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Науково-дослідницька діяльність 
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діяльність,  яка пов'язана з пошуком 

відповіді на творче, дослідницьке завдання 

із заздалегідь невідомим розв'язком 

передбачає виявлення деякого стану речей за їх 

непрямими ознаками, знаходження загального 

закону в конкретних або випадкових предметах 

чи явищах 

вимагає достатньої організації мислення, 

зокрема розвитку спостережливості, 

уважності, аналітичних навичок… 



особливий вид діяльності 

• індивідуальна 
і колективна 

Діяльність  Результат Методи Презентація 

• практично 
значущий  

• дослідницькі • результатів 
дослідження 

Проект — 



Наукова робота (дисертація) 

Результати проекту 

Повідомлення, доповідь 

 

Звіт, стаття, газета   

Модель, макет 

 Програма діяльності 



Характеристики дослідження 

Методологія 

Ресурси 

Організація 

Об'єкт і предмет 

сукупність цілей, підходів, 

орієнтирів, пріоритетів, засобів 

і методів дослідження 

логіка проведення дослідження, 

заснована на розподілі функцій та 

відповідальності його учасників 

комплекс засобів (інформаційних, 

економічних, людських), що 

забезпечують досягнення результату 

•  Об'єкт —  частина реальності, на яку 
спрямоване дослідження 

•  Предмет — частина об'єкта 
(властивості, функції), яка є 

визначальною для дослідження  

ДОСЛІДЖЕННЯ 



Вимоги до дослідження  

необхідність доведення: 

власних позиції, даних, 

способів отримання 

результатів 

необхідність  

перевірки 

результатів 

неприпустимість 

плагіату 

Норми дослідницької діяльності 



Етапи дослідницької діяльності 

Збір 

інформації 

Проведення 

експерименту 

Структуру- 

вання 

матеріалу 

Оформлення  

результатів, 

захист 

Вибір 

теми 

Визначення 

проблеми,  

предмета  

та об'єкта 

Висунення 

гіпотези 

Добір 

методів  



Дослідження формує уміння 

виступати з презентацією 

результатів роботи. 

грамотно і логічно подавати 

текстовий матеріал у різних формах; 

самостійно систематизувати 

теоретичні знання і робити 

обґрунтовані висновки; 

здійснювати пошук наукової літератури та 

Інтернет-джерел українською, російською і 

англійською мовами; 

Пошук Систематизація Подання Презентація 



Форми подання матеріалів досліждення 

презентація – форма подання 

матеріалів дослідження у стислому 

та наочному форматі  

публікація – подання матеріалів 

дослідження на науково-популярному 

рівні у формі брошури або «вікістатті»; 

діаграма, карти знань – відображають 

слова, ідеї, завдання, а також їх логічні 

звязки стосовно основного терміну або ідеї; 

«реферат», ІНДЗ, курсова – письмова форма 

викладу певної теми, у якій зібрана інформація з 

одного або декількох джерел; 

Реферат 
Діаграма,  

карти знань 
Публікація Презентація 



Анотація 

Додатки 

Структура науково-дослідницької  роботи 

Вступ 
обґрунтування теми; 

мета і завдання роботи; 

методи збору, обробки,  

аналізу інформації. 

 

Основна частина 
складається з розділів та 

параграфів (пунктів),  

зміст  яких повинен 

відповідати темі  роботи і 

розкривати її зміст. 

 

Висновок 
відображає узагальнені ре- 

зультати дослідження від- 

повідно до мети і завдань,  

а також значущість отри- 

маних результатів. 

 

Список використаних 
джерел 
оформляється відповідно  

до діючих стандартів. 

Зміст 
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Розділ 1 

Розділ 2 

Розділ 3 



ВСТУП 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

обґрунтовують 
актуальність  

складається з розділів 
і пунктів 

містять стислий 
виклад результатів 

формулюють мету і 
завдання роботи  

містить висновки 
кожного розділу 

підкреслюють їх 
значущість 

визначають об’єкт і 
предмет дослідження 

містить огляд 
літератури 

наголошуть 
кількістьні та якісні 

показники 

наводять перелік 
використаних методів  

відповідає меті роботи 
обґрунтовують 

вагомість отриманих 
результатів 

вказуються нові 
наукові положення 

розкриває зміст 
роботи 

наводять 
рекомендації щодо  

їх застосування 

вказують теоретичне і 
прикладне значення 

містить опис методики 
дослідження 

пропонують напрями 
подальших 
досліджень 

Структура науково-дослідницької  роботи 



Поради 

1 

2 

3 

4 

5 

підходьте до роботи творчо 

не стримуйте власні дослідницькі ініціативи 

максимально виконуйте все самостійно 

простежуйте зв'язки між предметами, явищами 

розвивайте навички самостійного вирішення проблем 

6 розвивайте вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати 
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