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Науково-дослідницька діяльність учнів є одним із найважливіших 
засобів підвищення якості підготовки і виховання 

конкурентноспроможніх спеціалістів, здатних творчо 
застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення 

науково-технічного прогресу  

 
Науково-  і навчально-дослідницька робота з учнями Томаківського  

професійного аграрного ліцею проводиться за наступними 
напрямами:  

 

 науково-дослідницька робота як складова навчального процесу: повідомлення, 

доповіді, реферати, проекти учнів;  

 

 науково-дослідницька діяльність,  що доповнює навчальний процес: 

факультативи, спецкурси, творчі конкурси;  

 

 науково-дослідницька діяльність,  що здійснюється паралельно навчальному 

процесу:  конкурси науково-дослідницьких робіт різного рівня, турніри  та 

олімпіади.  



 
При цьому науково-дослідницька діяльність розглядається як: 

 

 невід’ємна (а не додаткова) складова навчально-виховного процесу; 

 

 логічне продовження науково орієнтованої навчальної праці  (а не принципово 

інший вид діяльності); 

 

 найбільш ефективний спосіб формування науково орієнтованого мислення -

підґрунтя конструктивного існування особистості в системі безперервної освіти; 

 

 процес перманентний,  що знаходить своє виявлення в різних формах залежно від 

віку,  виду навчальної діяльності,  особливостей мислення, специфіки навчального 

предмета, ступеня складності наукової проблеми;  

 

 особливий, специфічний вид навчальної діяльності, у процесі якої учень, 

використовуючи теоретичні та практичні знання, уміння й навички, знаходить 

розв’язання певної наукової  (теоретичної або прикладної)  проблеми,  а також 

оригінально застосовує відомий науковий метод розв’язання будь-якої проблеми 

до аналізу схожих з нею.  
 
 



2008 рік 2010 рік 

Секція: агрономії, ветеринарії та зоотехнії 



2011 рік 

Секція: агрономії, ветеринарії та зоотехнії 



2012 рік Секція: агрономії, ветеринарії та зоотехнії 



Сьогодні, щоб знайти себе в житті й гідно 
реалізуватися, необхідно володіти лідерськими 
якостями,  уміти працювати в команді,  гнучко 

сприймати зміни, швидко й адекватно реагувати на 
них, виробляти здатність учитися все життя і, 

головне, не зупинятися у своєму розвитку.  

 

Сьогодні активне залучення учнів до науково-
дослідної діяльності –  вимога часу. 

 



Реалізація впровадження основ науково-дослідної діяльності дозволяє 
залучати все більше учнів до участі в різних конкурсах і проектах, 

олімпіадах і турнірах (очних і заочних,  що проводяться як 
традиційно,  так і з використанням нових інформаційних технологій),  

до написання науково-дослідних робіт у Малій академії наук. 

   



Велика роль в успішній науковій діяльності учнів 
надається мотивації цієї діяльності.  

Ця рушійна сила на різних рівнях має різну назву – 
допитливість, пізнавальний інтерес,  жадання 

знань,  пристрасть тощо.   

Пристрасна спрямованість до галузі пізнання,  
настанова на творчість визначають головний 

напрям науково-дослідницької  

діяльності учня. 



Цілеспрямованість припускає вміння правильно організовувати й 
розподіляти в часі свою працю,  бачити перспективу роботи,  її 

послідовні етапи.  Цілеспрямованість учнів стає особливо 
продуктивною,  коли переростає в пристрасть. 



Науково-дослідна діяльність учнів буде ефективною,  якщо вона буде 

правильно вмотивована, буде приносити реальну наукову та практичну 
користь. 



Творча самореалізація учнів у процесі науково-дослідницької 
діяльності сприяє формуванню їх комунікативної 

компетентності;  самостійне  (або в команді)  дослідження 
наукової проблеми є надійною базою для створення власного 
освітнього „know how”;  робота над темою,  що представляє 

інтерес  саме для цього учня,  забезпечує формування 
особистісно орієнтованого освітнього простору.  

 



Протягом 10-ти років наш навчальний заклад працює у 
напрямку ступеневого навчання з Нікопольським 

аграрним коледжем Дніпропетровського державного 
аграрного університету в аграрному напрямку. 

 

Багато наших учнів - випускників Дніпропетровського 
державного аграрного університету працюють у 

фермерських господарствах Томаківського району, 
деякі з них на керівних посадах, а деякі в нашому 

навчальному закладі. 

  

З учнів-слухачів  МАН на сьогоднішній день у  

ДДАУ навчається 1чол.,  

у Нікопольському аграрному коледжі ДДАУ – 2 чол.,  

у Дніпродзержинському технологічному технікуму 
Дніпродзержинського державного технічного 

університету – 1 чол.,  

у Запорізькому державному університеті – 1 чол., 

 слухачі заочної хіміко-біологічної школи (3чол.) 
планують продовжити своє навчання у 

Дніпропетровському державному аграрному 
університеті. 

  




