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В статье рассматриваются основные принципы создания виртуальных научно-исследовательских площадей, рас-
смотрены современные информационные технологии и сервисы, используемые для проведения виртуальных исследований.

Обозначены понятия «совместная работа» и «коллективный интеллект», рассмотрена классификация возможно-
стей  систем совместной работы.
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In this article the main principles of creation of virtual scientific and investigational areas are investigated, the modern infor-

mational technologies and services for virtual investigations are analyzed. 
The notions of “common work“ and “communal intellect” are analyzed by means of classification of possibilities in the system 

of common work 
Key words: virtual area, informational technologies, collective intellect.

ПРИНцИПИ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ МАЙДАНЧИКІВ У МЕЖАХ 

ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАцІЙНОГО 
ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА ОБДАРОВАНИХ

УДК 37.013.8:376-056.45

Вимоги, що висуває сучасне суспільство до осві-
ти, у цілому орієнтовані на створення навчально- 
виховного середовища, яке б сприяло розвитку інди-
відуальних здібностей і пізнавальних стратегій осо-
бистості. За таких умов стає необхідним забезпечен-
ня виховання мислячої людини, яка вміє не тільки  
засвоювати трансльовані знання, а й добре володіє на-
вичками їх самостійного надбання.

У зв’язку з цим надзвичайно актуальним стає 
звернення до сучасних інноваційних технологій, здат-
них істотно вплинути на модифікування навчального 
процесу, забезпечити особистісний розвиток і само-
розвиток обдарованої людини. Але використання тех-
нологій у навчально-виховному процесі, що базуються 
на інноваційних програмах, неможливе без впрова-
дження у практику навчання новітніх форм і методів 
викладання, більш популярними з яких виявляються 
ті, що дозволяють сформувати в учнів навички науко-
во-дослідної діяльності.

Науково-дослідна діяльність дозволяє розв’язати 
одну з основних проблем навчально-виховного про-
цесу – проблему активізації навчальної діяльності 
учнів. Активність учнів в отриманні знань – один із 
головних чинників ефективного підвищення рівня 

їхньої освіченості, загального розвитку, самовизначен-
ня, як майбутнього повноправного члена суспільства.

Проблема активізації навчання обдарованих ді-
тей є особливо актуальною. Визначальним для них є 
не збільшення обсягу інформації, що надається вчи-
телем, а створення дидактичних і психологічних умов 
для осмисленого сприйняття навчально-виховного про-
цесу, долучення до нього не лише на інтелектуальному, 
але й соціальному і особистісному рівнях активності.

Науково-дослідна діяльність може стати більш 
ефективним інструментом для зацікавлення і значної 
активізації діяльності обдарованих учнів у період нав-
чання. Адже активна участь у науково-дослідницькій 
діяльності дозволяє обдарованому учню заявити про 
наявність таких здібностей, які не були розкриті під 
час стандартного навчально-виховного процесу. У 
процесі такого виду діяльності в учня формуються на-
вички практичного використання знань, розвивається 
здатність до самоорганізації, самоконтролю, самоана-
лізу та самооцінки.

Одним із відомих учених, які активно використо-
вували дослідницькі методи у практиці навчання, був 
Сократ. Елементи дослідницького навчання викорис-
товувалися в освіті і в більш пізні часи. Інтенсивно ця 
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проблематика розроблялась у кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. такими вченими, як К. Вентцель, Дж. Дьюї,  
Е. Пракхерст, І. Свадковський, С. Френе, М. Стасю-
левич, А. Гартвіг, М. Коваленський та ін. [5].

Значну увагу організації науково-дослідної ді-
яльності у процесі навчання приділяли як вітчизняні 
(Ю. Бабанський, К. Гриднєва, Ю. Грицай, В. Загвя-
зинський, В. Козаков, Б. Надєінський, В. Полонський, 
О. Рудницька, М. Смородинська, М. Солдатенко, 
М. Сорокін та ін.), так і зарубіжні науковці (В. Оконь-
та, Д. Треффінгер та ін.) [3].

На думку О. Савенкова, відомого фахівця в га-
лузі діагностики та розвитку дитячої обдарованості, 
«дослідницька практика дитини – це не просто один 
з методів навчання, це шлях формування особливого 
стилю дитячого життя і навчальної діяльності. В її 
фундаменті – дослідницька поведінка. Вона дозволяє 
трансформувати навчання у самонавчання, реально 
запускає механізм саморозвитку» [8].

Андрій Колмогоров, один із видатних математи-
ків ХХ ст., в своїх працях також надавав особливої 
значущості науково-дослідницькій діяльності учнів: 
«Не існує будь-яких достовірних тестів на обдарова-
ність, крім тих, що проявляються в результаті актив-
ної участі хоча б у маленькій пошуковій дослідниць-
кій діяльності» [4].

У педагогіці досі не існує чіткого визначення по-
няття «дослідницька діяльність», але для визначення 
принципів побудови віртуального майданчика для 
науково-дослідної діяльності нам необхідно визначи-
тись. Отже, ми беремо за основу те, що науково-до-
слідна діяльність – це самостійна діяльність учнів з 
виконання навчальних дослідницьких завдань із зав-
часно невідомим рішенням, спрямована на розвиток 
інтелектуальних, творчих здібностей через засвоєн-
ня алгоритму наукового дослідження під керівни-
цтвом куратора. Вона передбачає наявність основ-
них етапів, характерних для певного дослідження  
у науковій сфері.

Для подальшого визначення принципів побудови 
віртуального науково-дослідного майданчика необ-
хідно також визначитись з поняттям віртуального 
науково-дослідного простору, оскільки віртуальні 
майданчики створюються та існують в його межах, 
користуючись при цьому його робочими механізмами.

Отже, віртуальний науково-дослідний простір –  
це робоче середовище, що не вимагає наявності фі-
зичного простору для організації науково-дослід-
ницької діяльності. Взаємодія суб’єктів віртуального 
простору та їх спілкування здійснюється за допомо-
гою сучасних каналів зв’язку з використанням досяг-
нень інформаційних технологій [7].

Участь у науково-дослідній діяльності також фор-
мує соціальний досвід учнів у праці та спілкуванні, 
розвиває вміння учня працювати в колективі. Роз-
глянемо класифікацію можливостей систем спільної 
діяльності, що залежить від існуючих можливостей 
спілкування (розглядається традиційна класифікація 
для груп суб’єктів). Принципи цієї системи доцільно 

використовувати у процесі розробки робочої концеп-
ції дослідницької групи.

1. В один і той же час, в одному і тому ж місці 
(same time, same place).

Класичний випадок, коли суб’єкти групи мають 
можливість зустрічатися в одному приміщенні в пев-
ний час.

2. В один і той же час, в різних місцях (same 
time, different place).

Існуючі засоби зв’язку цілком можуть забезпечи-
ти таке спілкування у реальному часі для учасників, 
навіть, якщо вони знаходяться на значній відстані  
(аудіо-, відеоконференції).

3. У різний час, в одному і тому ж місці (different 
time, same place).

У такій ситуації науково-дослідна група повинна 
мати закріплене за нею приміщення (у нашому ви-
падку це віртуальний майданчик в освітньому інфор-
маційно-соціальному середовищі). Суб’єкти групи не 
мають можливостей збиратися в один і той же час, але 
будь-кому з них завжди повинна бути надана можли-
вість доступу до банків даних, що зберігають наявну 
інформацію з досліджень (це реалізується за рахунок 
необмежених за обсягом інформаційних баз Інтернету).

4. У різний час, у різних місцях (different time, 
different place).

Сучасні інноваційні технологи повністю реалізу-
ють можливості ведення конференцій, форумів і чатів 
з асинхронним підключенням, можливість доступу до 
банків даних і бібліотек проекту.

5. Необмежені можливості доступу до даних 
(anytime, anyplace).

Ця категорія може бути реалізованою в майбут-
ньому, коли можливості доступу до даних стануть 
необмеженими [9].

Намагаючись визначитися з принципами побудови 
науково-дослідного майданчика для обдарованих учнів  
у межах освітнього інформаційно-соціального середо-
вища, необхідно враховувати, що головними принци-
пами у таких мережах є принципи взаємного навчання 
та мережева взаємодія. Ці два принципи можуть у по-
дальшому суттєво вплинути на побудову та існування 
віртуального науково-дослідного майданчика, його 
розвиток та популярність серед обдарованих учнів.

Розглядаючи принципи взаємного навчання та ме-
режевої взаємодії, необхідно сконцентрувати увагу на 
таких поняттях, як «спільна діяльність» (collaboration) 
та «колективний інтелект» (collective intelligence). 
Ці поняття характеризують ефект, в результаті якого 
об’єднання суб’єктів здатне розв’язувати завдання, що 
є неможливим для кожного з них окремо. Особливої 
значущості ці поняття набувають у процесі створення 
віртуальних дослідницьких груп. Основоположником 
концепції «колективного інтелекту» є француз П’єр 
Леві. Передбачаючи бурхливий розвиток віртуального 
інформаційного Інтернет-суспільства та його подаль-
ший вплив на створення колективного інтелекту без-
ліччю користувачів, він писав: «стало неможливим об- 
межити знання та їх розвиток тільки серед фахівців.
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Наші життєві знання, вміння та здібності почина-
ють ставати головними джерелами багатства. Тоді як 
мають використовуватися нові засоби комунікацій? 
Суспільно корисною метою, безсумнівно, стане ство-
рення засобів об’єднання наших розумових здібнос-
тей для створення колективного інтелекту та уяви» [1].

Оскільки спільна діяльність і колективний інте-
лект давно довели спроможність та ефективність, 
то адаптація існуючого досвіду спільної діяльності, 
грамотне використання можливостей колективного 
інтелекту, використання специфічних особливостей 
науково-дослідних робіт стають першочерговими 
факторами у процесі підвищення ефективності існу-
вання віртуальних науково-дослідних майданчиків.

Однак, використовуючи у дослідженнях колектив-
ну діяльність, не потрібно недооцінювати роль і мож-
ливості кожного учасника віртуальної дослідницької 
групи, його вміння розв’язувати творчі та дослідницькі 
завдання, пов’язані з постановкою проблеми, вивчен-
ням теоретичного матеріалу, що стосується певної 
проблеми, і його практичною реалізацією, з умінням 
обробляти методичні матеріали, збором власного ма-
теріалу, його аналізом, узагальненням, коментарем до 
нього і грамотним поданням власних висновків.

Підсумовуючи вищевикладене можна зробити 
висновок, що для побудови та успішного функціону-
вання віртуальних науково-дослідних майданчиків 
необхідно використовувати такі принципи діяльності 
зі суб’єктами дослідницької групи:

Перший – самостійне використання здібностей 
суб’єктів до науково-дослідницької діяльності як про-
цес наукової діяльності окремого дослідника.

Другий – колективна науково-дослідницька діяль-
ність як результат досліджень віртуального співто-
вариства суб’єктів, які працюють над певною науко- 
вою тематикою.

Сучасні Інтернет-технології забезпечують можли-
вість залучати до науково-дослідницької діяльності не 
лише учнів з одного навчального закладу, а й запрошу-
вати інших дітей з різних сіл, міст, районів, областей, 
навіть країн, які мають дослідницькі здібності. І тут 
виникає проблема різного рівня підготовки учнів, що 
вимагає виявлення їх інформаційної компетентності.

Для того, щоб відчувати себе повноправним учас-
ником науково-дослідної діяльності обдарованій дити-
ни потрібні певні знання та вміння. До них належать, 
насамперед, знання особливостей будови і функціо-
нування комп’ютера та оргтехніки, ознайомлення з 
основними мережевими інформаційними ресурсами, 
володіння певними навичками роботи з ними.

Важливою також виявляється роль керівника 
віртуального науково-дослідного майданчика. Він 
зобов’язаний виконувати функції куратора, здатного 
допомогти кожному учаснику дослідницької групи 
розв’язати питання, пов’язані з використанням інфор-
маційного освітнього середовища, здатного конструк-
тивно організувати кругообіг освітньої інформації у 
науково-дослідному процесі, використовуючи сучасні  
інформаційно-комунікаційні технології. Це вимагає 

від куратора знання тонкощів глобальної інформа-
ційної «павутини», а також високого рівня володін-
ня навичками орієнтації у сучасних інформаційних  
потоках [5].

У процесі заохочення обдарованих учнів до науко-
во-дослідної діяльності доцільно мати на увазі реко-
мендації відомого американського психолога, фахів-
ця у галузі дослідницького навчання Д. Треффінгера, 
який рекомендував керівникам (кураторам) наступне.

1. Під час визначення проблеми дослідження  
необхідно пам’ятати про те, що тема повинна бути 
для учня-дослідника доступною, цікавою і здійснюва-
ною; розв’язання поставлених завдань повинно бути  
корисним для досліджень; присутність елементів не-
сподіванки і оригінальності також є доцільною.

2. Уникати прямих інструкцій і настанов. Роль ку-
ратора має бути зведена до заохочення дітей до вмін-
ня діяти незалежно.

3. Не робити поспішних висновків; на основі ре-
тельного спостереження та оцінки вміти визначити 
сильні та слабкі сторони кожного учасника; здійснюва-
ти непрямий контроль, не покладаючись на те, що учні 
володіють певними базовими знаннями та навичками.

4. Не стримувати ініціативу і не виконувати роботу 
за учнів. Вони мають навчитися здійснювати дослід- 
ження самостійно.

5. Навчити учнів простежувати міжпредметні 
зв’язки.

6. Привчати до навичок самостійно розв’язувати 
проблеми, досліджувати та аналізувати ситуації.

7. Підхід до всього має бути творчим [2].
Ще одним із важливих завдань, що стоять перед 

куратором, є необхідність анулювати один із факторів, 
який сприяє зменшенню потенційної ефективності 
спільної діяльності суб’єктів – учасників досліджень, 
і, як наслідок, здатний вплинути на процес розвитку 
віртуальних науково-дослідних майданчиків. Йдеться 
про використання різних інструментів спілкування, 
що обираються відповідно до вподобань й індиві- 
дуальних запитів кожного суб’єкта.

Тому, насамперед, необхідно перейнятися вибо-
ром універсальної системи для віртуальних науково- 
дослідних майданчиків, для чого спільно серед безлі-
чі існуючих наразі форм і методів віртуального спіл-
кування (чат, форум, конференції, відеоконференції 
тощо) потрібно вибрати такий, який здатен задоволь-
нити наступні вимоги:

 • забезпечення вільного доступу для кожного зі 
суб’єктів;

 • забезпечення швидкості та надійності;
 • забезпечення принципу простоти використання;
 • забезпечення принципу постійного обміну ін-

формацією між суб’єктами групи;
 • низька собівартість (необхідно орієнтуватися 

на можливості навчальних закладів).
На наш погляд, технологією, що більш повно від-

повідає переліченим вимогам, є skype-технологія, 
здатна, використовуючи комп’ютери, забезпечити  
безкоштовний текстовий, голосовий та відеозв’язок 
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між суб’єктами – учасниками досліджень віртуально-
го майданчика, через Інтернет, незалежно від відстані 
між ними.

Отже віртуальний науково-дослідний майданчик 
в освітньому інформаційному Інтернет-просторі – 
це віртуальне середовище досліджень, навчання та 
виховання обдарованих учнів. Він забезпечує мож-
ливість підтримувати прагнення учнів до наукових  
досліджень, коригувати та контролювати їх на етапах 
пізнавального процесу.

Під час проектування та розробки віртуальних нау-
ково-дослідних майданчиків більш ефективний підхід 
буде орієнтований на програмні продукти/продукцію, 
що здатні забезпечити швидкий доступ до наукових 
бібліотек та електронних сховищ аудіо- та відеоінфор-
мації, а також презентаційних матеріалів. Наявність 
у таких програмах пошукових модулів забезпечить 
суб’єктів науково-дослідних груп ефективними інстру-
ментами пошуку літератури з досліджуваної тематики.

Переваги віртуальних груп полягають у наступ-
ному.

−	 Практично необмежений географічним факто-
ром доступ учасників. Місце знаходження учасників 
перестає впливати на спільну діяльність та її якість.

−	 Можливість інтеграції різних дослідних груп. 
Існує можливість спільної діяльності шкільних науко-
во-дослідних груп, науково-дослідних груп студентів 
ВНЗ і, навіть, залучення наукових співробітників  
різних НДІ.

−	 Швидкість отримання інформації. Швидка по-
ява нових, удосконалених сучасних програмних про-
дуктів/продукції забезпечує надійні механізми зво-
ротного зв’язку та постійну взаємодію учасників 
дослідження.

−	 Майже необмежений доступ до будь-яких схо-
вищ наукової інформації вітчизняних та зарубіжних 
наукових матеріалів.

Таким чином, результатом науково-дослідної  
діяльності обдарованих учнів у межах віртуального 
науково-дослідного майданчика може стати розвиток 
інтелектуальної та творчо розвиненої особистості, 
професійно орієнтованої в житті, яка вміє ставити 
певні цілі та досягати їх. Це забезпечує учасникам  
науково-дослідної діяльності можливість самореалі-
зації, самовираження, саморозкриття.
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