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ПЕРЕДМОВА 

 

Залучення талановитих і здібних гуртківців до науково-дослідної 

діяльності, розробки проектів, виконання творчих робіт дозволяє створити 

сприятливі умови для їх самоосвіти та професійної орієнтації. Мова йде про 

дослідницьку діяльність як самостійну компоненту освітньо-виховного процесу 

в навчальному закладі.  

Що ж таке дослідницька діяльність? 

Дослідницька діяльність – це спільна робота гуртківця та керівника, успіх 

якої залежить від їх підготовленості. Запропоновані рекомендації зачіпають 

ключові моменти підготовки і проведення дослідницької роботи. 

Дослідницька діяльність представлена двома видами: 

Науково-дослідницька – це вид діяльності, спрямований на отримання 

нових об'єктивних наукових знань, пов'язаний з рішенням школярами творчої, 

дослідницької задачі з заздалегідь невідомим рішенням. 

Навчально-дослідницька – це діяльність, спрямована на навчання учнів, 

розвиток у них дослідницького типу мислення, головною метою, якої є освітній 

результат. 

Таким чином, науково-дослідницька діяльність спрямована на освіту, 

виховання і розвиток учнів, на стимулювання у дитини пізнавальної активності, 

індивідуальних творчих задатків, формування логічного, наукового мислення. 

 

Загальні положення наукових досліджень в системі МАН 

Науково-дослідницька робота учня-члена Малої академії науки – це 

творча наукова робота учня, яка виконується самостійно і базується  на знаннях, 

уміннях і навичках, здобутих під час шкільного та позашкільного вивчення 

певного напряму.  

Перед початком написання творчої роботи гуртківцям слід розуміти, що 

науково-дослідницька робота – це не переказ, і тим більше не виклад 

літератури або інших джерел, а самостійна творча робота з елементами 

наукового дослідження. 
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Що ж таке Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України? 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН. Конкурс 

проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей 

країни, виховання їх у дусі патріотизму і демократичних цінностей, створення 

умов для формування інтелектуального потенціалу нації. 

Основними завданнями конкурсу є виявлення і підтримка обдарованих 

дітей, залучення інтелектуально й творчо обдарованої учнівської молоді до 

науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної 

громадянської позиції учнів, виховання в них самостійності, наполегливості, 

вміння формувати й обстоювати власну думку. 

 

Перелік наукових відділень і секцій 

Загалом конкурс-захист відбувається в 64 секціях 12 наукових відділень 

майже за всіма напрямами природничих, гуманітарних і суспільних наук. 

 

Назва відділення Секція Базова дисципліна 

І. Математики 1. Математика Математика 

2. Прикладна математика Математика 

3. Математичне 

моделювання 

Математика 

ІІ. Економіки 1. Економічна теорія та 

історія економічної думки 

Математика 

2. Мікроекономіка та 

макроекономіка 

Математика 

3. Фінанси, грошовий обіг і 

кредит 

Математика 

ІІІ. Фізики і астрономії 1. Теоретична фізика Фізика 

2. Експериментальна фізика Фізика 

3. Астрономія та астрофізика Фізика 

4. Аерофізика та космічні 

дослідження 

Фізика 
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IV. Філософії та 

суспільствознавства 

1. Філософія Історія України 

2. Соціологія Історія України 

3. Правознавство Історія України 

4. Теологія, релігієзнавство 

та історія релігії 

Історія України 

5. Педагогіка Українська мова та література 

6. Журналістика Українська мова та література 

V. Наук про Землю 1. Географія та 

ландшафтознавство 

Географія 

2. Геологія, геохімія ті 

мінералогія 

Географія 

3. Кліматологія та 

метеорологія 

Географія 

4. Гідрологія Географія 

VI. Екології та аграрних 

наук 

1. Екологія Біологія, хімія, українська мова 

(за вибором) 

2. Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування 

Біологія, хімія, іноземна мова 

(за вибором) 

3. Агрономія Біологія, хімія (за вибором) 

4. Ветеринарія та зоотехнія Біологія, хімія (за вибором) 

5. Лісознавство Біологія, математика (за 

вибором) 

6. Селекція та генетика Біологія, математика (за 

вибором) 

VIІ. Літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

1. Українська література Українська мова та література 

2. Зарубіжна література Українська мова та література, 

зарубіжна література (за 

вибором) 

3. Фольклористика Українська мова та література 

4. Мистецтвознавство Українська мова та література 

5. Літературна творчість Українська мова та література 

6. Кримськотатарська 

гуманнітаристика 

Кримськотатарська мова та 

література, українська мова та 

література, історія Уркаїни (за 

вибором) 

VIІІ. Хімії та біології 1. Загальна біологія Біологія, хімія (за вибором) 

2. Біологія людини Біологія, хімія (за вибором) 

3. Зоологія, ботаніка Біологія, хімія (за вибором) 
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4. Медицина Біологія, хімія, фізика (за 

вибором) 

5. Валеологія Біологія, хімія (за вибором) 

6. Психологія Біологія, історія України (за 

вибором) 

7. Хімія Хімія 

IX. Історії 1. Історія України Історія України 

2. Археологія Історія України 

3. Історичне краєзнавство Історія України 

4. Етнологія Історія України 

5. Всесвітня історія Історія України 

X. Мовознавства 1. Українська мова Українська мова та література 

2. Російська мова Російська мова 

3. Іспанська мова Іспанська мова 

4. Англійська мова Англійська мова 

5. Німецька мова Німецька мова 

6. Французька мова Французька мова 

7. Польська мова Польська мова 

XІ. Технічних наук 1. Технологічні процеси та 

перспективні технології 

Фізика, математика (за 

вибором) 

2. Електроніка та 

приладобудування 

Фізика, математика (за 

вибором) 

3. Матеріалознавство Фізика, математика (за 

вибором) 

4. Авіа- та ракетобудування, 

машинобудування і 

робототехніка 

Фізика, математика (за 

вибором) 

5. Інформаційно-

телекомунікаційні системи та 

технології 

Фізика, математика (за 

вибором) 

6. Екологічно безпечні 

технології та 

ресурсозбереження 

Фізика, математика (за 

вибором) 

7. Науково-технічна 

творчість та винахідництво 

Фізика, математика (за 

вибором) 

XІІ. Комп’ютерних наук 1. Комп’ютерні системи та 

мережі 

Математика 

2. Безпека інформаційних та 

телекомунікаційних систем 

Математика 
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3. Технології програмування Математика 

4. Інформаційні системи, 

бази даних та системи 

штучного інтелекту 

Математика 

5. Internet-технології та WEB 

дизайн 

Математика 

6. Мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові програми 

Математика 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Робота над будь-яким дослідженням починається з визначення складової 

«системи»: об'єктної області, об'єкта і предмета дослідження. 

Об'єктна область дослідження – це сфера науки і практики, в якій 

знаходиться об'єкт дослідження. Наприклад, музика, фізика, біологія, література, 

світова художня культура або інша навчальна дисципліна. 

Структура наукового дослідження може бути представлена у вигляді такої 

схеми: 

обґрунтування актуальності теми дослідження 

визначення об’єкта  і предмета 

постановка мети і конкретних завдань 

відпрацювання гіпотези і теоретичних положень 

вибір методів дослідження 

обробка й аналіз результатів 

формулювання висновків 

оформлення списку використаних джерел 
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Розглянемо докладніше кожен з етапів дослідження. 

 

1 етап. Обґрунтування актуальності теми дослідження 

Початковим етапом будь-якого дослідження є обгрунтування актуальності 

обраної теми. 

Обгрунтувати актуальність – значить пояснити необхідність вивчення 

даної теми в контексті загального процесу наукового пізнання.  

- Дослідник відповідає на питання:  

- Чому дану проблему необхідно вивчати в даний час?  

- Які обставини спонукали автора зайнятися дослідженням?  

- Яка значимість проблеми? 

Актуальність може складатися і в необхідності отримання нових даних і 

перевірки нових методів. 

Пояснення актуальності повинно бути небагатослівним. Головне показати 

суть проблемної ситуації, пояснити, для чого проводиться дослідження. 

На основі критичного аналізу та порівняння з вже відомими шляхами 

розв’язання проблеми у цій частині дослідження в лаконічній формі доводять 

доцільність, соціальну значущість та своєчасність вирішення даної наукової 

задачі. Тобто необхідно висловити сутність наукової проблеми, що буде 

вирішуватися у ході дослідження. Доцільно звернути увагу,  що «правильна 

постановка  та ясне формулювання нових проблем часом має не менше значення, 

ніж їх вирішення. По суті, саме вибір проблеми, якщо не цілком, то дуже 

великою мірою визначає як стратегію дослідження взагалі, так і напрямок 

наукового пошуку зокрема. Не випадково вважається, що сформулювати наукову 

проблему – означає показати вміння відокремити головне від другорядного, 

виявити те, що  вже відомо і що поки невідомо  науці з предмету дослідження».    

Важливим етапом будь-якого дослідження є вибір формулювання теми. 

Тема – це ракурс, в якому розглядається проблема. Вона являє об'єкт 

вивчення в певному аспекті, характерному для даної роботи. Тому тема повинна 

бути актуальною, тобто практично корисною і представляти інтерес в науковому 

відношенні. 
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Назва повинна бути короткою і по можливості давати максимум 

інформації, про її зміст. Роботи, присвячені вузьким темам – опрацьовуються 

більш детально. 

Серед критеріїв, яким має відповідати тема наукового дослідження, 

доцільно виокремити такі: 

- актуальність; 

- новизна і перспективність; 

- наявність джерельної бази; 

- доступність пізнавальним можливостям учнів; 

- відповідність віковим інтересам та потребам дослідників. 

Вибираючи тему дослідження, учень повинен враховувати те що: 

 тема повинна бути цікавою, повинна захоплювати, відповідати 

нахилам учня; 

 тема повинна бути здійсненна, рішення її має принести реальну 

користь (отримання нових корисних знань, умінь, навичок, розвиток інтелекту, 

реалізація дослідницької потреби); 

 тема повинна бути оригінальною, в ній необхідний елемент 

несподіванки, незвичайності, здатності нестандартно дивитися на традиційні 

предмети і явища. 

 

2 етап. Визначення об’єкта  і предмета  дослідження 

Наступний етап роботи над науковим дослідженням – це визначення 

об’єкта та предмета дослідження. Чим конкретніше сформульована наукова 

проблема, тим легше визначити об’єкт і предмет наукової роботи.  

Об’єкт дослідження – це певний процес або явище, що породжує 

проблемну ситуацію, носій проблеми, те, що досліджується.  

Ставлячи проблему, дослідник відповідає на питання: «Що потрібно вивчити з 

того, що раніше не було вивчено або слабо  вивчено?» Об'єктом дослідження 

можуть бути реальні процеси і явища дійсності, тобто те, на що спрямоване 

дослідження. Але вивчається не весь об'єкт цілком, а окремі його сторони, 

властивості, особливості, тобто в об'єкті виділяється та частина, яка служить 

предметом дослідження. 
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Предмет дослідження – це те, що знаходиться в межах об’єкта 

дослідження в певному аспекті розгляду.  

Предмет дослідження повинен володіти пізнаваємостю і піддаватися 

опису. Необхідно запам'ятати, що саме предмет дослідження визначає тему 

роботи. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться  між собою як загальне  і часткове.  Тобто визначаючи об’єкт 

дослідження, необхідно з’ясувати, що розглядається,  і відповідно предметом 

дослідження буде якийсь конкретний  аспект розгляду даного об’єкта.    

 

3 етап. Постановка мети і конкретних завдань дослідження  

Мета дослідження – це запланований результат, який має бути 

відображений у висновках наукової роботи.  

Для формулювання мети дослідження з літератури доречно 

використовувати такі дієслова: «дослідити, проаналізувати, визначити, 

розглянути, порівняти, зіставити, дати власну інтерпретацію, встановити 

взаємозв’язки тощо».  

Загальна мета дослідження  конкретизується у завданнях, які мають бути 

ретельно продумані, адже опис їх виконання  має складати зміст розділів 

наукової роботи.  

Завдання дослідження – це всі послідовні етапи організації та проведення 

дослідження з початку до кінця. Заголовки розділів народжуються саме з 

формулювань завдань. 

Тобто сформульовані завдання мають розкривати зміст  теми дослідження. 

Тому варто попіклуватися, щоб вони були чітко визначені та розташовані у 

такий спосіб, коли кожне з завдань логічно випливає з попереднього.     

Після виділення мети необхідно вказати на конкретні завдання. Завдань не 

повинно бути занадто багато (3-5) і найкраще їх формулювати у вигляді 

твердження того, що необхідно зробити (вивчити ..., описати ..., встановити ..., 

з'ясувати ... і т.п.), щоб мета була досягнута. Завдання перераховуються від 

найменш складних до більш складних. 
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4 етап. Відпрацювання гіпотези і теоретичних положень дослідження  

Після уточнення теми в результаті вивчення спеціальної літератури, 

дослідник формулює гіпотезу. 

Гіпотеза дослідження – це обґрунтоване наукове припущення про 

можливі способи розв’язання порушеної проблеми. Визначення гіпотези 

дослідження є  результатом глибокого осмислення  теоретичних основ наукової 

проблеми,  практичного аналізу  об’єкту дослідження. Гіпотеза повинна мати 

логічний зв'язок з проблемою, метою і завданнями, висновками. При 

формулюванні гіпотези зазвичай використовуються словесні конструкції типу: 

«ми припускаємо, що ...»; "якщо то…"; "я вважаю що…"; "так як…"; «за умови 

що....». 

Слід звернути увагу, що розвиток гіпотези відбувається за трьома 

стадіями: 

а) накопичення фактичного матеріалу і висловлювання на його основі 

припущень; 

б) формування гіпотези, тобто виведення наслідків із зробленого 

припущення, розгортання на його основі прийнятної теорії; 

в) перевірка отриманих результатів на практиці і на її основі уточнення 

гіпотези.  

Гіпотеза дослідження має бути обґрунтована конкретними фактами та  

аргументами, що перетворюють її з припущення на достовірне знання. З цією 

метою обираються методи  дослідження, які мають бути визначені відповідно   

до  предмету, мети та завдань наукового пошуку.  

Гіпотези дозволяють відкривати нові можливості, знаходити нові варіанти 

вирішення проблем. Гіпотези дають можливість побачити проблему в іншому 

світлі, подивитися на ситуацію з іншого боку. В кінці дослідження 

підтверджуються або спростовуються. 

 

5 етап. Вибір методів дослідження  

Методи дослідження – це  науковий інструментарій для забезпечення  

фактичного матеріалу  і реалізації поставленої  в роботі мети.   

Серед методів дослідження з літератури можна виокремити: 
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 - теоретичні:  критичний аналіз, узагальнення,  систематизація 

досліджуваної проблеми на основі осмислення  першоджерел;   

-    емпіричні:  діагностичні  - анкетування, опитування, інтерв'ювання, 

бесіди; прогностичні - експертних оцінок, моделювання; праксиметричні -  

аналіз ефективності результатів діяльності.  

Методи дослідження випливають з теми і безпосередньо залежать від 

поставленої мети і завдань дослідження. До них відносяться як загальні методи 

наукового пізнання, такі як спостереження, вимірювання, порівняння, аналіз, 

експеримент, моделювання, тестування, анкетування, інтерв'ювання так і ті, які 

можуть застосовуватися лише до вузького кола завдань. Переважно 

використання апробованих методик. 

 

6 етап. Обробка й аналіз результатів дослідження  

На цьому етапі автору належить уточнити робочий план, провести 

експеримент і статистичну обробку отриманих результатів, перевірити робочу 

гіпотезу. Після того як ви вибрали тему, сформульовані питання, на які 

необхідно отримати відповідь - потрібно спробувати зібрати якомога більше 

інформації про предмет вивчення. Планування роботи має на увазі необхідність 

вибрати методику проведення дослідження, розрахувати, яким повинен бути 

необхідний обсяг спостережень або кількість дослідів, прикинути, на яку 

частину роботи, скільки часу у вас піде. 

Опрацювання літературних джерел з теми дослідження слід розпочинати 

у самостійно обраній послідовності або у порядку,  запропонованому  науковим 

керівником. Вивчення опублікованої за темою дослідження літератури можна 

проводити, використовуючи різні види читання : 

- оглядове (під час читання визначається  та аналізується лише те,  що на 

даний момент важливо досліднику); 

- повільне (читання, що потребує поглибленого вчитування у текст, 

уважного ставлення до всіх висловлених думок);  

- вибіркове (читання, під час якого з метою  увиразнення окремих 

аргументів та  фактів, зіставлення певної думки з загальною концепцією 
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дослідження можна розглянути  відібраний матеріал ще раз, не 

поспішаючи, уважно і глибоко);  

- повторне (читання, що надає можливість краще зрозуміти прочитане, 

можливо, ще раз його переосмислити з метою глибшого сприйняття); 

- коментоване (цей вид читання може бути використаний як образне 

докладне узагальнення та осмислення прочитаного. Коментарем 

літературного джерела може стати  як власне  тлумачення читача, так і 

позиції інших дослідників); 

- перерване (читання з зупинками, яке надає можливість для занурення у 

власне розуміння наукової проблеми, створення власних проекцій щодо 

висловлених фактів та позицій, порівняння їх з реальним авторським 

дослідженням); 

- швидке (читання з метою знайти необхідну цитату, прізвище, дату тощо, 

тобто  так зване «сканування» тексту. Цей вид читання  доречно 

використовувати після повільного, вибіркового або коментованого  

читання певного літературного джерела). 

Вивчаючи обрану літературу, недостатньо покладатися на пам’ять.  

Доцільно вести чіткі і лаконічні записи опрацьованих джерел так, щоб можна 

було без особливих труднощів зрозуміти їх суть і через деякий час. З цією метою 

виписки краще робити на окремих аркушах чи у спеціальному зошиті, 

залишаючи широкі поля для висловлення власної оцінки прочитаного.  

Складання плану наукового дослідження – наступний етап роботи учня. 

Укладаючи план, слід пам’ятати, що це перелік  найважливіших питань, які 

потрібно буде висвітлити у ході пошукової діяльності. Тому чим докладнішим 

буде план, тим легше визначити  основні напрямки роботи. До плану доречно в  

логічній послідовності  внести все, що можна заздалегідь передбачити у 

розв’язанні досліджуваної проблеми.  

Загальний вигляд плану наукового дослідження наведено в додатку А. 

Проведення дослідження (хід дослідження) здійснюється відповідно до 

поставлених завдань і використанням обраних методик. При дослідженні 

експериментального або досвідченого характеру, необхідно проводити досліди 

3-5 разів на однакових умовах. Важливо документувати, а краще 

фотодокументіровать все стадії роботи. 
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Узагальнення і систематизація отриманих даних. 

Результати дослідження - основний розділ, який найчастіше ділиться на 

кілька підрозділів, кожен з яких відповідає певній задачі. В кінці кожного 

підрозділу робиться короткий висновок. В даному розділі детально 

викладаються отримані результати, які при необхідності ілюструються за 

допомогою таблиць, малюнків, графіків, діаграм, фотографій і т.п. 

Обробка й критичний аналіз результатів дослідження 

Наукові міркування доцільно будувати на конкретному аналізі фактичного 

матеріалу. Необхідно пам’ятати, що робота не повинна носити абстрактний 

характер. Не слід допускати безсистемного нагромадження фактів без 

достатнього їх критичного осмислення і узагальнення.  

У процесі аналізу й узагальнення  матеріалу  слід дотримуватися наукової 

етики. Тому не можна перекручувати факти, висувати безпідставні ідеї, чужі 

думки видавати за власні. Кожна цитата, кожна авторська думка дослідників, що 

були використані у тексті наукової роботи, обов’язково мають  

супроводжуватися посиланням на джерело. Посилання на джерела в тексті 

дослідження роблять згідно з їх місцем у списку літератури, беручи у квадратні 

дужки номер джерела у переліку та через кому вказують сторінку або сторінки, 

де знаходиться висловлена думка у зазначеному джерелі.  

Слід наголосити, що при оформленні наукових досліджень як 

дослідницького, так і реферативного видів неприпустимим є запозичення чужих 

праць без посилань на них. Якщо ж такі прикрі випадки будуть виявлені, то 

робота має бути знята з конкурсу. 

 

7 етап. Формулювання висновків дослідження  

Після представлення результатів формулюємо висновки, де стисло, без 

докладних доказів узагальнюються результати дослідження. 

У висновку зазначається ступінь досягнення мети, слід дати практичні 

рекомендації та намітити перспективи для подальших досліджень. 

На основі проведеного аналізу фактичного матеріалу, представленого в 

основній частині роботи, у висновках мають бути подані найважливіші 
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теоретичні та практичні результати дослідження. У цій частині наукової роботи 

вказують на актуальність розглянутої проблеми та коротко висвітлюють  оцінку 

стану питання, розкривають методи вирішення наукових завдань, обґрунтовують 

достовірність отриманих результатів. Висновки мають бути добре продуманими, 

аргументованими, логічними, точними  та конкретними.    

 

8 етап. Оформлення списку використаних джерел 

Укладаючи бібліографію з теми наукового дослідження, слід звернути 

увагу, що вона самостійно збирається учнем і  може бути представлена як  і у 

вигляді електронного каталогу, записаного на магнітних носіях, так і в  

рукописному варіанті. Звичайно, що у доборі необхідної  літератури  учню має 

допомогти його науковий керівник. Крім того школярів доцільно  зорієнтувати, 

що список літератури укладається на основі  опрацювання  каталогів бібліотек, 

зокрема, систематичного, в якому відомості про літературні джерела 

систематизовані за якимись ознаками, наприклад, за галузями знань; 

алфавітного, назви творів  якого розташовані в алфавітному порядку; 

предметного, що містить дані  про  книги та брошури  з конкретних проблем і 

галузей. Не слід забувати і про різноманітні бібліографічні довідкові видання, 

списки літератури в монографіях,  підручниках, посібниках тощо.  Зокрема  з 

метою знайти необхідний для наукового дослідження матеріал  доцільно 

звернутися до  покажчиків статей, розміщених у кінці останнього числа  

періодичного видання кожного року.  

Оформлення наукового дослідження завершується складанням списку 

використаних джерел, який може бути поданий в один із таких способів:  в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або  назв праць, у порядку 

згадування джерел у тексті за наскрізною нумерацією, у хронологічному 

порядку. Відомості про літературні джерела  оформлюються  відповідно до 

вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць, їх авторів та 

повних вихідних даних джерела (місце видання, видавництво, рік видання, 

загальна кількість сторінок). Ця вимога стосується всіх  наведених у списку 

літератури джерел (монографій, підручників, посібників, авторефератів 



 17 

дисертацій, брошур, статей періодичної преси). Зразок оформлення списку 

використаних джерел наведено в додатку Б. 

 

СТРУКТУРА РОБОТИ 

 

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними 

складовими структури роботи є такі: 

 титульний аркуш; 

 тези; 

 зміст; 

 перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за 

необхідності), 

 вступ; 

 основна частина; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (за необхідності). 

 

Вимоги до змісту роботи 

1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за 

зразком поданим у додатку В. 

2. У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика 

змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового 

дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати 

проведеної роботи. 

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по 

батькові автора; найменування територіального відділення Малої академії наук 

України; найменування базового позашкільного навчального закладу; 

найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального 

закладу; клас (курс); найменування населеного пункту; прізвище, ім’я, по 

батькові, посада (за наявності - науковий ступінь, вчене звання) наукового 

керівника. 
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Зразок тез наведено в додатку Г. 

3. Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери 

початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають 

заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, 

списку використаних джерел тощо. 

4. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також 

маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається 

у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. 

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому 

порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або 

терміни; у правому - їх детальне розшифрування. 

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо 

повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування 

наводиться в тексті при першому згадуванні. 

5. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної 

теми, підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета 

роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються 

перелік використаних методів дослідження, характеристика роботи (теоретична, 

прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником 

особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та ступінь 

новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); 

повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються 

рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про 

прикладну цінність отриманих результатів. 

У разі використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, 

слід відмітити про цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. 

Також зазначаються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів 

(за наявності). 

Орієнтовний обсяг вступу – 2-3 сторінки. 

6. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів. 
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Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу 

може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та 

обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу 

формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і 

практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від 

другорядних подробиць. 

Зміст основної частини має відповідати темі роботи та повністю її 

розкривати. Обсяг основної частини не повинен перевищувати 20 % обсягу 

основної частини. 

7. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової 

проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного 

матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, 

новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на 

кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати 

достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання. 

8. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який 

містить бібліографічні описи використаних джерел. 

 

Зверніть увагу! 

 

Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під 

час її оцінювання, другий – учасником під час захисту. Примірники роботи 

мають бути ідентичними. 

До розгляду не приймаються: 

 роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції; 

 роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого 

доопрацювання; 

 роботи, які є плагіатом; 

 роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних 

висновків з обраної тематики; 

 роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог. 
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ДОДАТКИ 
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Загальний вигляд плану наукового дослідження 
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Розділ І. Теоретичні основи досліджуваної проблеми 

1.1. … … … …  
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1.3. … … … … 

Висновки до розділу І. 

Розділ ІІ. … … … … …. … 

(Формулювання цього розділу має відображати тему та предмет 

дослідження, методи вирішення поставленої проблеми)  
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2.2 .  … … … … 

2.3. … … … … 

Висновки до розділу ІІ. 

Висновки 

Список використаної літератури 



 21 

Додаток Б 

Зразок оформлення списку використаних джерел 

 

 книга одного автора оформлюється так: Карпенко О.О. Аналітико-

синтетична переробка документної інформації : бібліографічний опис [Текст] : 

навч. посіб. / О.О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т 

ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». -Х. : ХАІ, 2009. - 70 с.; 

 книга двох авторів оформлюється так: Кушнаренко Н.М. Наукова 

обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 3-тє 

вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 331 с. -(Вища освіта ХХІ століття); 

 книга трьох авторів оформлюється так: Власова Г.А. Аналітико-

синтетична інформація [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Власова, В.І. Лутовинова, Л.І. 

Титова ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 290 с.: іл., табл.; 

 книга чотирьох авторів оформлюється так: Механізація переробної 

галузі агропромислового комплексу [Текст] : [підруч. для учнів проф.-тех. навч. 

закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. - К. : Вища 

освіта, 2006. - 478 [1] с. - (ПТО: Професійно-технічна освіта); 

 книга п’яти авторів і більше оформлюється так: Новітня історія країн 

Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр. [Текст] : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ / Баранов З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.] ; за ред. М. 

Швагуляка. - Львів : Афіша, 2005. - 288 с.; 

 збірник оформлюється так: Цеков Ю.І. Підтекст художнього твору і 

світовідчування письменника [Текст] / Ю.І. Цеков // Проблеми сучасного 

літературознавства. - Одеса, 1998. - С. 149-180; 

 збірник під заголовком оформлюється так: Античная мифология : 

энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. - М. : Эксмо ; СПб : 

Мидгард, 2005. - 768 с. : ил.; 

 багатотомна книга оформлюється так: Корнієнко М.В. Дорогами 

правозахисту [Текст] : публікації у ЗМІ : у 3 т. / М.В. Корнієнко ; Дніпропетр. 

держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2008. - Т. 2 : Інтерв’ю. - 

586 с.; 
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 дисертація та автореферат дисертації оформлюються так: 

 Ніколаєнко А.О. Удосконалення нормативної бази для вхідного 

контролю колісних пар вагонів [Текст] : дис. … канд. тех. наук : 05.01.12 / 

Ніколаєнко Андрій Олександрович. - Захищена 15.07.2008 ; затв. 20.11.2008. - 

Севастополь, 2008. - 151 с. - Бібліогр. : с. 68-115; 

 Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій 

бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. - поч. ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство» / Копанєва Вікторія Олександрівна ; 

НБУ ім. В.І. Вернадського. - К., 2008. - 20 с.; 

 стаття із журналу оформлюється так: Дзюба І.М. Україна перед 

сфінксом майбутнього [Текст] / І.М. Дзюба // Науковий світ. - 2004. - № 2. - С. 2-

6; 

 рецензія оформлюється так: Мойсеєнко А. Наодинці зі словом [Текст] 

/ А. Мойсеєнко // Дзвін. - 1991. - № 12. - С. 143-146. - Рец. на кн. : Мірошниченко 

М.К. Око : поезія. - К. : Рад. письменник, 1989. - 138 с. 

 Якщо в конкретному інформаційному масиві переважають документи 

одного виду, загальне позначення матеріалу може бути випущеним, напр. : 

[Текст] - в описах текстових видань. 

 Картографічні документи оформлюються так: Васильків [Карти] : 

обличчя міста / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, ДНВП 

«Картографія» ; ред. Л.П. Біла. - 1 : 15000. - К. : Картографія, 2009. - 1 к. 

 (1 арк.) : текст, іл., реклама : кольор. ; 48х68 см, склад 24х10 см - 

(Мандрівник). - На звороті арк. : текст, іл. - Дод. карта : Васильківський район. 1 

: 220000. 

 Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил 

опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви 

зазначається: [Електронний ресурс]. У кінці - Режим доступу: 

http://www.psyh.kiev.ua. 
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 Наприклад: Архіви України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал 

Держ. арх. служби України / Держ. арх. служба України. - Електрон. дані. - [К.], 

2014. - Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/. - Назва з титул. екрана. 

 Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо 

в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-

РЕСУРСИ», наприклад: http://www.botany.kiev.ua. 
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Додаток В 

Зразок оформлення титульного аркушу 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ 

ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ім. Є.М.РУДНЄВОЇ 

 ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Відділення: технічні науки 

Секція: матеріалознавство 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ 

CdS/porous-Si/Si 
 

 

Роботу виконала: 

Сємко Вікторія Олександрівна, 

вихованка гуртка «Основи науково-

дослідницької діяльності» 

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу 

освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької 

області, учениця 10 класу Бердянської 

багатопрофільної 

гімназії № 2 Бердянської міської ради 

 

 

Науковий керівник: 

Дяденчук Альона Федорівна  

керівник гуртка «Основи науково-

дослідницької діяльності» 

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу  

освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької 

області 

 

 

Бердянськ –  2018 
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Додаток Г Зразок тез наукового дослідження 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ CdS/porous-Si/Si 

 

Автор: Сємко Вікторія Олександрівна вихованка гуртка «Основи науково-

дослідницької діяльності» ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради Запорізької області, учениця 10 класу 

Бердянської багатопрофільної гімназії № 2 Бердянської міської ради 

Науковий керівник: Дяденчук Альона Федорівна, ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької 

області, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» 

Відділення: технічні науки 

Секція: матеріалознавство 
 

ТЕЗИ 
Найбільш поширеним матеріалом для виготовлення вікна сонячної батареї 

є CdS. Якісні епітаксійні шари CdS вже отримані на слюді. Для сучасної 
мікроелектроніки необхідні плівки СdS на кремнії. Однак велика різниця в 
параметрах решіток вюрцитного CdS і кубічного Si не дозволяє отримувати 
високоякісні епітаксійні шари. Крім того при отриманні гетероструктури CdS/Si 
на межі поділу утворюється сульфід кремнію, який перешкоджає когерентному 
сполученню решіток Cd і Si, і третя причина сірка, що бере участь у рості CdS, 
сама вступає в реакцію з Sі. Одним із можливих шляхів вирішення даної 
проблеми є використання в якості м'якого буферного шару поруватих шарів 
підкладки. 

Отже, метою роботи є виготовлення та дослідження гетероструктури 
CdS/porous-Si/Si. 

Об’єкт дослідження: електрохімічні та хімічні методи формування 
поруватого кремнію та нанорозмірних плівок CdS на поверхні поруватих шарів.  

Предметом дослідження є структури типу кремній – поруватий кремній – 
нанорозмірна плівка сульфіду кадмію. 

Методи дослідження: скануюча електронна мікроскопія, 
енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія.  

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті комплексних 
теоретичних та експериментальних досліджень морфологічних властивостей 
напівпровідникової гетрероструктури CdS/porous-Si/Si у роботі вперше отримано 
плівку CdS методом хімічного поверхневого осадження на поруватій поверхні 
кремнію; досліджено хімічний склад поверхні даної структури та розподіл 
концентрації домішок за глибиною. 

Основні висновки: у результаті проведених експериментів отримано 
гетероструктуру CdS/porous-Si/Si. В якості підкладки для вирощування плівки 
CdS використано поруватий кремній одержаний методом електрохімічного 
травлення пластин монокристалічного Si. Для осадження плівок використано 
метод хімічного поверхневого осадження. Встановлено, що товщина шару CdS 
варіюється від 10 до 30 мкм. Дослідження розподілу концентрації домішок на 
поверхні та за глибиною показало, що плівка є однорідною, домішки присутні на 
поверхні в незначній кількості. 
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Додаток Д  

Загальні вимоги до оформлення наукової роботи 

 

1. Текст роботи друкується державною мовою тільки з одного боку аркуша 

А4, шрифт Тіmes New Roman - 14 через 1,5 інтервали. Дотримуватися таких 

розмірів поля ліворуч – 30 мм, праворуч 10 мм, зверху та знизу 20 мм . 

2. Оптимальний обсяг 25-30 сторінок. 

3. Вступ, розділи, висновки, список використаної літератури, додатки 

друкувати з нової сторінки. Назва та заголовки структурних частин роботи 

(ЗМІСТ, ВСТУП і т.ін.) виконуються великими літерами та напівжирним 

шрифтом симетрично до тексту. Відстань між заголовком та текстом повинна 

дорівнювати 3 - 4 інтервалам. Заголовки підрозділів друкують маленькими 

літерами (перша велика) з абзацу (5 знаків). Крапка в кінці заголовка не 

ставиться. 

4. Нумерація: - нумерація сторінок здійснюється арабськими цифрами без 

знака № у правому верхньому куті без крапки в кінці. Починається нумерація з 

цифри «3», тобто титульна сторінка та зміст не нумеруються. - номер розділу 

необхідно проставляти після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставити, 

потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Назва розділу друкують 

великими літерами напівжирним шрифтом. - підрозділи нумеруються у межах 

кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 

номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад 2.3. (третій підрозділ 

другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти 

нумеруються у межах кожного підрозділу (за такими ж правилами). 

5. Готуючи науково-дослідну роботу учень повинен не просто перепису-

вати фрагменти з монографій або документальних джерел, а підходити до них 

аналітично, надаючи необхідного сенсу в плані написання дослідження. 

Недопустимо, коли фраза, цитата або документ не підкріплені посиланнями на 

першоджерело. В тексті наукової роботи посилання на джерело слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, 

наприклад, "... в роботах [5, 15]...". 

6. Подання ілюстрацій, таблиць, формул: 
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- ілюстрації, таблиці, формули від основного тексту виділяються вільними 

рядками (вище та нижче кожної формули); 

- ілюстрації (карти, схеми, фотографії, діаграми, креслення) та таблиці слід 

подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, 

за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, 

наприклад «Рис. 1.2.». Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією; 

- таблиці нумерують послідовно (за виключенням таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу, наприклад «Таблиця 1.2», та розміщують цей напис у 

правому верхньому правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці. Заголовок (назва) таблиці пишеться симетрично до розташування 

таблиці з відступом від напису «Таблиця» і від самої таблиці на 1-2 інтервали; 

- пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. 

Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового 

рядка. 

7. Додатки слід оформляти на наступних після списку літературних джерел 

сторінках, кожний додаток необхідно наводити з нової сторінки. Нумерація - 

арабськими цифрами. Заголовок друкується угорі (симетрично до тексту 

сторінки) з великої літери. 
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При складанні методичних рекомендацій використано матеріали з сайту 

Малої академії наук України (http://man.gov.ua/ua/index), а також з наступних 

джерел: 

1. Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення 

науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії наук 

учнівської молоді ) / відп. за випуск Мазур Н.І. – Кропивницький, 2017, 56 с. 

2. Методичні рекомендації щодо підготовки і написання наукових 

досліджень із літератури  в системі Малої академії наук України / Ісаєва О.О. – 

КИЇВ, 2006, 18 с. 

3. Галатюк Ю.М., Галатюк М.Ю., Шевчук В.П., Тимощук А.І. Фізика. 

Методичні рекомендації до написання учнівських науково-дослідницьких робіт. 

– Рівне: РМАНУМ, 2012. – 64 с. 

4. http://www.eman.pp.ua/index/rekomendaciji_shhodo_organizaciji_naukov

o_doslidnickoji_dijalnosti_sukhovich_g_a/0-28 

5. http://man.rv.ua/konkurs-zahyst  

http://man.gov.ua/ua/index
http://www.eman.pp.ua/index/rekomendaciji_shhodo_organizaciji_naukovo_doslidnickoji_dijalnosti_sukhovich_g_a/0-28
http://www.eman.pp.ua/index/rekomendaciji_shhodo_organizaciji_naukovo_doslidnickoji_dijalnosti_sukhovich_g_a/0-28
http://man.rv.ua/konkurs-zahyst
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