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КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР
У Збірнику розміщено матеріали щодо форм, методів та інших
особливостей роботи з обдарованими дітьми, які дозволяють індивіду досягти
вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності і давати
суспільству користь. Подано приклади розкриття обдарованості дітей в одній
із найбільш значимих і дієвих організацій освітньої системи - Малій Академії
наук. Більше 25 років територіальне відділення МАН науково-технічного
профілю у Запорізькій області плідно співпрацює з педагогами загальноосвітніх
і позашкільних закладів та викладачів Запорізьких вищих навчальних закладів,
які виховали не одне покоління талановитої молоді. Запорізьке територіальне
відділення науково-технічного профілю виконує свою головну мету – дає дитині
можливість розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності,
з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів. науково-технічного
профілю. Все це підтверджує наведений моніторинг діяльністі з обдарованими
дітьми у гуртках МАН науково-технічного профілю в Запорізькій області.
Схвалено до друку на засіданні науково-методичної ради КЗ
«ЗОЦ НТТУМ» Грані» ЗОР від 20.04.2017, протокол № 2.
Підготовлено та віддруковано у комунальному закладі «КЗ ЗОЦ
НТТУМ «Грані» ЗОР
м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14. Директор – Едель М. Г.
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“Учень – не чаша, яку необхідно наповнити, а факел,
який необхідно запалити” ( Давньогрецький вислів )
“Найважливіше завдання школи – розкрити творчі здібності,
обдарування та таланти всіх вихованців” ( В.О. Сухомлинський )
1. ОБДАРОВАНІ ДІТИ
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість,
честь України, її світовий авторитет. Недарма видатні діячі нашої держави
надавали виняткового значення формуванню розумового потенціалу
українського громадянства, вважаючи, що тільки еліта може просувати
суспільство й державу до висот досконалості. І наше завдання полягає в тому,
щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.
За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі
творчої особистості в суспільстві значної актуальності набула система роботи з
обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація
такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору
обдарованих вихованців і створив умови для розвитку їх природного творчого
потенціалу.
Обдарованість - явище складне, багатогранне, це диво, яке природа
дарує людям. І водночас воно настільки рідкісне, настільки дивовижне, що
важко зрозуміти, чому саме ця людина вражає своїми неперевершеними
успіхами в тій чи іншій галузі науки, мистецтва, літератури.
Обдарованість - це сукупність здібностей, які дозволяють індивіду
досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності і давати
суспільству користь.
Стосовно феномену обдарованості дитини існує дві протилежні точки
зору. За соціальною концепцією визнається, що більшість дітей від народження
однаково наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена
різницею життєвих умов (Дж. Локк, К.А. Гельвецій, В.П. Єфроїмсон).
Друга – теорія генетичної спадковості, за якою обдарованість є
вродженим, досить рідкісним явищем, що успадковується від батьків і навіть
через покоління (Ф.Гальтон, Р. Стернберг).
Суперечність
цих
поглядів
зникає,
якщо
вважати,
що
потенційна обдарованість дитини по відношенню до різних видів діяльності
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притаманна багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє лише
незначна частина дітей. Будь-яка дитина може досягати особливих успіхів у
широкому спектрі діяльності, оскільки її психічні можливості надзвичайно
пластичні на різних етапах вікового розвитку. Таким чином, обдарованість у
певній діяльності може виникати стихійно й далі розвиватись за сприятливих
умов або затухати за несприятливих.
Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це
насамперед пов'язано з потребою суспільства в неординарних творчих
особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і
талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти.
Проте недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до роботи з
дітьми, що виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до
неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої діяльності. Нерідко
творче мислення обдарованої дитини розглядається як відхилення від норми
або негативізм. Експерименти, проведені в багатьох країнах світу, переконливо
показали, наскільки складно перебудувати систему освіти, змінити ставлення
педагога до обдарованої дитини, зняти бар'єри, що блокують її таланти.
Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, не
відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але насправді такі діти
найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, вони більш
сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки.
Обдарована дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але і до
оточуючого. Тому педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути
досить терпимі до критики взагалі і себе зокрема.
2.

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ БАГАТОГРАННИХ
ПРОЯВІВ ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Обдарованість, як характерну ознаку особистості, визначають за різними
критеріями. Наприклад, український психолог Юрій Гільбух на основі аналізу
пізнавальних особливостей дитини виокремлює такі типи обдарованості:
- природничі теоретики (спрямованість пізнавального інтересу на
осмислення абстрактних ідей, схильність до природничих знань);
− природничі прикладники (спрямованість пізнавального інтересу на
розв’язання складних онструкторсько-технічних завдань, моделювання);
− гуманітарії (спрямованість пізнавального інтересу на мови, суспільні
науки, літератури.
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Американські психологи (Іллінойський університет) під керівництвом
М. Карне найголовнішими вважають такі типи обдарованості дитини:
1. Інтелектуальна
обдарованість.
Виявляється
у
допитливості,
спостережливості, точному мисленні, винятковій пам’яті, потязі до нового,
глибині занурення у справу.
2. Обдарованість у сфері академічних досягнень. У читанні: надає йому
перевагу серед інших видів діяльності; швидко і надовго запам’ятовує
прочитане; володіє великим словниковим запасом; використовує складні
синтаксичні конструкції; цікавиться написанням букв і слів. У математиці:
виявляє інтерес до лічби, вимірювання, зважування, упорядкування предметів;
запам’ятовує математичні знаки, цифри, символи; легко виконує арифметичні
дії; застосовує математичні вміння і терміни до ситуацій, що не стосуються
безпосередньо математики. У природничих науках: виявляє інтерес до
навколишнього; цікавиться походженням та призначенням предметів і явищ, їх
класифікацією; уважність до явищ природи, їх причин і наслідків, намагання
експериментувати.
Наступним кроком у визначенні наявності у дитини потенційної
обдарованості є організація педагогічного спостереження за її поведінкою та
аналіз її дій та вчинків, пов’язаних з проблемними ситуаціями у житті.
Критеріальними засадами цих діагностичних процедур, по перше, може
слугувати загальновизнана структура розвиненої обдарованості. А по-друге, за
допомогою методу вибіркового аналізу наукової та художньо-публіцистичної
літератури можна виявити сукупний перелік психологічних характеристик,
притаманних обдарованій людині.
Узагальнена психологічна характеристика обдарованої особистості:
 має хорошу пам’ять, добре розвинуте абстрактне
 як правило, дуже активна і завжди чимось зайнята;

мислення;

Отже, те, що дитина обдарована, можна припустити, якщо її інтелектуальні
здібності перевищують стандартний рівень, до вирішення проблем і завдань
вона застосовує творчий підхід, а також у неї наявний високий рівень мотивації
досягнень.
Особлива психологічна якість обдарованих дітей – їх здатність
прогнозувати можливі ситуації, способи розв’язання проблем, внутрішньо
програвати ситуації ризику й небезпеки, а також знаходити можливі виходи із
таких ситуацій.
Обдаровані діти часто є оригінальними у поведінці та спілкуванні. Вони
використовують особливі способи спілкування з дорослими й однолітками,
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чутливі до ситуації спілкування, виявляють уміння спілкуватися не лише
словесно, а й за допомогою невербальних засобів (міміки, жестів, інтонації
тощо), легко вступають у контакт з однолітками, прагнуть до лідерства у
спільній діяльності. Обдаровані діти частіше за своїх однолітків обирають роль
дорослого в творчих іграх, змагаються з іншими дітьми. Вони не уникають
відповідальності, пред’являють високі вимоги до себе, самокритичні; не
люблять, коли до них ставляться із захопленням, обговорюють їхню
винятковість, талановитість, адже самі знають собі ціну. Ці діти випереджають
однолітків у моральному розвитку, активно прагнуть добра, справедливості,
правди, виявляють інтерес до духовних цінностей.
Обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими незвичайними,
іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких
досягнень) в тому чи іншому виді діяльності. Відповідно до даних
психологічних досліджень обдарованими є не більше 5% дітей. Разом з тим,
беручи до уваги генетично закладені в кожній дитині здібності й різноманіття
видів обдарованості, можна припустити, що потенційно кожна дитина –
обдарована.
Обдарованими можна вважати дітей, якщо вони:
- часто "перескакують” через послідовні етапи свого розвитку;
- у них чудова пам’ять, яка базується на ранньому мовленні;
- рано починають класифікувати і категорувати інформацію, що надходить до
них;
-із задоволенням віддаються колекціонуванню. При цьому їхня мета – не
приведення колекції в ідеальний і досить постійний порядок, а реорганізація,
систематизація її на нових підстановках;
- мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники та
енциклопедії, придумують нові слова і поняття;
- можуть займатися кількома справами відразу, наприклад, стежити за двома чи
більше подіями, що відбуваються навколо них;
- дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять будьяких обмежень свої досліджень;
- у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв’язки, робити
правильні висновки;
- можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони
буквально "занурюються” в своє заняття, якщо воно їм цікаве;
- мають сильно розвинуте почуття гумору;
- постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;
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- визначаються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати
кілька справ одночасно;
- часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе
такими, що завжди мають рацію;
- їм бракує емоціонального балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті.
При складанні індивідуальних програм потрібно врахувати проблеми
обдарованих дітей:
- неприязнь у школі часто з’являється тому, що навчальна програма нудна і
нецікава для обдарованої дитини;
- ігрові інтереси – обдарованим дітям подобаються складні ігри і нецікаві ті,
якими захоплюються їхні ровесники. Як наслідок – дитина опиняється в
ізоляції;
- заглиблення у філософські проблеми – для обдарованих дітей є характерним
замислюватися над такими явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні
вірування набагато частіше, ніж для інших дітей;
- невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком –
обдаровані діти частіше віддають перевагу спілкуванню із дітьми старшого
віку. Через це їм важко бути лідерами, бо вони поступаються фізичним
розвитком;
- прагнення до досконалості – для обдарованих дітей характерна внутрішня
потреба досконалості – вони не заспокоюються, доки не досягнуть бажаного;
- почуття незадоволеності – вони критично ставляться до своїх досягнень,
мають низьку самооцінку;
- нереальні цілі – вони часто ставлять перед собою завищені цілі, не маючи
можливості досягти їх, переживають;
- надмірні чутливість, вразливість;
- потреба в уважному ставленні дорослих.
3. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ
Більшістю сучасних психологів проблема розвитку обдарованої дитини
розглядається у контексті розкриття її творчого потенціалу, розвитку
інтелектуальних здібностей, а також формування особистісно-мотиваційної
сфери. К.Д.Ушинський писав про те, що дитина, яка отримала від народження
щасливе поєднання інтелектуальних і творчих здібностей, має можливість
скористатися ними у майбутньому.
Креативність – це одна з найголовніших умов розкріпачення свідомості –
її вихід за межі наявного чуттєвого буття, піднесений, узагальненопозачасовий погляд на речі, це крок свідомості за обрій усталеного, у світ
свободи та творчості.
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Згідно з новітніми ідеями вітчизняної педагогічної науки головною умовою
розкриття потенціалу креативності учнівської молоді є перетворення
традиційного навчально-виховного процесу, побудованого на засадах суб’єктоб’єктних відносин педагогів з учнями, на освітній простір життєтворчості,
насичений різноманітними інтерактивними заходами за всіма можливими
сферами самоздійснення особистості.
4. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ
Важливою особливістю сучасного розуміння обдарованості є те, що це
явище розглядається не як статична, а як динамічна характеристика, що реально
існує в русі, постійному розвитку (Ю.Д. Бабаєва, А.І. Савєнков та ін.). За такого
розуміння вважається доцільним визначити провідні фактори формування
обдарованості дитини, за наявності яких підвищується вірогідність прояву
неординарних здібностей особистості. Такими факторами пропонується
вважати психофізичний потенціал особистості та сприятливий вплив
середовища.
Біологічними передумовами обдарованості є: задатки, як вроджені
анатомо-фізіологічні особливості людини, що зумовлюють розвиток здібностей
(до музики, малювання, математики, спорту тощо); здібності – індивідуальні
якості особистості, які виявляються у певній діяльності і які забезпечують успіх
саме в цій діяльності; схильності – емоційне ставлення, конкретна вибіркова
спрямованість на певну діяльність, що заснована на інтересі до цієї діяльності,
потреби у її здійсненні, бажанні виконувати, досягати у ній успіху. Система
задатків, схильностей і здібностей у комплексі і є найважливішою рушійною
силою самовираження особистості, яка забезпечує виконання нею діяльності на
високому рівні і досягнення значних успіхів.
5. CИСТЕМА ПОШУКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Задача педагога - пошук обдарованих дітей; створення умов для розвитку
здібних та обдарованих учнів; підтримка та стимулювання розвитку
інтелектуально і творчо обдарованих дітей; формування високо професійного,
творчо працюючого педагогічного колективу.
Заняття - Рівень творчості, пізнавального інтересу, нестандартності
мислення
Результати письмових робіт - Інтелект, ерудиція, лексика, природні
задатки
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Учнівські олімпіади, конкурси - Інтелектуальні здібності, нестандартність
мислення, неординарність підходів
Анкетування, тестування - Лідерські якості, оригінальність, ерудиція,
об’єктивність самоаналізу
Бібліотека - Вивчення запитів, інтересів, допитливості
Виховна робота - Рівень активності, ініціативності,
відповідальності, наявність інших загальнолюдських якостей
Модель "Обдарованість”
Інтелектуальні здібності:
- пізнавальний інтерес
- ерудиція
- нестандартність мислення
- здатність до абстрагування
- діалектичне бачення
- багата лексика
Творчий потенціал:
- ініціативність
- оригінальність
- цілеспрямованість
- наполегливість
- допитливість
- самоаналіз
- неординарність підходів
Психофізичні властивості:
- високий рівень національної свідомості, духовної культури
- почуття відповідальності
- активність
- загальнолюдські якості
Світоглядні цінності
- інтуїтивність
- чуттєве сприйняття
- природні потреби в розумовій праці
- природні задатки.

свідомості,
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6. ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес.
Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо педагог творчий, а навчальний
процес цікавий, різнобічний, результативний.
6.1. Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей?
1. Підхоплюй думки гуртківців і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх
оригінальність, важливість тощо.
2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.
3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина
практично вирішує дослідницькі завдання.
4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.
5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.
6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього
рішення, де є багато варіативні способи.
7. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в
блокноті.
8. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно
попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і
розвивати у нього терпимість і впевненість.
9. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.
10. Розсіюй страх у талановитих дітей.
11. Стимулюй і підтримуй ініціативу гуртківців, самостійність. Підкидай
проекти, які можуть захоплювати.
12.Створюй проблемні
прогнозування, уяви.

ситуації,

що

вимагають

альтернативи,

13. Створюй в закладі періоди творчої активності, адже багатого
геніальних рішень з'являється в такий момент.
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14. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.
15. Розвивай критичне сприйняття дійсності.
16. Вчи доводити починання до логічного завершення.
17. Впливай особистим прикладом.
18. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання
підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки,
самопізнання.
19. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих
задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за
обране рішення.
20. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних
видів масових заходів, відкритих та семінасемінарських занять, свят.
21. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої
пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй
розвиваючі ситуації.
22. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських
конкурсах, змаганнях, виставках.
23. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність,
ініціативу, пошук.
6.2. Якості, якими має володіти педагог для роботи
з обдарованими дітьми
1. Бути доброзичливим і чуйним.
2. Уміння будувати педагогічну діяльність на основі результатів
психодіагностики особистості дитини, з огляду на її індивідуальні й вікові
особливості.
3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
4. Мати широке коло інтересів, добрі організаторські здібності;
5. Уміння створювати ситуацію успіху, умови для самореалізації
особистості учня, стимулювати творчість дитини;
6. Бути готовим до виконання різноманітних обов'язків, пов'язаних із
навчанням обдарованих дітей.
6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.
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7. Володіти почуттям гумору.
8. Мати живий та активний характер.
9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до
постійного самовдосконання.
10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.
11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.
12. Володіти емоційною стабільністю.
13. Уміти переконувати.
14. Мати схильність до самоаналізу.
15.Уміння використовувати у своїй діяльності інноваційні методи та
технології навчання й розвитку дітей.
Сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми творчі методи, які
використовуються в педагогічній діяльності:
- повага до бажання учнів працювати самостійно;
- вміння утримуватись в процесі творчої діяльності;
- надання дитині свободи вибору галузі застосування свої здібностей,
методів досягнення мети;
- індивідуальне застосування навчальної програми залежно від
особливостей учня;
- заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учням;
- виключення будь-якого тиску на дітей, створення розкріпаченої
атмосфери;
- схвалення результатів діяльності дітей в одній галузі метою спонукати
бажання випробувати себе в інших галузях діяльності;
- підкреслювання позитивного значення індивідуальних відмінностей;
- надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінну від
інших точку зору і у зв’язку з цим відчувають тиск з боку ровесників;
- добування максимальної користі з хобі, конкретних захоплень та
індивідуальних нахилів;
- терпиме ставлення до можливого безладдя;
- заохочення максимальної захопленості у спільній діяльності;
- переконання учнів, що вчитель є їхнім однодумцем, а не ворогом.
6.3. Орієнтовний перелік заходів при роботи з обдарованими дітьми
1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних
напрямів діяльності.
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2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої
обдарованості.
3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного
підвищення майстерності керівників гуртків, які працюють з обдарованими
дітьми.
4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на
виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку.
5. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають
педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель".
6. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими
дітьми.
7. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій
педагогів, які працюють з обдарованими дітьми.
8. Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних
творчих конкурсах.
7. ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ,
В ході дослідження досвіду роботи сучасних фахівців, викладеного у
психолого-педагогічній літературі, було визначено найефективніші форми та
методи роботи з обдарованими дітьми, розкриття потенціалу креативності, а
саме:


реалізація творчого експрес-тренінгу під час проведення шкільних уроків;



налаштування учнів на досягнення успіху;

допомога кожному учневі ставити перед собою посильні завдання, які б
відповідали його інтересам і носили дослідницький характер;


Метод роботи з обдарованими дітьми – проблемні запитання. При
вивченні різних тем з предмету підбираються проблемні запитання, на які учень
у підручнику готової відповіді не знайде. При цьому для вірної відповіді учню
потрібно ще застосувати знання з вивчених раніше розділів. Ще в запитання
закладається якась проблемна ситуація, розв’язати яку потрібно неординарним
способом.
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Метод роботи з обдарованими дітьми – побудова гіпотез. Учні висувають
власні гіпотези щодо вирішення наукового завдання. Роблять свої припущення,
що можуть стати темою дослідження.
«Виділяти найкраще» – цей метод, відомий як «ефект Розенталя» або ефект
Пігмаліона – психологічний феномен, який полягає в тому, що очікування
особистістю реалізації пророцтва багато в чому визначають характер її дій та
інтерпретацію реакцій оточуючих, що й провокує «само здійснення пророцтва»,
цей термін винайшов американський соціолог Роберт Мертон у 1948 році для
тих пророкувань, які стихійно «керують» поведінкою людей і призводять до
очікуваних ними результатів.
Форма роботи з обдарованими дітьми – інтерактивне навчання:
«запитання – відповідь». Для цього клас поділяється на декілька груп. Кожна
група одержує завдання прочитати текст з підручника і скласти запитання до
нього. Коли учень замислюється над постановкою запитання, то в його уяві має
бути варіант відповіді, це розвиває логічне мислення. Ланцюжок «запитання –
відповідь» сприяє тому, що відповідь породжує нове запитання. Така методика
роботи допомагає дитині формулювати певні умовиводи, висловлювати свої
думки, доходити правильних висновків.
Форма роботи з обдарованими дітьми: «інформаційно – пізнавальна
суперечність». Характерна особливість полягає в тому, що елементами є
істинні, але, на перший погляд, суперечливі судження.
Прийом «Незавершене рішення» – за його допомогою можна визначити
рівень пізнавальної активності. Наприкінці заняття вчитель пропонує учням
виконати завдання творчого характеру і попереджає, що рішення виявиться
досить цікавим і несподіваним. Після обговорення висунутої проблеми учні
починають роботу, але не встигають виконати завдання до закінчення уроку.
Вчитель, не фіксуючи увагу на тому, що завдання повинно бути завершено,
перевіряє його наявність і якість виконання на наступному уроці.
Одною із найбільш значимих і дієвих організацій для розкриття
обдарованості дітей є Мала академія наук України. Це освітня система, яка
реалізує державну політику щодо роботи з обдарованими дітьми, залучає
обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності, успішно створює та
впроваджує ефективну систему пошуку й відбору, навчання, розвитку й
підтримки обдарованих дітей України. Мала академія наук створювалася і
розвивалася під керівництвом Міністерства освіти і науки України за участю
Національної академії наук України та її науково-дослідницьких інститутів,
вищих
навчальних
закладів
усіх
регіонів
України.
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У 1983 році постановою Ради Міністрів було затверджено Типове
положення про Малу академію наук школярів, створено координаційнометодичну раду, що сприяло утворенню територіальних відділень МАН у ряді
областей України. Враховуючи досвід інших областей територіальне відділення
МАН у Запорізькій області було створено у 1991 році на базі обласного
позашкільного закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді
«Грані».
Нині виповнюється 25 років плідній співпраці педагогів загальноосвітніх і
позашкільних закладів та викладачів Запорізьких вищих навчальних закладів,
які виховали не одне покоління талановитої молоді, що виявляла здібності до
наукової, експериментальної та пошуково-дослідницької діяльності.
25 років Запорізьке територіальне відділення виконує свою головну мету –
дає дитині можливість розвинути свій інтелект у самостійній творчій
діяльності, з урахуванням індивідуальних особливостей і нахилів. Це
підтверджує моніторинг діяльністі з обдарованими дітьми у гуртках МАН
науково-технічного профілю в Запорізькій області.

8. МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
У ГУРТКАХ МАН НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
П’янкова Ольга Несторівна,
завідувач науково-технічного відділу (МАН)
КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР
Мала академія наук України є основною складовою системи виявлення,
розвитку і підтримки здібних до наукової діяльності школярів. Тому основною
метою роботи педагогічного колективу МАН Центру «Грані» є створення умов
для розвитку обдарованих дітей, чия висока пізнавальна активність і
розвинений інтелект виходять за межі вікових особливостей. Це може бути
індивідуально посилена програма навчання, цілеспрямована робота з
поглиблення знань дитини, її інтересів, зокрема за допомогою дослідницької та
конструкторської діяльності (діяльності по створенню дослідницьких проектів).
Саме таку задачу ставить перед собою Центр «Грані», зокрема науковотехнічний відділ (відділ МАН) і доволі успішно її вирішує.
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Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» є базовим закладом п’яти наукових відділень Малої академії
наук України. Це відділення (далі – відділення науково-технічного профілю):
- математики (3 секції),
- фізики та астрономії (4 секції),
- економіки (3 секції),
- комп’ютерних наук (6 секцій),
- технічних наук (7 секцій).
Всього відділення науково-технічного профілю охоплюють 23 секції.
У відділі МАН Центру «Грані» працює достатньо широка мережа гуртків
(у 2016-2017 навчальному році – 28 гуртків / 30 груп) за різними напрямками.
Є гуртки математичні, фізичні, винахідницькі, економічні, астрономічні,
інформатики та програмування, робототехніки тощо. У 2012 році був відкритий
новий сучасний гурток «Основи робототехніки та комп’ютерне моделювання».
Керівниками гуртків працюють за сумісництвом викладачі вищих навчальних
закладів, вчителі шкіл та інженери, серед них – 10 кандидатів фізикоматематичних, технічних, економічних або педагогічних наук, 2 заслужених
вчителя України.
З гордістю хочеться зауважити, що завдяки навчанню у гуртках МАН
Центру «Грані» і талановитим керівникам наші вихованці досить успішно
виступають на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН, а також гідно представляють
Запорізьку область на державному етапі Всеукраїнського конкурсу МАН, на
Всеукраїнських винахідницьких конкурсах («Інтел-Техно», виставка-конкурс
«Майбутнє України», «Sikorsky Challenge» ), Всеукраїнському турнірі юних
математиків, Всеукраїнських олімпіадах з робототехніки. Кількісне
підтвердження цього можна побачити в таблиці і на діаграмах.
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Конкурс МАН
(обласний етап)
Кількість
учасників

«Грані»

всього

«Грані»

всього

«Грані»

всього

«Грані»

Кількість
призерів
області

всього

Кількість
учасників
від області

«Грані»

Кількість
призерів
області

всього

Кількість
учасників
від області

«Грані»

Кількість
призерів

Інші конкурси
(всеукраїнські)

всього

Навчальний
рік

Конкурс МАН
(державний етап)

2010-2011

261

87

72

36

22

15

14

9

31

29

15

15

2011-2012

294

95

83

33

23

15

13

8

21

21

15

15

2012-2013

258

81

70

31

22

18

12

12

38

29

24

20

2013-2014

268

67

78

38

21

16

16

14

30

27

9

9

2014-2015

245

76

76

36

20

17

13

12

19

19

9

9

2015-2016

262

83

64

35

13

12

11

11

17

10

4

3

2016-2017

277 105

87

52

20

18

16

15

27

21

8

7

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу МАН
300
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277

262
245

250
200

Загальна кількість
учасників

150

Учасники від Центру
"Грані"

100

50

67

78

83

76 76
38

36

105
87

64
35

52

0

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Загальна кількість
призерів
Призери від Центру
"Грані"
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ІІІ (державний) етап Всеукраїнського конкурсу МАН
25
20

21

20

20
16 16
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17
14

13

12

13

12

18

16

Кількість учасників від
області
Учасники від Центру
"Грані"
Кількість призерів від
області
Призери від Центру
"Грані"
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11 11

10
5
0

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Інші всеукраїнські конкурси
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25

27
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20
15

10
5

1111

21

1919

17

9 9

10

8 7
4 3

Кількість учасників від
області
Учасники від Центру
"Грані"
Кількість призерів від
області
Призери від Центру
"Грані"

0

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Впродовж останніх 5 років за підсумками ІІІ (державного) етапу
конкурсу-захисту МАН на відділеннях науково-технічного напрямку Запорізька
область посідала (за рейтингом у балах):
ІV місце у 2013 році, ІІІ місце у 2014 році, ІІ місце у 2015 році, ІV місце у
2016 році і І місце у 2017 році.
Дуже вдало виступали вихованці МАН Центру «Грані» у Всеукраїнській
науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів
«Майбутнє України»: за 2010-2016 роки із 22 учасників переможцями стали
16 учнів.
Останні три роки команда Центру «Грані» під керівництвом
Добровольської І.В. бере участь у Всеукраїнському турнірі юних математиків
імені М. Й. Ядренка. Старт виявився вдалим: у 2014-2015 році команда посіла
ІІІ місце, а в 2015-2016 році – І місце!
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Рейтинг областей (в балах)
за підсумками ІІІ (державного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН
на відділеннях науково-технічного напрямку

2014 рік

2013 рік
Харківська
Дніпропетровська
м. Київ
Запорізька
Кіровоградська
АР Крим
Херсонська
Львівська
Ів.-Франківська
Рівненська
Сумська
Полтавська
Волинська
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Хмельницька
Тернопільська
Миколаївська
Донецька
м. Севастополь
Луганська
Одеська
Вінницька
Житомирська
Київська
Закарпатська

Харківська
Дніпропетровська
Запорізька
м. Київ
Ів.-Франківська
Львівська
Сумська
Волинська
Донецька
Миколаївська
Вінницька
Чернігівська
Тернопільська
Луганська
Херсонська
Рівненська
Черкаська
Хмельницька
Кіровоградська
Полтавська
Чернівецька
Закарпатська
Одеська
АР Крим
Житомирська
Київська
м. Севастополь

33
30
25

22
21
21
20
17
17
15
13
13
13
12
9
8
8
8
7
7
5
5
4
3
2
1
1

0

10

20

30

9
9
9
9
8
8
7
7
6
5
4
3
0

м. Київ
Харківська
Рівненська
Запорізька
Сумська
Волинська
Черкаська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Вінницька
Львівська
Ів.-Франківська
Полтавська
Донецька
Тернопільська
Херсонська
Хмельницька
Чернівецька
Одеська
Закарпатська
Чернігівська
Миколаївська
Київська
Житомирська
Луганська
АР Крим
м. Севастополь

13
12
10
10
10
9
9
8
7
7
6
5
5
4

2
1
0
0
0

10

12
11
11

10

20

30

40

2016 рік
24
22
22
20
20
18
18
17

0

25
21
20
18
18
18
17
16
15

0

40

2015 рік
м. Київ
Запорізька
Херсонська
Харківська
Львівська
Дніпропетровська
Сумська
Волинська
Ів.-Франківська
Черкаська
Миколаївська
Хмельницька
Кіровоградська
Рівненська
Полтавська
Тернопільська
Одеська
Київська
Вінницька
Чернігівська
Житомирська
Закарпатська
Чернівецька
Луганська
Донецька
АР Крим
м. Севастополь

33
28

20

30

31

27
23
18
17
16
16
15
14
13
12
11
9
9
8
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
0
0

0

10

20

30

40
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2017 рік
Запорізька

28

м. Київ

24

Львівська

24

Харківська

23

Дніпропетровська

23

Рівненська

16

Кіровоградська

13

Ів.-Франківська

13

Волинська

12

Херсонська

12

Черкаська

11

Сумська

10

Чернівецька

9

Полтавська

8

Тернопільська

8

Чернігівська

8

Вінницька

6

Хмельницька

5

Закарпатська

5

Миколаївська

3

Житомирська

3

Донецька

2

Одеська

2

Київська

2

Луганська

0

АР Крим

0

м. Севастополь

0
0

5

10

15

20

25

30

З 2012 року запорізькі юні науковці – вихованці Центру «Грані»
виборювали право представляти Україну на Міжнародній конференції молодих
вчених “ICYS”, з чим вони гідно впоралися:
- на конкурсі “ICYS-2012” у м. Неймеген (Нідерланди) Свєтлова Олена
(керівник Добровольська І.В.) посіла ІІІ місце;
- на конкурсі “ICYS-2013” у м. Денпасар (Балі, Індонезія) Літкін Ілля
(керівник Білоус С.Ю.) теж став переможцем (посів ІІІ місце), а Нежура
Владислав (керівник Добровольська І.В.) був фіналістом конкурсу;
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-

-

-

на конкурсі “ICYS-2015” у м. Ізмір (Туреччина) Шатов Сергій (керівники
Білоус С.Ю. та Циммерман Г.А.) посів ІІ місце і був нагороджений срібною
медаллю;
на конкурсі “ICYS-2016” у м. Клуж-Напока (Румунія) брали участь
Музиченко Микола і Чередніченко Олександр (під керівництвом
Білоус С.Ю.), обидва посіли ІІ місце і завоювали срібні медалі;
на конкурсі “ICYS-2017” у м. Штутгарт (Німеччина) свої проекти
представляли Музиченко Микола і Похиленко Олександр (під керівництвом
Білоус С.Ю.), Музиченко Микола посів ІІ місце і був нагороджений срібною
медаллю.

Серед керівників гуртків МАН найбільш вагомі результати мають Білоус
Світлана Юріївна, Мінаєв Юрій Павлович, Добровольська Ірина
Володимирівна, Рогалєв Данііл Дмитрович, Лисенко Наталія Віталіївна,
Андрєєв Андрій Миколайович, Циммерман Геннадій Анатолійович. Серед їх
вихованців не тільки багато переможців обласного етапу конкурсу МАН, а й
переможці державного етапу конкурсу МАН та інших всеукраїнських і
міжнародних конкурсів.
З метою забезпечення якісного навчально-виховного процесу у Центрі
«Грані» постійно ведеться робота по підвищенню фахової майстерності
педагогів. Педагогічні працівники МАН беруть активну участь у науковопрактичних семінарах, займаються методичною роботою. Наприклад, троє
наших керівників пройшли навчання у науковій школі для педпрацівників, що
проводиться щорічно Європейською організацією ядерних досліджень (CERN)
у м. Женева (Швейцарія).
Керівники гуртків МАН були учасниками і переможцями як обласних,
так і Всеукраїнських конкурсів на кращу методичну розробку:
- у 2010 році на Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з
дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти, що
проводився НЦ «МАН України», Мінаєв Ю.П. і Тихонська Н.І. стали
переможцями (І місце), а Лозовенко О.А. і Кенєва І.П. були учасниками;
- у 2013 році на Всеукраїнському конкурсі серед педагогів ПНЗ України на
кращі методичні розробки (організатор конкурсу УДЦПО) Білоус С.Ю. була
нагороджена дипломом І ступеня, а Мінаєв Ю.П. – дипломом ІІ ступеня.
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9.ФОРМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
У ГУРТКАХ МАН НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
9.1. АВТОРСЬКИЙ ПРОЕКТ
«ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА «ШКОЛА – МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК»
Білоус Світлана Юріївна,
кандидат педагогічних наук,
завідувач філії – науково-дослідної експериментальної
лабораторії НЦ «МАН України»
Педагогічна система «Школа – Мала академія наук» передбачає розвиток
дослідницьких здібностей не лише учнів, а й їх наставників.
Основним завданням сучасної школи є організація для кожної дитини
такого процесу навчання, якого потребує її індивідуальність, що
забезпечуватиме не тільки визначення оптимальної освітньої траєкторії
розвитку кожної особистості, а й відповідну фахову підготовку учителя, який
«поведе» учня. Адже вчитель у першу чергу повинен відповідати основним
вимогам інноваційного мислення – це й є запорукою інноваційного розвитку
освіти.
Акмеологічність освітнього процесу, про яку йдеться в [1] слід розуміти
як вимогу до саморозвитку і самовдосконалення вчителів з метою формування
в них певних рис інноваційного мислення. Ще в 1928 році відомий вчений
психолог Микола Олександрович Рибников запропонував використовувати
поняття акмеологія як поняття науки «… про розвиток зрілих людей» [3]. Якщо
скористатися визначенням акмеології, виходячи з походження цього терміну
(від давньогрецького ακμή, akme – вершина, та λόγος, logos – вчення), стає
зрозумілим, що в цьому розділі психології, - а саме, психології розвитку, вивчаються закономірності й механізми, які забезпечують можливості
досягнення вищого рівня індивідуального розвитку. А оскільки для такого
розвитку потрібний освітній простір, в якому існують певні умови, об’єктивні
та суб’єктивні фактори, що можуть як допомагати, так і перешкоджати
досягненню людиною вершин розвитку, то, зрозуміло, чому акмеологія не
може замикатися лише в межах психології. Таким чином, акмеологія є
міждисциплінарною наукою, яка поєднує в собі психологію і педагогіку.
Ціль даної публікації – запропонувати шляхи комплексного розв’язання
означених суперечностей між завданнями Національної стратегії розвитку
освіти в Україні та реальним станом освіти за допомогою подальшого
запровадження і модернізації педагогічної системи «Школа - Мала академія
наук».
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Одна з основних проблем української освіти, на наш погляд, полягає в
наступному: відбувається суттєве зниження прогнозованості, а тому й
ефективності навчального процесу. Це є головною перешкодою не тільки
підвищення якості навчання, а й, тим паче, запровадження інноваційного
розвитку освіти. Проте головні стратегічні завдання освітянської реформи
можуть бути виконаними завдяки використанню накопиченого потенціалу
української освіти при застосуванні нових, але вже апробованих і ефективних
підходів. Саме такі підходи реалізуються в авторській педагогічній системі
«Школа-Мала академія наук».
Розвиток дослідницьких здібностей як учнів, так і їх наставників потребує
системного підходу і, за нашою думкою, найбільш ефективно відбувається у
розробленій і апробованій автором педагогічній системі «Школа-Мала академія
наук», яка включає до себе концептуальну, змістовну та процесуальнотехнологічну частини [5]. На структурно-логічній схемі Рис.1 показані основні
складові педагогічної системи, які в свою чергу мають власну структуру і зміст,
при цьому виділено такі підсистеми: концептуальні основи; змістовну частину
навчання та процесуальну частину (технологію навчання).
У відображеному на схемі загальному представленні (рис.1) наповнення
складових педагогічної системи можуть бути різними. В розробленій нами
системі «Школа-Мала академія наук» запроваджується об’єднання освітнього
середовища шкільного навчання з освітнім середовищем унікального,
існуючого в статусі державного лише в Україні, позашкільного науководослідного товариства «Мала академія наук України».
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Рис. 1. Структурно-логічна схема (СЛС) педагогічної системи «Школа-МАН»
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Наведемо лише основні відмінності педагогічної системи «Школа – МАН» від
інших. У концептуальних засадах головними є наступні:



взаємодоповнення та взаємодія шкільного і позашкільного навчання в
об’єднаному освітньому середовищі;
обов'язкове, сплановане переростання навчальної діяльності в дослідницьку;
головна ідея: «Кожна навчальна задача може і повинна перетворюватися на
дослідницьку в процесі навчання».

Зазначимо, що наповнення процесуальної частини (вибір і розробка
технології навчання), яке визначається методикою навчання, зазвичай
розробляється або обирається вчителем. Досвід запровадження педагогічної
системи «Школа-МАН» її вдосконалення і застосування іншими вчителями
протягом 18 років показує, що найбільш ефективним є застосування методики
динамічного моделювання (скорочено – МДМ), або методики «дослідницьких
ланцюжків», розробленої автором, яка забезпечує розвиток дослідницьких
здібностей учнів [5].
Наведемо коротке викладення суті методики динамічного моделювання
(МДМ), зазначивши, що МДМ – універсальна методика, яка може
застосовуватися при навчанні будь-яких дисциплін. Доведемо це, на перший
погляд, занадто сміливе твердження. Для цього чітко визначимо поняття
дослідницької та творчої задачі, що й було зроблено автором десь у 2002 році.
Дійсно, поняття дослідницьких та творчих здібностей у загально
прийнятій термінології дидактики вважаються майже тотожними, а в
методичній літературі постійно вживаються поняття «творчі завдання» та
«дослідницька задача», але різниця між ними не встановлюється. Ми вважаємо,
що ця різниця існує, і саме від усвідомлення цього залежить схема побудови
нашої методики.
Почнемо з твердження про те, що при вивченні будь-якого питання ми
завжди маємо справу з моделями конкретного явища або процесу, незалежно
від їх природи та особливостей. Наприклад, модель людини може бути
представлена різними способами, але й максимально наближена до дійсності,
ретельно виконана скульптура-портрет, навіть якщо вона буде механізована і
керуватиметься складними електронними пристроями, - це лише модель, більш
або менш точна.
Так само, будь-яка теорія є лише моделлю, більш або менш вдалою. Як
тільки модель припиняє «діяти», тобто пояснювати явища, які спостерігаються і
вивчаються, - відразу створюються більш досконалі моделі. Ці відомі
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твердження корисно ще раз усвідомити і самостійно відшукати приклади, що
підтверджують їх. А прикладів цих безліч – і у природничих, і в суспільних
науках, у навчанні, в повсякденному житті, в побуті – будь-де!
Так само і кожна задача, в тому числі й навчальна, є моделлю з певними
модельними елементами, зв'язок з якими і утворює умову задачі та її питання.
Модельні елементи, які забезпечують існування даної моделі, утворюють поле
моделювання. Можливість діяти у межах обраної моделі, використовуючи її
поле моделювання, дозволяє всебічно вивчати явища і процеси в межах цієї
моделі, тобто досліджувати (оскільки під дослідженням усі словники та
довідники розуміють саме всебічне, ретельне та глибоке вивчення). При цьому
створюються алгоритми дослідження – правила і послідовності використання
необхідних складових (елементів) поля моделювання.
Якщо прийняти за основу структурну модель задачі, що містить певні
структурні елементи, логічним є під дослідницькою задачею розуміти таку
задачу, в якій досліджується (вивчається, переробляється, перевіряється,
узгоджується) різноманітними способами кожний (усі відразу, кілька або будьякий один) з її структурних елементів.
Якщо прийоми перетворення структури задачі алгоритмізовані і є
відомими (адаптивна діяльність), тобто входять до поля моделювання, задача є
дослідницькою; якщо ж при роботі зі структурою задачі досягнуто нового рівня
в структурі задачі (зміни закладених спочатку в структуру задачі моделей або
способів моделювання), то дослідницька задача визначається нами як творча.
Так само ми визначаємо й відмінність між дослідницькою діяльністю і
творчою. Дослідницька діяльність стає творчою, якщо в процесі її
відбувається зміна поля моделювання, тобто застосування нових структурних
елементів поля моделювання, в тому числі й алгоритмів.
Наведемо для ілюстрації наведених тверджень лише один приклад такої
зміни поля моделювання в «дитячих» задачах, відсилаючи бажаючих до більш
ґрунтовних пояснень у [5,6].

Рис.2. До задачі

Задача. Витягни монету. Перший сірник
вставляють в коробку таким чином, щоб він
заглибився в картонну поверхню. Потім кладуть на
поверхню монетку і розташовують другий сірник так,
щоб він одним кінцем спирався на монету, а іншим –
на голівку першого сірника. Пропонується дістати
монетку з-під похилого сірника, щоб він не впав, при
цьому не торкаючись його.
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Ніхто з тих учнів, кому пропонувалася ця задача і хто не знав відповіді
заздалегідь, її не розв’язав. Тоді було додано запитання: «Чи можна так
змінити розташування сірників, щоб задача не мала розв’язку?»
Після цього два учня з дванадцяти дали правильну відповідь, яка не
вкладається (зміна поля моделей!) в «традиційні» способи витягування сірника:
«Треба обережно витягти сірника з коробки та запалити його, а потім
запалити обидві голівки відразу. Після згоряння голівки «зліпляться», і монету
можна легко витягнути з-під сірника».
Обговоримо цю задачу з позицій МДМ.
1. Розв’язок задачі можливий тільки після виходу на новий рівень
моделювання, оскільки «традиційні» алгоритмізовані моделі розв’язків на
кшталт «потягнути обережно, притримати сірники і таке ін.» не проходять.
2. Ця задача є дуже коротким дослідницьким ланцюжком, тому що
завдання сформульовано таким чином, щоб одразу вивести на межу
застосування загальноприйнятної моделі дій.
3. Додаткове запитання на перший погляд ускладнює задачу, але
насправді вказує шлях до «стрибка» на новий рівень розв’язування (можна
сказати, що це додаткова ланка в дослідницькому ланцюжку).
Зробимо проміжні висновки.
 Дослідницькі здібності можливо і доцільно розвивати при навчанні
будь-чому в людей будь-яких здібностей таким чином: грамотно пояснювати
обрану модель, вчити свідомо застосовувати алгоритми в даному полі
моделювання таким чином, щоб «переорати» якнайбільше і послідовніше поле
моделювання. При цьому вочевидь формуються риси, які наводилися раніше як
такі, що визначають інноваційне мислення.
 З попередніх міркувань випливає, що будь-яку навчальну задачу (і не
тільки навчальну!) можна (і доцільно!) перетворювати на дослідницьку.
 При дослідженні різних розв’язків, застосуванні алгоритмів, пошуку
найбільш прийнятних, простих, зручних та оригінальних методів розв’язування
обов’язково – тобто при дослідженні поставленої проблеми або
сформульованої на її ґрунті задачі – обов’язково відбудеться вихід на межі
застосування обраної моделі. А це, як ми вже знаємо, призводить до якісного
стрибка, що визначає творчість (вихід на модель іншого рівня).
 Методи та послідовність названих дій не залежать від роду задач, виду
навчання тощо. Тому вони є універсальними і придатними до застосування в
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будь-якій ситуації. Отже і розроблена нами методика може вважатися
універсальною.
Чому ж тоді якісне навчання зустрічає певні труднощі і часто зводиться
лише до запам’ятовування (часто нестійкого) певних відомостей, стандартних
способів та навичок? На наш погляд, поясненням цьому є дві головних
причини.
Перша причина. Учитель не вміє конструювати гнучку стратегію
навчання, перетворюючи навчальний процес у цілеспрямоване дослідження,
передбачаючи його різноманітні і цікаві для учнів форми. При цьому, долаючи
поле моделювання, вчитель не може забезпечити виконання необхідних умов
розвитку ментальної діяльності, а саме: повторювання на ґрунті активності й
уважності, енергетичної підтримки та довготривалої заглибленості у предмет
навчання. І тому учителю потрібно показати, як конструювати навчальний
процес, сплітаючи дослідницькі ланцюжки, в яких заплановані шляхи виходу
на дослідницький рівень. Це й зроблено в МДМ.
Друга причина. Учитель і учні обмежені в часі тривалістю уроку.
Зрозуміло, що подібна навчально-дослідна діяльність виходить за межі
регламентованого шкільного уроку й потребує додаткових умов для
позаурочної пошукової діяльності. Багаторічний досвід довів, що найбільш
продуктивним є поєднання шкільного навчання з навчанням у секціях МАН
(тому, що МАН задумана як система пошукової праці учнів і підтримується на
державному рівні; тому, що саме поєднавши навчання в школі та в гуртках
МАН, можна досягнути і енергетичної підтримки, і довготривалої
заглибленості у предмет навчання, і співпраці учнів з учителями).
З цього випливає, що методика динамічного моделювання (МДМ, або
методика дослідницьких ланцюжків) є методикою, яка повинна призначатися
для навчання і в школі, і в позаурочний час, поєднуючи це навчання в єдиний
педагогічний процес в єдиному освітньому середовищі. В запровадженій нами
педагогічній системі «Школа-МАН» дослідження починається на уроці,
продовжується в позаурочні години, вдома, у гуртках, у наукових товариствах
тощо за єдиною стратегією, в основу якої покладено вміння обирати певну
модель, використовувати максимально поле моделювання і переходити на
інший рівень моделей. Таке навчання повинно забезпечити інноваційний тип
діяльності учнів разом з вчителями.
Зрозуміло, що є багато талановитих вчителів, які діють саме так, як ми
пропонуємо, але вони не виділяють і не формулюють при цьому загальних
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принципів та підходів. Їх досвід узагальнюється, впроваджується, але в
методичних рекомендаціях найчастіше виділяються конкретні прийоми і
способи, слушні і ефективні лише для конкретних цілей розділу, навчальної
дисципліни тощо. Ми ж пропонуємо виробити загальний системний підхід,
який спрацьовує в будь-якому конкретному випадку. З цією метою нами
виявлені типи «дослідницьких ланцюжків» (складових МДМ) і розроблені
узагальнені алгоритми їх конструювання, які можна спрощено назвати
алгоритмами пошукової і проектної діяльності [5,6].
Ще одним яскравим доведенням слушності запропонованої педагогічної
системи є експеримент, запроваджений автором у останні 4 роки. Коли на базі
навчально-виробничого комбінату Жовтневого району міста Запоріжжя було
створено Запорізький технічний ліцей, автор запропонував директору цього
ліцею
І.О. Баглеру та його заступнику Л.І. Ахтирській почати працювати за
педагогічною системою «Школа-МАН», що було повністю підтримано. При
ліцеї працює також міжрайонна філія Малої академії наук. До педагогічного
колективу увійшли молоді вчителі, які підтримали стратегію розвитку
новоствореного ліцею, визначену педагогічною системою «Школа-МАН».
Виявилося, що якщо вчитель виконував основні концептуальні засади та
змістовну частину, користуючись при цьому власним варіантом методики
(близьким до МДМ) і застосовуючи ту саму гнучку стратегію навчання у
єдиному освітньому середовищі ліцею і Малої академії наук, він отримував
вражаючі результати успішності учнів.
Саме на базі Запорізького технічного ліцею діє філія – науково-дослідна
лабораторія Національного Центру «МАН України», яка створена для
запровадження інноваційного педагогічного проекту «Педагогічна система
«Школа-МАН», що дало можливість за короткий термін показати його
ефективність.

30

9.2. ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ВИНАХІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК
Андрєєв Андрій Миколайович,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри фізики та методики її викладання
Запорізького національного університету

У Національній доктрині розвитку освіти вказується на те, що Держава
повинна забезпечувати: “...формування у дітей та молоді сучасного світогляду,
розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання,
самоосвіти і самореалізації особистості; підготовку кваліфікованих кадрів,
здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження
наукоємних та інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку
праці; створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді...”.
Отже, актуальними є пошук та впровадження таких методів навчання, які
б вирішували зазначені завдання.
Ми займаємося проблемою організації винахідницької діяльності учнів у
процесі навчання у Малій академії наук. На гурткових заняттях учні восьмиходинадцятих класів розробляють науково-дослідні проекти, метою яких є
усунення недоліків існуючих конструкцій або розробка нових пристроїв
(приладів, механізмів тощо). Кожен з таких проектів виконується у малих
групах, до складу яких входить від двох до п’яти учнів.
Характерною особливістю створеного нами творчого середовища є
виникнення різновікового творчого колективу, до якого входять не лише учні
(гуртківці), але й представники підприємств та наукових установ, винахідники
та патентні повірені. Тому у процесі роботи спілкування учнів між собою та з
науковим керівником (учителем) доповнюється консультуваннями з необхідних
питань зі спеціалістами відповідної галузі. Особливо зручним та
результативним, як показує досвід, є співробітництво у тому разі, коли цими
спеціалістами виступають батьки або знайомі учнів.
Що стосується тематики учнівських розробок, то особливу увагу ми
приділяємо таким напрямкам:
 енергозберігаючі технології (у першу чергу це розробка пристроїв для
використання нетрадиційних джерел енергії);
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 еколого-натуралістичний напрямок (зокрема, розробка способів та
пристроїв для очистки промислових стічних вод);
 шкільне навчальне обладнання.
Наведемо деякі результати роботи винахідницького гуртка за останні сім
років:
– 34 учні стали співавторами 25 патентів України на винаходи (корисні
моделі).
– На державному (заключному) етапі конкурсу Малої академії наук
(МАН) України отримано 26 дипломів І-ІІІ ступенів. З них 70% - дипломи
першого ступеня.
– 13 учнів брали участь у Міжнародних етапах конкурсів фізикотехнічного спрямування. З них 12 стали переможцями.
– 14 учнів експериментальної групи було відзначено стипендіями
президента України.
– 10 учнів відзначені Державним департаментом інтелектуальної
власності України нагрудними значками «Творець» та «Автор».
Результати, досягнуті нашими учнями у винахідницькій діяльності (на
деякі з них ми вказали), ще раз дозволяють спростувати думку про те, що
остання є чимось недосяжним і доступним виключно для відповідної категорії
людей – професійних винахідників. На нашу думку, кожен учень здатен до
прояву певної винахідливості. Однак для того, щоб придумати щось важливе та
цікаве, необхідно прагнути до цього і багато працювати.
9.3.ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У
ГУРТКАХ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
Добровольська Ірина Володимирівна,
кандидат фізико-математичних наук,
учитель математики Запорізького ліцею №105,
керівник гуртка МАН КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР
На уроках у школі вчителі мають певний набір задач, які необхідно
виконати. Насамперед, виконання навчальних програм, планів, підготовка до
ЗНО та інше. Тому на розвиток творчих здібностей учнів залишається не так
багато часу, особливо у непрофільних класах. Звичайно, використання новітніх
технологій навчання частково може вирішити дану проблему, але обмеженість
навчального часу робить це надзвичайно складною задачею.
Одним із шляхів вирішення задачі формування творчих здібностей учнів та
їх подальшого розвитку є залучення дітей до навчання у гуртках Малої академії
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наук.
Дійсно, переваги гурткової роботи для вирішення даної проблеми є
очевидними. Наприклад, наявність достатньої кількості часу. Дійсно, на уроках
учні звикають до того, що задачі, зазвичай стандартні, мають бути розв’язані за
5-10 хвилин. Тому казати про творчість на уроках можна з великою натяжкою.
Більшість задач зводяться до відтворення прикладів, попередньо показаних
вчителем. Зовсім інші можливості розкриваються перед гуртківцями. Поперше, це можливість обрати тему згідно своїм, власним інтересам. По-друге,
ніхто не буде від них очікувати негайного розв’язання проблеми, нормальною є
ситуація, коли поставлену задачу учень, навіть із допомогою керівника або
старших товаришів по гуртку, розв’язує протягом декількох місяців (а іноді і
років). Таким чином, у гуртківців формуються навички самостійного наукового
пізнання та здатність до наукової праці та самоосвіти.
Тому природно, що великий відсоток юних науковців після закінчення
школи не просто вступає до вищого навчального закладу, а й продовжує
займатися наукою, тепер вже професійно. Серед випускників гуртка –
кандидати наук і аспіранти, студенти факультетів, спрямованих на підготовку
саме наукових кадрів.
Слід відзначити, що заняття у гуртках МАН дає також змогу визначити
сферу своїх наукових інтересів. Якщо досить часто перед випускниками стоїть
питання: куди піти вчитися, то гуртківці зазвичай вже мають чітке уявлення
про майбутню професію.
Не можу не сказати також про те, що заняття у гуртку обов’язково повинно
бути добровільним. Ні в якому разі не треба дитину також примушувати писати
наукову роботу або нав’язувати тему, яка їй нецікава. Це, навпаки, може
відштовхнути учня від занять наукою, навіть якщо він має певні здібності.
Зазвичай з 10-15 гуртківців роботу пишуть 3-5 учнів, і я це вважаю добрим
результатом. Це зовсім не означає, що інші не навчаються науковій діяльності
або не розвивають творчі здібності. Просто вони ще не готові до самостійної
наукової творчості, досить ймовірно, що у ВНЗ вони вже зможуть писати
наукові роботи. У всякому випадку, навички самостійної роботи над складними
задачами в них будуть сформовані, а зразки наукових робіт вони бачили
неодноразово, як і неодноразово слухали доповіді товаришів по гуртку. Ну і
зовсім недопустимо писати роботу за учнів або перетворювати конкурс-захист
на змагання наукових керівників.
Але не тільки навички наукової роботи формуються на заняттях гуртка.
Завдяки розвитку творчих здібностей, розвитку пошукової діяльності, гуртківці
значно краще вчаться, успішно виступають на різноманітних конкурсах та
олімпіадах, навіть на перших погляд далеких від спрямованості гуртка. І це не
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дивно, оскільки учні звикають до проблемних ситуацій та не бояться їх. Отже,
заняття в гуртках МАН формує також характер майбутніх дослідників.
Результати діяльності гуртка: 20 призерів ІІІ етапу конкурсу МАН (секції
«Математика», «Прикладна математика», «Математичне моделювання»,
«Астрономія», «Інформаційно-телекомунікаційні технології», «Бази даних та
системи штучного інтелекту», бо я йду назустріч науковим інтересам учнів),
вісім Стипендій Президента. Ну й дуже багато побічних продуктів діяльності.
Підводячи підсумки, на основі багаторічної роботи я можу зробити
висновок, що саме заняття в гуртках МАН найбільшим чином впливає на
рішення випускників професійно займатися наукою після закінчення школи.
9.4. З ДОСВІДУ РОБОТИ У ГУРТКУ «МАТЕМАТИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ У ФІЗИЦІ» МАН
Ірина Добровольська
У це мені зараз важко повірити самій, але в школі я не дуже любила
математику. Вчилась я практично відмінно, тому мені неодноразово
пропонували йти на різні олімпіади. І я приймала участь в багатьох із них: з
фізики, хімії, креслення, інформатики, біології, але від математики завжди
відмовлялася. Ця наука, з моєї тодішньої точки зору, була просто інструментом
для інших, більш цікавих природничих та технічних наук. Протягом деякого
часу після того, як я поступила на фізичний факультет, я не змінювала своєї
думки, тому що методи математичного аналізу та аналітична геометрія, які ми
тоді вивчали – це дійсно математичний апарат фізики.
Але через кілька років до мене випадково потрапила книга «За сторінками
підручника математики». Лише тоді я зрозуміла, що математика може бути
цікавою, причому не лише тоді, коли вона дає змогу розв’язати прикладні
задачі. Виявилося, що справді цікавою математика стає лише при спробі
розв’язання не просто складних технічно, громіздких задач, але саме творчих,
нестандартних. Я навіть зізнаюся зараз, що коли б я раніше це зрозуміла, то,
ймовірно, стала би професійним вченим-математиком.
І тому я намагаюсь якомога раніше показати красу математики дітям, які
цікавляться цим предметом ( або фізикою, інформатикою, астрономією).
І, на мій погляд, ефективно з цією задачею мені допомагає Мала академія
наук. Звісно, на різноманітних олімпіадах діти теж розв’язують цікаві, творчі
задачі. Але ці задачі їм «нав’язують» організатори, а при розробці науководослідної роботи учні мають можливість обрати саме ту тему, яка їх цікавить.
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Тому, з моєї точки зору, написання наукових робіт, участь у конкурсі захисті –
не тільки цікавий, але й дуже корисний досвід, який стає в пригоді у
майбутньому.

Фото 1. Контрольна робота з математики на ІІІ етапі
конкурсу-захисту МАН 2009 року (з архіву МАН України)
В підтвердження своїх слів наведу відгуки-спогади, колишніх гуртківців
призерів конкурсів-захистів МАН.
Попова Дарина отримала І диплом ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту
МАН 2004 року, зараз вона – фінансовий аналітик, випускниця двох вищих
навчальних закладів: Запорізького інституту економіки та інформаційних
технологій та Київського національного університету ім.. Тараса Шевченка. До
речі, Дарина завжди приходить послухати доповіді нових робіт моїх учнів, а в
цьому році керує науковою роботою вже свого вихованця та готує його до
виступу на конкурсі.
Говорить Дарина Попова:
«Найпоширенішим видом інтелектуальних змагань є олімпіади з шкільних
дисциплін. Конкурси-захисти Малої академії наук дають можливість більш
повно та розгорнуто заявити про себе. Виступу на конкурсі передує величезна
робота, але в результаті – впевненість у собі та своїх умовиводах, обізнаність
у багатьох сферах, потрібних для твоєї роботи, а після виступу – і в тих, які
пропонують твої конкуренти. На відміну від олімпіади, МАН розвиває
ораторські здібності, дає можливість спілкування з аудиторією зовсім
незнайомих людей, допомагає навчитися концентрувати увагу, не виказати
своє хвилювання, яке є обов’язковою складовою кожного виступу.»
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Наведу також думки про користь конкурсів-захистів
дослідницьких робіт МАН ще одного з своїх вихованців.

учнівських

Говорить Владислав Козій, переможець республіканського етапу МАН
2006 року, стипендіат Президента, зараз студент Московського фізикотехнічного інституту (Державного Університету):
«…Сама підготовка сподобалась мені набагато більше, ніж підготовка
до звичайної олімпіади. У останньому випадку ти просто сидиш та розв’язуєш
деякі складні задачі, що насправді теж достатньо цікаво. У випадку ж
підготовки до конкурсів МАН найбільше захоплює процес – власне написання
наукової роботи. По-справжньому здається, ніби ти займаєшся «дорослою»
науковою діяльністю. У всякому разі, задачі, які тоді розв’язував я, здавалися
мені досить важкими та дуже цікавими. Особливо при підготовці роботи з
теорії збурень. Тоді я взагалі довго не міг зрозуміти, що до чого. Коли ж
нарешті хоч трохи зрозумів, що і як робити, було дуже приємно, з’явилася
впевненість: я зможу! І ось тільки потім по-справжньому бачиш красу
математики, дійсно починаєш відчувати себе дослідником. І коли в твоїх руках
знаходиться вже завершена робота, дуже приємно розуміти, що вона
створена саме тобою.
Приємні спогади залишив і сам конкурс-захист. Контрольна робота мало
чим відрізняється від звичайної олімпіади. Але захист робіт – цікавий процес.
Насправді за такий короткий час зміст більшості робіт зрозуміти не
встигаєш, тому питання до інших конкурсантів виникали не часто. Мені
завжди було цікавіше, коли питання задавали мені. І я чекав запитань, щоб
продемонструвати свої знання, роз’яснити сутність вирішених проблем. Але,
якщо чесно, процес захисту сильно втомлює. Витримати це зранку до самого
вечора дуже нелегко…
Але отриманий в МАН різноманітний досвід став мені в пригоді при
навчанні в інституті. Наприклад, коли я зіткнувся з темами, котрими
займався в МАН, мені вивчати їх було легше, ніж моїм сокурсникам. Також не
виникало проблем із написанням курсових робіт. А досвід розв’язання складних
шкільних задач, а також вміння придумувати нові задачі знадобився мені при
підготовці олімпіад для абітурієнтів.»

Але не тільки учні – члени МАН одержують нову інформацію в нових для
них областях знань. Їх науковому керівнику теж приходиться ставати обізнаним
іноді в дуже несподіваних для себе сферах. Як я вже казала, я завжди пропоную
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учням самім вибрати тему наукової роботи, якщо в них вже сформувалося коло
інтересів. І ось, наприклад, В’ячеслав Речицький захотів писати роботу з
криптографії, яка для мене була terra incognita. І, хочеш – не хочеш, а повинен
розібратись, бо ти ж вчитель, а, значить, авторитет для учнів. Треба «тримати
марку»! Тобто розвиватись самому разом з юними дослідниками.
Але, насправді, досить рідко учні мають якусь тему-мрію. Тоді я
пропоную теми, які цікаві мені особисто. Але обов’язково декілька тем на вибір,
щоб учень міг, після знайомства з літературою, визначити коло своїх наукових
інтересів.
Взагалі, всі наукові роботи своїх вихованців я умовно розподіляю на мінідослідження та методичні розробки. Міні-дослідження – це дитяча
«дисертація», яка навіть іноді може мати наукову новизну навіть у «дорослому»
сенсі. Прикладом може служити робота Владислава Козія «Методи теорії
збурень в математиці», де метод теорії збурень, який широко використовується
в сучасній фізиці, застосовано для розв’язання шкільних задач з математики.
Наведу ще назви таких робіт: «Наддосконалі числа», «Статистичне
розпізнавання природних мов», «Визначення результату гри в кості від
положення центру ваги кубику».
Методичні розробки, як видно з назви, мають методичну, практичну
цінність. Яскравим прикладом такої роботи «Використання методів аналізу
функцій багатьох змінних для доведення нерівностей» Попової Дарини. В
роботі розв’язано ряд складних олімпіадних задач за допомогою методів
математичного аналізу. Роботи цієї категорії я потім використовую для
підготовки учнів до участі в олімпіадах.
Серед учнів, роботою яких в МАН я керувала, були й такі, хто писав і по
3-4 роботи. Наприклад, з 8 класу почали готувати роботи до захисту на
конкурсах МАН Андрій Третьяков, Андрій Логвиненко, Марина
Добровольська. Причому Логвиненко, як правило, пропонував свої теми. І
навіть багато тем. Частину з них ми вже дослідили з іншими учнями.
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Фото 2. ІІІ етап конкурсу-захисту МАН 2009 року (з архіву МАН України)

На завершення розповіді про мій досвід роботи в МАН я наведу тези
останньої роботи Андрія Логвиненка, зараз студента Московського фізикотехнічного інституту (Державного університету). Так сталося, що Андрій не
став призером ІІІ (державного) етапу конкурсу-захисту робіт МАН, але, вважаю,
він вже відбувся як дослідник під час розробки обраної теми. Його робота під
назвою «Використання алгебраїчних методів в задачах на побудову» мені дуже
подобається, тому що має як наукову новизну, так і методичну цінність.

Використання алгебраїчних методів в задачах на побудову
Логвиненко Андрій
учень 11 класу ліцею «Логос»
м. Запоріжжя
Науковий
керівник
Добровольська І.В.
Історія стверджує, що давньогрецькі математики бажали дати всім
поняттям, які вони описували математично, геометричну інтерпретацію.
Внаслідок цього в алгебрі на довгі часи настав період застою. Відкриття
несумірних відрізків, від’ємних та ірраціональних чисел тощо призвели до
загального шоку [1]. Тим не менш, ніщо не примусило греків зацікавитися
алгеброю та її методами так, як геометричними. Через це ще на початку
дев’ятнадцятого сторіччя багато давніх математичних проблем залишалося
нерозв’язаними. Тільки дослідження видатних вчених ХІХ ст. значно розвинули
загальну алгебраїчну теорію, що дозволило на новому науковому рівні
дослідити нерозв’язані задачі давнини [1].
Зараз засоби й методи загальної алгебри використовуються в багатьох
розділах математики, дозволяючи проводити дослідження у геометрії, топології,
математичному аналізі, теорії множин. Навіть соціологія та фінансова аналітика
використовує теорію матриць, яка є частиною абстрактної алгебри. Для
інформаційних технологій організації великих масивів даних методи загальної
алгебри є основним інструментом.
Отже, застосування методів абстрактної алгебри є актуальним.
Метою даної роботи є дослідження геометричних задач на побудову
методами загальної алгебри.
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Розглядається класична постановка задачі на побудову циркулем і
лінійкою. [1-3]. Показано, як методи абстрактної алгебри дозволяють у будьякому випадку вирішити питання про можливість такої побудови.
Визначено і наведено теоретичний мінімум з абстрактної алгебри,
необхідний для розв’язання питання про можливість побудови циркулем і
лінійкою.
Розв’язано ряд задач, запропонованих в літературі, в тому числі задачі з
абстрактної алгебри, задачі на дослідження можливості побудови та задачі на
побудову. Відкориговані деякі результати попередніх авторів, які ми знайшли в
науково-популярній літературі. Зокрема, доведено, що наведений в [4] алгоритм
насправді не дає можливість розв’язати задачу трисекції довільного кута. Крім
того, навіть якщо довжина необхідного для побудови відрізка є коренем
многочлена степеня 2 k , що не приводиться, задача не обов’язково має
розв’язання [3], як вважають автори [2].
Наводиться також ряд прикладів розв’язання задач на побудову
розрахунковим (алгебраїчним) методом. Незважаючи на деяку громіздкість,
метод має ряд переваг. Наприклад, він дозволяє розв’язувати складні задачі, в
тому числі олімпіадні, за визначеним алгоритмом, який було наведено у роботі.
Також даний метод зручний тим, що доведення при його використанні, як
правило, не потрібне, бо воно міститься у розрахунках.
Отже, алгебраїчні методи доцільно використовувати в задачах на
побудову як для визначення можливості даної побудови, так і для самого
розв’язання.
Література
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Як видно з цього прикладу, в учнівському дослідженні можна дійти до
певних важливих результатів, що матимуть досить вагоме значення: знайти та
виправити неточності і навіть помилки у висновках публікацій солідних
фахівців, запропонувати нові методи до розв’язування задач тощо.
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Крім того, ті учні, які працювали над дослідженнями в МАН крім методів
дослідження опановують і культуру наукового спілкування в дискусії, вміють
написати наукову статтю і презентувати своє дослідження.
P.S. Список літератури до цієї, моєї власної, статті буде дуже коротким.
Це книга, що змінила моє відношення до математики Виленкин Н.Я., Шибасов Л.П., Шибасова З.С. За страницами учебника
математики 10-11.–М.: Просвещение. – 1996. – 425 с.

10. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ
МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Едель Михайло Григорович,
директор КЗ «Запорізький обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» ЗОР
На кінець 80-х років минулого сторіччя в деяких регіонах України вже
існували Малі Академії наук, наприклад, Львівська обласна МАН та МАН
«Шукач» при станції юних техніків Кримської автономної області. Однак,
існували вони відокремлено і за своїми власними алгоритмами, тобто, в Україні
не було єдиної системи Малих Академій наук.
На той час в Запоріжжі при обласній станції юних техніків вже понад 10
років існували гуртки предметно-наукових та інженерно-технічних напрямів –
математики, фізики, астрономії, робототехніки, промислової електроніки,
винахідників та раціоналізаторів. В усіх цих гуртках, а особливо в
астрономічному, керівником якого був Віктор Никифорович Гладкий, учні
активно займались дослідницькою роботою. Були аналогічні гуртки і наукові
товариства учнів в інших навчальних закладах, в тому числі, в загальноосвітніх
школах. Запорізька облСЮТ щорічно проводила обласні наукові конференції,
на яких юні науковці ділилися своїми досягненнями.
У серпні 1990 року, першою в Україні, за ініціативою педагогічного
колективу обласна станція юних техніків була перетворена на Запорізький
обласний центр науково-технічної творчості (наказ Запорізького обласного
управління народної освіти № 257 від 29.08.1990 р.).
Того ж року, колектив Центру НТТУМ вийшов до облУНО з ініціативою
щодо створення на базі Центру обласної МАН науково-технічного профілю з
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підключенням інших обласних позашкільних закладів з метою створення при
них осередків відповідних профілів – еколого-натуралістичного, історикогеографічного, філологічного тощо.
Головною метою цієї ініціативи було, по-перше, створення належних
умов для пошуку та розвитку учнівської молоді, яка має схильність до наукової
діяльності, їхня підтримка для подальшого вступу і навчання у ВНЗ та
створення системи роботи з обдарованою молоддю не лише в межах
Запорізької області, а і в Україні, в цілому. Важливим також ми вважали
створення альтернативи для вже давно існуючої системи предметних олімпіад,
на яких не завжди мали змогу перемагати учні, які були талановиті, в плані
дослідницької та наукової роботи, але не були відмінниками в школі.
Обласне управління освіти підтримало цю ініціативу і в грудні 1990 р.
Запорізька МАН була створена (наказ облУНО № 398 від 18.12.90 р.).
На жаль, не всі позашкільні навчальні заклади підтримали означену
ініціативу щодо створення інших профілів МАН (лише станція юних
натуралістів відкрила декілька гуртків хіміко-біологічного профілю).
А от в інших областях України незабаром не лише станції юних техніків
теж почали перетворювати на Центри науково-технічної творчості та
створювати МАН при них, а й обласні позашкільні заклади інших профілів
відкривали відповідні відділення МАН. А через кілька років і Республіканська
станція юних техніків була перетворена на Державний Центр НТТУМ і при
ньому було започатковано Республіканську МАН, яка з 1996 року почала
проводити Всеукраїнські конкурси науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН, НТУ. Так з’явилась Всеукраїнська система МАН.
А що ж наша, обласна Запорізька МАН? На установчих зборах (наказ
облУОН № 35 від 31.01.1991 р.) було створено Президію МАН, до якої, поряд з
відомими науковцями Запорізьких ВНЗ, увійшли педпрацівники інших
навчальних закладів, у тому числі, і позашкільних. Першим Президентом МАН
було обрано Гавелю Сергія Павловича – професора ЗДУ, завідуючого
кафедрою математичного аналізу Запорізького державного університету,
другим – Мінаєва Юрія Павловича – доцента, заступника декана фізичного
факультету ЗДУ, який обіймав цю почесну посаду понад п’яти років
До 1996 року ми вже встигли провести шість обласних конференцій, і на
перших же Всеукраїнських конкурсах юні науковці Запорізької області
отримали достойні нагороди, визнання та повагу. У січні 1996 року, із значним
громадським розголосом було відзначено 50-річчя Центру НТТУМ «Грані»
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(облСЮТ) та 5-річчя Запорізької обласної МАН, на якому були присутні понад
600 юних техніків та науковців області.
Рішенням Президії МАН України від 25.12.1997 р. Запорізька Мала
Академія наук при обласному Центрі НТТУМ отримала статус територіального
відділення МАНУ.
На жаль, відсутність об’єднання зусиль з відкриття наукових відділень
іншими Запорізькими обласними ПНЗ призвела до того, що МАН при Центрі
НТТУМ «Грані» була змушена «закривати дірки» та відкривати свої гуртки і
координувати аналогічні НТУ в області за профілями, які не відносились до
науково-технічного. До 1998 року при Центрі НТТУМ «Грані», окрім науковотехнічних, були створені гуртки хімії, біології, історії, географії, філології,
релігієзнавства та багато інших. Це, звісно, не завжди дозволяло отримувати
високі показники за всіма напрямами на Всеукраїнському рівні. Тим більше, що
в більшості областей України вже пішли запропонованим нами шляхом –
об’єднання зусиль позашкільних закладів різних профілів в підтримці та
розвитку обдарованої молоді.
У зв’язку з цим Запорізьке обласне управління освіти приймає оправдане
вольове рішення про реорганізацію обласного відділення МАН (наказ № 178
від 04.09.1998 р.), яким розподіляє відповідальних за профілями таким чином:
Обласний Центр НТТУМ «Грані» - фізико-математичний; технікотехнологічний; економіка; інформатика та програмування.
Обласна станція юних натуралістів – хіміко-біологічний.
Обласна станція юних туристів – історико-географічний та філологічний
(у подальшому, значну роль у розвитку філологічного профілю МАН взяла на
себе, з ініціативи директора Єршової Валентини Омельянівни, Запорізька
школа-інтернат «Січовий колегіум»).
Цим же наказом призначається педагог-організатор обласної МАН –
Мірошниченко Володимир Федорович, заступник директора Запорізького
обласного Центру НТТУМ «Грані».
Від облУОН призначається куратор МАН - Дяченко Віра Данилівна, яка
особисто відіграла значну роль у розвитку роботи з обдарованою учнівською
молоддю в Запорізькі області.
За весь час існування Запорізької обласної МАН вихованці його науковотехнічного напрямку завжди були найкращими на Всеукраїнських конкурсах-
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захистах науково-дослідницьких робіт: за означеним напрямом Запорізька
область не знижалась з другого-четвертого місця за рейтингом областей в
Україні (окрім 8-го місця у 2010 році). А в 2001 році делегація юних науковців
Запорізької області посіла 1-е місце!
Окрім організації обласного та участі у Всеукраїнському етапі конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт наші вихованці постійно беруть участь і
перемагають у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах («Інтел-Техно
Україна», «Майбутнє України», «Sikorsky Challenge», Всеукраїнський турнір
юних математиків, Всеукраїнська олімпіада з робототехніки, “ICYS” тощо).

Міжнародна конференція молодих вчених “ICYS”

Свєтлова Олена (ІІІ місце)
на конкурсі “ICYS-2012”
у м. Неймеген, Нідерланди

Літкін Ілля (ІІІ місце) та Нежура Владислав
на конкурсі “ICYS-2013”
у м. Денпасар (Балі, Індонезія)

Музиченко Микола і Чередніченко Олександр
(обидва ІІ місце, срібні медалі) на конкурсі
“ICYS-2016” у м. Клуж-Напока (Румунія)

Шатов Сергій (ІІ місце, срібна
медаль) на конкурсі “ICYS-2015”
у м. Ізмір (Туреччина)

Музиченко Микола (ІІ місце, срібна медаль)
і Похиленко Олександр на конкурсі
“ICYS-2017” у м. Штутгарт (Німеччина)

Понад сорока МАНівців Центру
«Грані»
стали
стипендіатами
Президента України.
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Сотні випускників закінчили ВНЗ України за відповідними профілями і
плідно працюють у наукових та науково-педагогічних установах, десятки
отримали наукові ступені. І, що важливо, багато з них повернулись до
Запоріжжя і передають свої знання новим поколінням юних науковців в гуртках
Запорізької обласної Малої Академії наук.
Не можна обійти мовчанням і кращих педагогів науково-технічного
профілю обласної МАН, які багато років передають свої знання юним
науковцям та готують переможців обласних та Всеукраїнських конкурсів.
Ось вони:
Андрєєв Андрій
Миколайович –
кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри
фізики та методики її
викладання ЗНУ;
Добровольська Ірина
Володимирівна –
кандидат фізико-математичних наук, вчитель математики Запорізького ліцею № 105

Білоус Світлана
Юріївна – кандидат
педагогічних наук,
завідувач філії НЦ
«Мала академія наук
України» – науководослідної
експериментальної лабораторії;
Лисенко Наталія
Віталіївна - вчитель
економіки
Запорізького ліцею
«Логос»

Лозовенко Оксана
Анатоліївна – кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри фізики
ЗНТУ

Мінаєв Юрій Павлович
– кандидат фізикоматематичних наук,
професор кафедри
фізики та методики її
викладання ЗНУ

Циммерман Геннадій
Анатолійович –
старший викладач
кафедри інформаційних
технологій ЗНУ

П’янкова Ольга
Несторівна – завідувач
відділу Запорізького
обласного Центру
НТТУМ «Грані»
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А ще:
 Онуфрієнко Володимир Михайлович – доктор фізико-математичних
наук, професор, завідувач кафедри вищої та загальної математики ЗНУ;
Стаценко Михайло Іванович – вчитель фізики та астрономії
Коханівського НВК Токмацької районної ради Запорізької області, заслужений
вчитель України;
Борю Сергій Юрійович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач
кафедри інформаційних технологій ЗНУ;
Чаусовський Григорій Олександрович – кандидат технічних наук,
керівник гуртка КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР.
Значну роль в розвитку обласної МАН за останні 15 років відіграли і
колективи наших обласних позашкільних
навчальних закладів: Центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді (директори Ревков Олександр
Васильович, Митрофанова Тетяна Григорівна), еколого-натуралістичнго
Центру учнівської молоді (директори Коваленко Інеса Валентинівна, Ульянова
Олена Іванівна), школи-інтернату «Січовий колегіум» (директор Єршова
Валентина Омелянівна).
Сподіваюсь, що і в подальшому, МАНівці Запорізької області гідно
будуть представляти наш край не лише на Всеукраїнському, а й на
міжнародному рівнях, і вкладуть вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки.
11. ВИСНОВОК
Розбудова незалежної України потребує змін в структурі системи освіти з
метою відтворення інтелектуального потенціалу народу. Молодій державі
потрібні енергійні, талановиті люди, які можуть ставити і творчо розв’язувати
не лише поточні завдання, а й такі, що відносяться до майбутнього. За таких
умов серед головних завдань освітніх закладів на даному етапі розвитку
суспільства висувається завдання розвитку здібностей особистості, її творчого
становлення, потреби розвитку і уміння самоудосконалюватися. Освітні
заклади повинні створювати сприятливі умови для самовираження особистості
в різних видах діяльності, розкриття її нахилів, здібностей і обдарованостей.
У системі навчання обдарованих дітей надзвичайно велика роль належить
педагогам. Враховуючи те, що обдаровані діти навчаються в одній групі
з іншими дітьми, педагоги повинні вміти працювати з дітьми, які володіють
різними здібностями і особливостями, знати вікові й психологічні особливості
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розвитку дітей, вміти створювати умови для розвитку пізнавально-творчої
діяльності, сприяти розвитку творчого потенціалу дітей.
Позашкільна освіта у загальній системі вільного часу якраз забезпечує
найбільший коефіцієнт корисної дії у розвитку обдарованих дітей, доступ до
наукових і культурних цінностей, які не вивчають у школі, конкретизує та
розширює, поглиблює та інтегрує знання й уміння, які отримують діти в школі,
орієнтує їх на застосування знань та відпрацювання умінь у практичній
діяльності. Саме в системі позашкільної освіти ведеться пошук шляхів
оновлення змісту навчального-виховного процесу, впровадження різних форм
організації навчання, зокрема обдарованих дітей.
Основною вимогою є підготовка педагогів для роботи з обдарованими
дітьми. Високий рівень професійно-педагогічної підготовки, на думку вчених,
забезпечується оволодінням трьома групами знань та вмінь: загально-наукові та
фахові, фізіологічні та психологічні, педагогічні та методичні.
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