

витончився, саме тоді вдається «вичавити» найбільш цікаві і продуктивні 

ідеї. 

Для «штурму» пропонуються питання, що вимагають нетрадиційного 

рішення. На уроках інформатики такими питаннями можуть бути :  

- Як захистити шкільний комп’ютер від вірусів? від 

несанкціонованого доступу до інформації? 

- Як полегшити введення даних в комп’ютер? (Придумати новий 

пристрій) 

- Яких послуг (сервісів) не дістає в Інтернеті? 

- Як відрізнити правдиві та неправдиві дані, подані на сайтах 

Інтернету? 

- Які ключові слова потрібно підібрати, щоб знайти в Інтернеті… 

-  Створіть модель «ідеального» Інтернет-клубу для ваших друзів. 
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- Як ІКТ можуть сприяти налагодженню стосунків між учнями, 

батьками, вчителями і адміністрацією школи? 

Відомі різні модифікації методу мозкового штурму, серед яких особливо 

відмітимо метод конференцій і  метод колективного блокноту. Вони гідні уваги у 

зв’язку з цінністю саме при формуванні дослідницьких якостей. 

Метод конференції припускає доброзичливу критику у формі реплік 

або коментарів. Вважається, що така критика може підвищити цінність ідей, 

що висуваються. Всі висунуті ідеї фіксуються в протоколі анонімно. Не 

рекомендується залучати до «конференції ідей» осіб, які скептично 

налаштовані щодо можливостей вирішення проблеми.  

Метод колективного блокноту поєднання індивідуального 

незалежного висування ідей із їх колективною оцінкою. При цьому кожний 

учасник групи отримує блокнот, у якому викладена сутність вирішуваної 

проблеми. Впродовж певного періоду часу (звичайно 2 тижні) кожний 

учасник групи записує до блокноту власні ідеї щодо вирішення даної 

проблеми. Потім блокноти збирає керівник групи для узагальнення та 

систематизації матеріалів. Реалізація методу завершується творчою 

дискусією всієї групи та обговоренням систематизованого матеріалу. 

Метод  навчального мозкового штурму (НМШ) має такі  дидактичні 

цінності: 

- це активна форма роботи, гарне доповнення й противага 

репродуктивним формам навчання;  

- учні тренують уміння коротко й чітко виражати свої думки;  

- учасники штурму вчаться слухати й чути один одного, чому 

особливо сприяє вчитель, заохочуючи тих, хто прагне до розвитку пропозицій 

своїх товаришів;  

- учителеві легко підтримати невпевненого учня, звернувши увагу на 

його ідею;  

- напрацьовані рішення часто дають нові підходи до вивчення теми;  
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- НМШ викликає великий інтерес учнів, на його основі легко 

організувати ділову гру [11] 

Для дослідника цей метод є засобом розкуття мислення, нового бачення 

проблеми та її розв’язків. 

Метод синектики  запропонований В.Дж.Гордоном – ефективним 

керівником групи  винахідників - розглядається як розвиток та 

удосконалення методу «мозкового штурму». Термін «синектика» означає 

"об'єднання різнорідних елементів". Дійсно, історично у першу групу 

синектиків, що була організована в США Дж. Гордоном в 1952 р., входили 

люди різної кваліфікації й освіти: архітектор, інженер, біолог, дизайнер. 

Несподівано для всіх ця група зробила багато винаходів. 

Метод синектики одержав подальший розвиток і теоретичне 

обґрунтування в роботах Г. Я. Буша. Суть методу синектики полягає в 

наступному. На перших етапах його застосування йде процес навчання 

"механізмам творчості". Частину цих механізмів автори методики 

пропонують розвивати навчанням, розвиток інших не гарантується. Перші 

називають "операційними механізмами". До них відносять пряму, особисту й 

символічну аналогії. Такі явища, як інтуїція, натхнення, абстрагування, 

вільне міркування, використання не стосовних до справи можливостей, 

застосування несподіваних метафор і елементів гри, уважають 

"неопераційними механізмами", розвиток яких не гарантується навчанням, 

хоча може  позитивно вплинути на їхню активізацію.  

За цим методом на відміну від методу мозкового штурму допускається 

критика ідей. Алгоритм синектического процесу : 

- постановка задачі;  

- переклад задачі, «як вона поставлена» у задачу, «як вона 

розуміється»; 

- виявлення питання, що викликає аналогії; 

- робота з пошуку аналогій; 
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- використання аналогій - пошук можливостей перекладу знайдених 

аналогій і образів у пропозиції щодо розв’язання  поставленого проблеми. 

Спочатку обговорюються загальні ознаки проблеми, висуваються й 

відсіваються перші рішення, генеруються й розвиваються аналогії, 

використання аналогій для розуміння проблеми, вибираються альтернативи, 

шукаються нові аналогії, вертаються до проблеми.  

Метод морфологічного ящика або метод багатомірних матриць 

(Ф.Цвіккі). Знаходження нових, несподіваних і оригінальних ідей шляхом 

складання різних комбінацій відомих і невідомих елементів. Аналіз ознак і 

зв'язків, одержуваних з різних комбінацій елементів (пристроїв, процесів, 

ідей), застосовується як для виявлення проблем, так і для пошуку нових ідей.  

Цей метод серед дослідників і винахідників також відомий як метод  

"морфологічного аналізу". Ідеї морфологічного способу мислення сходять до 

Аристотеля, Платона, до відомої середньовічної моделі механізації мислення 

Р. Луллія.. Найбільш повне обґрунтування й практичне застосування цей 

метод одержав при розробці системи реактивних двигунів швейцарським 

ученим астроном Ф. Цвіккі[1]. Вихідна ідея методу багатомірних матриць у 

розв'язанні творчих задач полягає в наступному. Оскільки нове дуже часто 

являє собою комбінацію вже відомих елементів (пристроїв, процесів, ідей і 

т.п.) або комбінацію відомого з невідомим, то матричний метод дозволяє це 

зробити не шляхом спроб і помилок, а цілеспрямовано й системно. Таким 

чином, метод багатомірних матриць базується на принципі системного 

аналізу нових зв'язків і відносин, які проявляються в процесі матричного 

аналізу досліджуваної проблеми. Приклад побудованого морфологічного 

ящика можна знайти у Вікіпедії [28], у статті В.В.Титова[38]. 

Достоїнством методу багатомірних матриць є те, що він дозволяє 

вирішити складні творчі завдання й знайти багато нових, несподіваних, 

оригінальних ідей. 

Недоліками й обмеженнями методу багатомірних матриць може бути 

те, що навіть при розгляді  нескладних проблем  у матриці можуть виявитися 
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сотні варіантів розв'язань, вибір з яких оптимального виявляється важким. 

Даний метод не гарантує, що будуть враховані всі параметри досліджуваної 

системи. Застосування методу вимагає певної майстерності [ 25] .  

Цінність методу для навчання майбутнього дослідника полягає в тому, 

що  морфологічний підхід, насамперед,  є досить плідним способом мислення 

(саме так його представляв сам Цвіккі), що у своїх конкретних реалізаціях 

може служити також і плідним методом обробки проблеми, тобто 

підготовки, переформулювання, зміни погляду на проблему. 

Метод інверсії або метод обігів. Коли стереотипні прийоми 

виявляються марними, застосовується принципово протилежна альтернатива 

рішення. Наприклад, міцність виробу намагаються збільшити через 

збільшення його маси, а ефективним виявляється зворотне рішення - 

виготовлення порожнього виробу. або, об'єкт досліджується із зовнішньої 

сторони, а рішення проблеми відбувається при розгляді його зсередини.  

Для того, щоб такий метод знайшов своє місце в арсеналі методів 

майбутнього дослідника  і винахідника, на уроках інформатики можна 

запропонувати ознайомитися через Інтернет з винаходами, розміщеними 

Агентством науково-технічної інформації, що стосуються, насамперед, 

комп’ютерної техніки та технології [4]. Спробувати відшукати такі з них, які 

могли бути одержані за допомогою цього метода. Наприклад, спосіб 

безконтактного уведення даних в комп'ютер і система для його здійснення, 

описаний у[35], передбачає можливість управління  комп'ютером  поворотом 

голови убік бажаного напрямку та мімікою. Можна поміркувати, що 

проблема виникла з необхідності зробити можливим керувати комп’ютером 

на відстані, наприклад, хворим з ліжка, а її розв’язання йшло спочатку через 

спроби подовжити провід мишки, організувати для мишки потрібну 

поверхню, зробити мишку більш зручною, далі метод інверсії приводить до 

думки: «взагалі відмовитись від мишки», ведеться пошук технічного рішення 

в цьому напрямку. Коли учні оволодіють способом мислення за «інверсією» 

на  прикладах, можна запропонувати їм розв’язати самостійно деякі 
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проблеми, користуючись цим методом. Запропонована методика дозволяє 

активізувати мислення учнів, надаючи думкам певний поштовх і напрямок. 

Знайомлячись з сучасними винаходами, учні намагаються відтворити хід 

роздумів їх авторів, і, не зважаючи на те, що напевне він не співпаде з 

реальним, така діяльність буде сприяти формуванню навиків мислення 

високого рівня і здатностей дослідника.  

Метод різнонаукового бачення. Вивчення об'єкта з позицій різних 

наук і соціальних практик дозволяє знайти нові грані проблеми й способи її 

рішення. Наприклад, організується одночасна робота з різними способами 

дослідження того самого об'єкта, для цього застосовуються методи різних 

наук – природничі, гуманітарні, соціологічні. Різнонаукові способи 

діяльності й отримані результати створюють об'ємний простір, усередині 

якого виявляється багато нового. Завдання, за допомогою яких реалізується 

даний метод: "З'ясуйте, що є загального в  кольорі й музиці (у числах і 

геометричних фігурах)"; "Опишіть одну й  ту саму квітку очима натураліста, 

філолога, економіста, дизайнера, виховательки дитячого садка, туриста й 

т.д.". 

На уроках інформатики має сенс проілюструвати значення методу на 

прикладі гіпотези про існування універсальних схем управління, яка 

базувалася на універсальності комп'ютерних обчислень. Ця гіпотеза не 

витримала перевірку часом, але накопичені в кібернетиці відомості про 

найрізноманітніші системи керування, загальні принципи, які частково все-

таки вдалося виявити, заміна вузькопрофесійної точки зору фахівця в 

конкретній області на більш широкий погляд принесли більшу користь. 

Перенос ідей і моделей з одних областей в інші, спілкування між собою 

фахівців різного профілю на деякій єдиній мові кібернетики зробили свою 

справу. З'явилися кібернетичні за своїм духом моделі в науках, що досі не 

знали точних методів і розрахунків. Кібернетика зіграла значну роль у 

виникненні структурної лінгвістики, у надрах якої активно розвиваються 

математична лінгвістика й прикладна лінгвістика. Виникли наукові 
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напрямки, що одержали характерні назви: хімічна кібернетика, юридична 

кібернетика, технічна кібернетика й т.п. Всі ці "кібернетики" вивчають 

використання інформації при керуванні в певних класах систем, що вивчає 

відповідна наука. А загальна методологія й ряд загальних положень 

допомагають одержувати в цьому напрямку теоретично й практично значимі 

результати. 

Метод «Шість капелюхів мислення», запропонований Едвардом де 

Боно, полягає в тому, що людина включає той чи інший тип мислення, 

вдягнувши капелюх певного кольору. Людина, „надягаючи‖ один за одним 

капелюхи, не прагне виконати все одразу – вона вчиться у певний час 

виконувати лише одну розумову дію. Всього є шість капелюхів мислення, 

кожен з яких символізує певний тип мислення. Так білий капелюх, який 

символізує білий чистий папір, вимагає від учасника обговорення стати 

нейтральним, відкинути в сторону пропозиції, аргументи і сфокусувати 

безпосередньо свою увагу тільки на фактах, даних. «Білий капелюх» 

спонукає до пошуків нових даних: «Які дані ми маємо? Яких недостатньо? 

Які ми хотіли б ще одержати? Як це зробити?». Червоний капелюх символізує 

почуття, інтуїцію, емоції. Червоний капелюх дає свободу для висловлення 

почуттів й інтуїтивних думок без усіляких обмежень, пояснень і 

обґрунтувань. Одягнувши «червоний капелюх», людина може почати 

висловлюватися так: «От що я відчуваю…», «Мені не подобається цей 

спосіб…», «Інтуїція підказує, що…». Чорний капелюх символізує 

критичність. Людина, що його одягає, має на меті захистити від помилок, 

порушень закону, вона починає виступ словами «Це суперечить чинним 

нормам…», «Нам для цього не вистачить ресурсів…». Чорний капелюх дуже 

важливий, бо він застерігає від помилок, небезпек, неправильних кроків, але 

ним не потрібно зловживати, бо як зауважує  Е. де Боно «негативізм на 

ранній стадії проекту може вбити творчу думку». Жовтий капелюх кольору 

сонячного світла призначений для вироблення оптимістичного позитивного 

погляду на ситуацію. Людина, що його одягає, мусить думати про те, як 
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виконати задумане, про переваги та їх обґрунтування. Цей капелюх менш 

природний, ніж чорний, але «будь-яка творча ідея заслуговує на увагу цього 

капелюха» 7, с.113  Зелений капелюх персоніфікує буйну молоду 

рослинність і призначений для нових людей, які мають висунути нові 

альтернативні ідеї. Зелений капелюх потребує від того, хто його одягає, 

провокаційних ідей», творчих зусиль над тим, чи не можна зробити інакше, 

чи є альтернативи. Синій капелюх заставляє піднятися над проблемою, 

подивитися з висоти, неначе з синього неба. Він призначений для управління 

процесом мислення. У функції людини, що її одягає, входить слідкувати за 

процесом, спонукати узагальнити, зробити висновки, коментувати процес 

пошуку рішення, визначати, яким буде наступний крок. Зазвичай синій 

капелюх одягає керівник дискусії, в навчальному процесі це може бути 

вчитель, учитель. 

Переваги цього метода полягають в тому, що декілька людей можуть 

одночасно одягти капелюхи одного кольору і разом визначати переваги або 

перешкоди, тобто відійти від традиційного протиставлення аргументів. 

Замість мислення, основаного на протиставленнях, ми одержуємо спільне 

дослідження Боно, с. 115 . Окрім того, цей метод дає можливість відділити 

особистісні мотиви: одягаючи капелюх певного кольору людина нарівні з 

іншими може шукати негативне навіть у своїй власній ідеї. Метод шести 

капелюхів надає достатньо можливостей для скептицизму (під чорним 

капелюхом) і позитиву (під жовтим і зеленим капелюхом). Реалізація методу 

на практиці може носити вибірковий характер, коли капелюхи 

використовуються одного конкретного кольору в потрібний момент в рамках 

звичайного обговорення з метою переключити мислення. Великою 

перевагою цього метода є можливість миттєво переключити мислення без 

побоювання когось скривдити. Викладачу або вчителю доцільно також 

продумати, в якій послідовності краще одягати шляпи.  
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Проблеми для обговорення з галузі інформатики підійдуть ті самі, що й 

для навчального мозкового штурму. Досвід використання цього методу 

свідчить, що більшу активність проявляють учні, коли проблеми, що 

розв’язується стосується їх життя, тому пропонуємо такі проблеми «Чи 

можна заборонити дітям грати в комп’ютерні ігри?», «Як запобігти 

негативного впливу Інтернету?», «Чи потрібно вчити програмуванню у 

школі?», «Яких мов програмування доцільно вивчати у школі?», «Як 

зробити, щоб учні не «списували» реферати з Інтернету?», «Які графічні 

програми встановити на шкільних комп’ютерах?», «Що таке Інтернет-

спілкування і чи може воно замінити реальне?». Можна самим учням 

запропонувати обрати цікаву для них тему обговорення.  

Цей метод сприяє формуванню об’єктивності дослідника, умінню 

оцінити проблему з різних точок зору, що є дуже важливим  для успішної 

дослідницької діяльності. 

2.2.3 Методи організації навчання 

Методи учнівського цілепокладання за уявленнями 

А.В. Хуторського полягають у організації вибору учнями цілей із 

запропонованого вчителем набору; класифікація складених дітьми цілей з 

наступною деталізацією; обговорення учнівських цілей на реалістичність, їх 

досяжність; конструювання учнями цілей за допомогою заданих алгоритмів; 

складання учнями власних таксономій освітніх цілей і завдань; 

формулювання цілей на основі результатів рефлексії; співвідношення 

індивідуальних і колективних цілей, цілей учня, учителів, школи; розробка 

ціннісних норм і положень у школі.  

Ми вважаємо, що велику роль у створенні позитивної мотивації учнів 

відіграють проблемні питання (ключові, тематичні і змістовні), які пропонує 

учитель, орієнтуючись на конкретного учня або групу учнів. Ключове 

питання є найбільш широким за змістом, всеосяжним, з філософським 

змістом. Воно призначене,  на наш погляд,  показати місце маленької 

проблеми, що розв’язується учнем, серед найважливіших ключових життєво 
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значущих  інтересів людини. У своїй роботі «Мотивація й особистість» 

(1954) Маслоу припустив, що всі потреби людини вроджені, або 

інстинктивні, і що вони організовані в ієрархічну систему пріоритету або 

домінування [ 25,с.77-105]. За Маслоу існує певна ієрархія потреб людини: 

фізіологічні, потреба в безпеці, потреба в приналежності й любові, потреба у 

визнанні, потреба в самоактуалізації. Щоб задовольнити ці потреби, кожна 

людина шукає відповіді на питання «Як бути щасливим?», «Як стати 

успішним у професії?», «Що таке дружба, любов?», «Яким має бути 

оточуючий світ?» та інші. Звичайно, що пошук відповідей ведеться все життя 

і однозначної відповіді знайти на такі питання неможливо, але важливо 

показати учням, що через навчання різним дисциплінам можна рухатися в 

напрямку розв’язання цих важливих складних життєвих проблем. Тематичні 

питання є посередниками між конкретною проблемою дослідження і 

ключовим питанням.Тематичні питання показують, як саме ключове питання 

переломлюється в конкретній дисципліни, темі (рис.4) при цьому тематичне 

питання має бути цікавим для учнів, інтригуючим і спонукати до 

дослідницької діяльності. 

Рис. 4. Місце ключових та тематичних питань у системі 

 ціннісних орієнтирів учня 

Як стати 
щасливим?

Як стати 
успішним у 
професії?

Що таке 
дружба , 
любов?

Яким має 
бути 

оточуючий 
світ?

ІНШІ 

Чи  можуть ІКТ 

зробити моє 

життя кращим? 
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Так, якщо учні будуть в якості об’єкта досліджувати ІКТ,  доцільно 

поставити, наприклад, таке тематичне питання «Чи можуть ІКТ зробити моє 

життя кращим?» 

 

Методи учнівського планування і самоорганізації навчання. 

Школярам пропонується спланувати свою дослідницьку діяльність на певний 

період, скласти програму досліджень. Учнівська програма досліджень може 

бути усною або письмовою, простою або складною, головне, щоб були  

позначені основні етапи й види діяльності учня щодо реалізації його мети. У 

ході роботи план може мінятися, доповнюватися або змінюватись; учень 

фіксує зміни, з'ясовує їх причини, а наприкінці роботи здійснює рефлексію 

планування. Метод учнівського планування буде ефективним, якщо учні 

будуть мати хоча б мінімальні знання, як будується програма досліджень. 

Для учнів, які починають займатися дослідницькою діяльністю, корисним 

буде ознайомлення зі спеціальною літературою авторитетних вчених, в яких 

вони надають поради дослідникам-початківцям. Вчителі мають 

запропонувати учням такі книги, при цьому дуже корисним буде не просто 

пропозиція прочитати таку книгу, а дати відповіді на попередньо створені  

питання. Еко Умберто присвячує свою роботу написанню дипломної роботи 

студентами,  але багато порад будуть корисними і для виконання учнівських 

дослідницьких робіт (в тому числі в рамках Малої академії наук - МАН).  

Рекомендуючи цю книгу [13], доцільно зосередити увагу учнів на певних 

ключових моментах, надавши учням список питань , наприклад такий: 

- Чому краще брати для дослідницької роботи «вузькі» теми? На яких 

прикладах Еко Умберто аргументує свою позицію?   

- Чому тема «Символ у сучасному мисленні» не рекомендується в 

якості теми дослідницької роботи? 

- На що має бути більш схожа дослідницька робота: на статтю чи 

підручник, словник? 
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- Як зрозуміти пораду «треба виходити з принципу, що, якщо ви  

карлик, але кмітливий, улазьте на плече до велетня, навіть не дуже високому, або 

в крайньому випадку до іншого карлика. Встигнете ще походити на своїх 

ногах»? 

- Що складає «наукову модель» дослідницької роботи? 

- Чи можна вважати науковою тему дослідницької роботи «Як 

побудувати собачу будку?» Наведіть придатний варіант теми зі словами «собача 

будка». 

- Придумайте варіант порівняльної таблиці для своєї теми за зразком 

[13, с.50] 

- Яка позиція керівника дослідницької  роботи на думку Умберто Еко 

вважається більш чесною:  «або він (керівник дослідницької роботи) бере щось із 

власного репертуару, що йому добре відомо й дозволить керувати дипломом 

(дослідницькою роботою) без зусиль, або вибирає щось таке, що вони обоє 

знають недостатньо й що хотіли б вивчити краще»? 

- Оберіть для своєї теми 2 приклади першоджерел і 2 приклада 

критичної літератури. 

- Який підхід буде правильним: «прочитати все суттєве, що існує з 

даної теми» або «прочитати те, що є»? 

- В якому випадку при написанні роботи використовується 

систематичний (тематичний) каталог бібліотеки, а в якому – алфавітний?  

- Які примітивні кроки потрібно зробити, щоб розпочати роботу над 

бібліографією? Де можна знайти коротку бібліографію з теми? 

- Як знайти найголовніших авторів з теми? 

- Яким чином можна зберігати відомості про літературні джерела, що 

таке «бібліографічний ящик»? Які є електронні аналоги описаної Умбертом Еко 

технології? 

- Як скласти робочий план? З чого він складається? 

- За рецептом проблемного плану [13, с.128] складіть план зі своєї 

теми. 
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- Які терміни потрібно пояснювати в дослідницькій роботі? 

- Чи завжди потрібно писати роботу за порядком, встановленим 

планом? 

- Який стиль написання тексту дослідницька роботи доцільно обрати: 

«я» або «ми»? 

-  У чому користь участі у Малій академії наук (МАН), у 

дослідницькій роботі? За яких умов можна відчути цю користь? 

- Що потрібно, щоб одержувати задоволення від дослідницької 

роботи?  

Методи взаємонавчання. Учні в парах, групах або в колективних 

заняттях із цілим класом виконують функції вчителя, застосовуючи 

доступний їм набір педагогічних методів. Спрацьовує один з відомих 

принципів навчання «навчаючи інших, навчаюся сам» 

 

Метод рецензій. Уміння критично глянути на освітній продукт 

товариша, його усну відповідь, на матеріал підручника, переглянутий 

відеофільм, проаналізувати їхній зміст, виділити головні моменти - необхідні 

умови самовизначення учнів. Введенню методу рецензій у навчання передує 

підготовча робота.  Досвід показує, що учні важко знаходять слова навіть 

тоді, коли хочуть похвалити чужу роботу. Їх слід привчати до аналізу чужої 

діяльності строго за критеріями, які мають бути розроблені учителем або 

учнями під керівництвом учителя. Якщо мова йде про дослідницьку роботу, 

то акцентами при рецензуванні та коментуванні мають стати: «значущість 

проблеми», «аргументованість гіпотези», «адекватний підбір методів», 

«достатність даних», «коректність даних», «логічність умовиводів», 

«оригінальність думок, поглядів», «переконливість при презентації 

результатів», «ефективність використання ІКТ» та деякі інші. Добре 

зарекомендував себе прийом рецензування «білим» і «чорним» опонентом. В 

ролі «білого опонента» учні мають виявити всі позитивні сторони відповідно 

до критеріїв, в ролі «чорного» - негативні. При цьому учням треба пояснити, 
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що виявлення негативних моментів має носити конструктивний характер і 

речення може починатися словами «Робота стала б ще кращою (більш 

досконалою, більш переконливою), якби автор…». У такому випадку можна 

очікувати, що в учнів буде закріплюватися позитивне відношення до 

рецензій, толерантність, уміння критично мислити. Рецензії учнів 

оцінюються нарівні з іншими продуктами їхньої творчої діяльності. 

Соціальні сервіси Інтернету надають нових можливостей застосуванню 

методу рецензій. Так у блогах учні можуть викласти свої роботи і одержати 

через коментарі рецензії. Порівняно з традиційним рецензуванням така 

робота може виконуватись більшою кількістю людей, у позаурочний час, 

анонімно, без витрат паперу.  

Методи контролю. Особистісно орієнтоване навчання міняє критерії 

оцінки освітньої діяльності. У традиційному навчанні освітній продукт учня 

оцінюється за ступенем його наближення до заданого зразка, тобто чим 

більш точно й повно відтворює учень заданий зміст, тим вище оцінка його 

освітньої діяльності. В особистісно орієнтованому навчанні освітній продукт 

учня оцінюється за ступенем відмінності від заданого, тобто чим більше 

науково- і культуро- значущих  відмінностей від відомого продукту вдається 

домогтися учневі, тим вище оцінка продуктивності його освіти. 

Методи рефлексії. А.В. Хуторський наголошує, що «освітнім 

результатом навчання є тільки те, що усвідомлене учнем. Якщо ж учень не 

розуміє, що він робив і чому навчився, не може зрозуміло сформулювати 

способи своєї діяльності, проблеми, що виникають, шляхи їх розв’язання й 

отримані результати, то його освітній результат перебуває в прихованому, 

неявному виді, що не дозволяє використовувати його з метою подальшої 

освіти». Розрізняють поточну і підсумкову рефлексію. 

А.В. Хуторський  пропонує такі питання: Яка моя найзначніша справа 

за навчальний рік? У чому я змінився за рік? Який мій найбільший успіх? 

Чому і як я його досяг? В чому я маю найбільші труднощі? Як я їх 

переборював або буду переборювати? Що в мене раніше не виходило, а тепер 
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виходить? Які зміни сталися у моїх знаннях? Що я зрозумів про своє 

незнання? Чому я навчився з математики, географії тощо? Що я навчився 

робити? Які нові види й способи діяльності я застосовував і засвоїв? Які 

основні етапи моєї освіти в цьому навчальному році, у чому їхня специфіка?  

Поточну рефлексію бажано здійснювати кожного уроку. Вона може 

бути організована різними способами, адже сучасна дидактика пропонує 

багато інтерактивних прийомів, які мають знайти гідне місце у методичній 

скарбниці сучасного вчителя. Це може бути прийом «Відкритий мікрофон», 

коли учні по черзі беруть у руки уявний мікрофон і по черзі промовляють, 

що було для них найбільш цінним і важливим на уроці або чому вони 

навчилися за певний період, в чому їм потрібно вдосконалюватися, де їм 

потрібна допомога.  

Методи самооцінки. Самооцінка учня випливає з підсумкової 

рефлексії й завершує освітній цикл. Самооцінка носить якісний і кількісний 

характер: якісні параметри формулюються на основі учнівської освітньої 

програми або задаються вчителем; кількісні - відбивають повноту досягнення 

учнем цілей. Якісна й кількісна самооцінки діяльності учня - його освітній 

продукт, що зіставляється з культурно-історичними аналогами у вигляді 

оцінок учителі, однокласників, незалежних експертів 

Метод «прес». За цим методом доцільно формувати уміння 

аргументувати і доводити власну думку.  Чотири етапи методу ПРЕС:  

1) висловіть свою думку, поясніть, в чому полягає ваша точка зору 

(починаючи зі слів ...я вважаю, що...)  

2) поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються 

докази (починайте зі слів ...тому, що...)  

3)  наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, 

наведіть факти, які демонструють ваші докази (... наприклад ...)  

В якості домашнього завдання з інформатики доцільно запропонувати 

учням висловити свою думки за методом «прес» з таких дискусійних питань 

«Яке суспільство настане після інформаційного?»[55], «Який носій даних є 
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найпопулярнішим за сучасних умов?», «Якби не було Інтернету, то…», «Чи 

потрібні комп’ютерні ігри?» тощо 

 

Представленими методами звичайно не вичерпується методична 

скарбниця сучасного вчителя, який ставить задачу навчати через 

дослідження і намагається її розв’язати на сучасному рівні. Вибір методів 

визначається багатьма факторами, серед яких важливе місце посідає рівень 

професійної компетентності вчителя, його мотиви і бажання 

вдосконалюватись, уміння і навички навчатися самостійно протягом усього 

життя. Таким вчителям стануть корисними наступні ресурси Інтернет щодо 

організації дослідницької діяльності учнів: 

1) Исследовательская деятельность учащихся -   Режим доступу: 

http://www.abitu.ru/researcher/  

2) Рекомендуемая литература по проблемам развития исследовательской 

деятельности учащихся (Составители – Леонтович А.В., Обухов А.С., 

Харитонов Н.П.) / Исследователь.ru //  Режим доступу:  

http://researcher.ru/UTM/a_371pig.html 

3) Портал сучасних педагогічних ресурсів  - http://www.intellect-invest.org.ua 

4) Летняя школа «Исследователь» - Режим доступу: http://www.issl.ru/ 

5) Исследователь: Общероссийское общественное движение творческих 

педагогов - Режим доступу: http://www.oodi.ru/  

6) Сайт, присвячений ТРВЗ (ТРИЗ)-технології: Режим доступу: 

http://www.trizland.ru/  

7) Сайт автора ТРИЗ – Альтшуллєра Г. Режим доступу: 

http://www.altshuller.ru/  

8) Журнал «Исследователь/Researcher» - Режим доступу: 

http://www.irsh.redu.ru/  

9) Програма «Intel ® Навчання для майбутнього» - http://iteach.com.ua/  

  

http://www.abitu.ru/researcher/
http://researcher.ru/UTM/a_371pig.html
http://www.intellect-invest.org.ua/
http://www.issl.ru/
http://www.oodi.ru/
http://www.trizland.ru/
http://www.altshuller.ru/
http://www.irsh.redu.ru/
http://iteach.com.ua/
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Додатки 

Додаток А 

Методологія дослідження 
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Додаток Б. 

Модель дослідницької компетентності 

Етап за чотири 

ланковою 

моделлю 

Група 

компетентностей 

Уміння, навики, 

здатності, 

зацікавленість, 

готовність… 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології, 

користування якими 

входить до складу 

компетентностей  

проектувальний,  Визначення і 

ідентифікація 

(проблеми, 

об’єкта, предмета, 

гіпотез, понять) 

 

виявлення та 

формулювання 

проблеми, 

визначення 

об’єкта, 

предмета 

досліджень, 

формулювання 

мети  

операції з 

гіпотезами 

операції з 

поняттями 

Веб-сторінки інших 

авторів і організацій 

Власна Інтернет-

сторінка (блог, 

журнал тощо), 

 Онлайнова 

дискусія через 

форуми та чати, 

Електронна пошта, 

Електронні «Карти 

розуму» (ментальні 

карти), 

Інтернет-сервіс 

спільного створення 

діаграм зв’язків 

 

інформаційний,  Пошук і доступ до 

даних і 

відомостей 

володіння 

емпіричними 

методами 

збирання даних 

відповідно до 

гіпотез, 

створення 

масивів 

емпіричних 

даних, 

опрацювання 

різноманітних 

джерел 

повідомлень, 

повага 

пошукові машини, 

тематичні каталоги 

відомостей в 

Інтернеті,  

бази даних та знань, 

електронні  

каталоги, 

електронні 

бібліотеки,   

підписка на 

електронні 

періодичні видання, 

гаджети-

опитувальники 

(інтерв’ювання) в 
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авторських прав 

 

Інтернеті,  

конвертація та 

збереження даних 

на електронних 

носіях 

аналітичний  Інтеграція 

інформації, 

перевірка гіпотез 

 

вибір і 

використання 

універсальних 

та спеціальних 

методів 

дослідження  

логічне 

мислення 

творчі здібності 

і здатності 

(інтуїція, 

здатність до 

інсайту, 

відкриття, 

продуктивного 

мислення) 

 

комп’ютерне 

моделювання 

спеціальні програми 

статистичної 

обробки даних 

 

 

 

 

практичний Створення, 

передача, 

впровадження 

нового знання  

 

критичне 

мислення 

комунікативні 

здатності 

 

мультимедійні 

презентації 

електронні 

публікації 

 



92 

Додаток В. 

 Правила формування класифікацій і типові помилки  (за матеріалами [43]) 
 

2. Один об’єкт повинен  відноситися тільки до одного класу 

4. Розподіл має бути неперервним ( ( у процесі класифікації не можна розподіляти 

частину об’єктів на види, а іншу частину – на підвиди) 

3. Розподіл має вестися за однією ознакою 

(обрану ознаку не слід змінювати у ході розподілу) 

 

1. Розподіл повинен бути вичерпним 

Вихідне поняття 

Клас 1 Клас2 

Вихідне 

поняття 
Клас 1 Клас2 

Вихідне поняття 

Клас 1  

(за ознакою1) 

Клас 2 (за 

ознакою1) 

Клас 1  

(за ознакою2) 

Клас 2  

(за ознакою2) 

Помилка! 

Вихідне поняття 

Клас 1  Підклас 2а  Підклас 2б  

Помилка! 

Помилка! 


