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В статье представлены определения понятия «исследовательские способности», описаны пути формирования иссле-
довательских способностей детей старшего дошкольного возраста в поисково-исследовательской деятельности. Доказа-
но, что проблема формирования и развития исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста ак-
туальна в современной системе образования.

Ключевые слова: исследовательские способности, старший дошкольный возраст, поисково-исследовательская дея-
тельность, метод, экспериментирование, исследование, поисковая активность, исследовательское поведение, конверген-
тное и дивергентное мышление.

Presented by the definition of "research abilities". Described ways of creating research abilities of senior preschool children in 
search and research activities. It is proved that the problem of formation and development of research abilities of children under 
school age is relevant in the modern education system.
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У сучасному світі виникає потреба модернізації 
системи освіти. Важливе місце в системі освіти зай-
має дошкільна освіта, що є першим щаблем у розви-
тку дитини. 

Випускник сучасного дошкільного закладу пови-
нен бути готовим самостійно та творчо розв’язувати 
пізнавальні завдання, аналізувати причини виникнен-
ня проблеми і прогнозувати можливі способи її ви-
рішення. Досягненню цієї мети сприяє формування 
дослідницьких здібностей у дошкільнят. 

Як наголошено у сучасній психолого-педаго-
гічній літературі, «нова людина» повинна швидко 
розв’язувати якісно складні завдання, уміти бачити і 
розв’язувати проблеми, пропонуючи творчі варіанти 
їх розв’язання. Ці та інші завдання може розв’язати 
людина, яка володіє дослідницькими здібностями. 
Тому проблема формування та розвитку дослідниць-
ких здібностей дітей старшого дошкільного віку є  
актуальною в сучасній системі освіти. 

Цю проблему активно розробляли у наукових 
дослідженнях такі класики, як: Д. Б. Богоявленська, 
Л. С. Виготський, О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, 
О. І. Кульчицька, Н. С. Лейтес, В. О. Моляко, Я. О. По-
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номарьов, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, К. К. Пла-
тонов, В. Д. Шадріков, а також сучасні дослідники 
Н. В. Аніщенко, Т. В. Дуткевич, В. У. Кузьменко, 
С. Є. Кулачківська, В. О. Киричук, О. М. Матюш-
кін, О. М. Подд’яков, В. В. Рибалка, О. І. Савенков, 
Н. Б. Шумакова, О. І. Шебланова та ін.

Дослідницькі здібності, згідно з теоретичним по-
ложенням психологів і педагогів (С. Л. Рубінштейн, 
Л. Ф. Тихомирова, О. І. Савенков, М. М. Подд’яков, 
О. М. Подд’яков, С. П. Арсенова), забезпечують для 
дітей оптимальні умови для надбання пізнавально-
практичного досвіду та розвитку їх творчого потен-
ціалу, а також особистості в цілому. Отже, необхідно 
зазначити, що дослідницькі здібності – це індиві- 
дуально-психологічні особливості особистості, що 
супроводжуються дослідницькою активністю та піз-
навальним інтересом, забезпечують своєрідний про-
цес пошуку, отримання інформації та успішне вико-
ристання набутих знань [4; 6; 7].

Питання формування дослідницьких здібнос-
тей дітей старшого дошкільного віку в пошуково- 
дослідницькій діяльності досить складне. Перед тим як 
розкрити його, потрібно визначити критерії розвитку  
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дослідницьких здібностей дітей старшого дошкіль-
ного віку. 

Критеріями розвитку дослідницьких здібностей 
дітей старшого дошкільного віку є: 

 • дослідницька активність; 
 • інтелект;
 • креативність;
 • позитивне емоційне ставлення;
 • результативність дослідницької діяльності [3].

Після визначення критеріїв необхідно розглянути 
основні напрями вивчення дослідницьких здібностей 
дітей старшого дошкільного віку, що представлені у 
психолого-педагогічній літературі:

 – ототожнення дослідницьких здібностей з до-
слідницькою активністю дитини, коли дослідницькі 
здібності розглядаються у вигляді показників розвит-
ку дослідницької активності, як форми її зовнішнього 
вираження (М. М. Подд’яков, Н. Є. Веракса) [5];

–– виділення дослідницьких здібностей в само-
стійний об’єкт вивчення, що розглядається як резуль-
тат взаємодії трьох відносно автономних складових: 
1) пошукової активності, 2) дивергентного, 3) конвер-
гентного мислення (О. І. Савенков, А. Деметроу) [7];

–– розгляд дослідницьких здібностей у межах вив-
чення проблеми формування дослідницької поведінки 
дошкільників, коли дослідницькі здібності визнача-
ються як спеціальні вміння, що необхідні для організа-
ції дослідницького пошуку (О. М. Подд’яков) [4].

Представники першого підходу зводять дослід-
ницькі здібності до елементарного рівня прояву до-
слідницької активності, коли йдеться про прагнення 
до маніпулювання предметами, а також ступінь вира-
женості вмінь та бажань отримувати від цього маніпу-
лювання нову інформацію.

Старший дошкільний вік – це віковий період, важ-
ливий для розвитку пізнавальної потреби дитини, що 
виражається у формі пошукової, дослідницької актив-
ності, спрямованої на виявлення нового. Упродовж 
усього дошкільного дитинства у процесах соціалі-
зації, разом з ігровою діяльністю, певну значущість 
відіграє пізнавальна та дослідницька активність. 
Нами вона розуміється не лише як процес засвоєння 
знань, умінь та навичок, а головне – як пошук знань 
та їх здобуття (самостійне або під тактовним керів- 
ництвом дорослого).

Дослідницька активність старшого дошкільни-
ка може бути розглянута як самостійна, ініціативна  
діяльність, яку дитина використовує для пізнання 
нових для неї властивостей і якостей об’єктів навко-
лишнього світу, наполегливого пошуку розв’язання 
та значущих для неї проблем (О. М. Подд’яков, 
О. Л. Князєва, Н. Є. Веракса) [3; 4].

Аналіз досліджень показує, що дослідницька ак-
тивність дитини проявляється у:

–– спрямованому інтересі до певних проблем або 
об’єктів, що задовольняється за допомогою експери-
ментування;

–– умінні на основі аналізу вихідного стану пробле-
ми висунути припущення її можливого розв’язання;

–– активному прагненні знайти спосіб розв’язання 
проблеми;

–– наполегливості дослідницького пошуку та ба-
жанні його продовжити, незважаючи на результат;

–– здатності аналізувати та оцінювати результати 
експериментування та вносити корективи у дослі-
дження;

–– збереженні інтересу до подальшого дослід-
ницького пошуку [1].

У процесі вивчення дослідницьких здібностей 
представники другого підходу вказують на їхній 
зв’язок з інтелектуальним розвитком дитини, її мис-
ленням. Так, О. І. Савенков пише про вплив на фор-
мування дослідницьких здібностей дивергентного і 
конвергентного видів мислення, виділяючи їх, разом 
з пошуковою активністю, як відносно автономну 
складову дослідних здібностей. Взаємодія цих трьох 
складових сприяє формуванню у дошкільників до-
слідницьких здібностей.

Отже, О. І. Савенков виділяє дивергентне та кон-
вергентне мислення у зв’язку з наявністю у людини 
здатності до складних варіантів розумової діяльності, 
що відрізняє її поведінку від дій тварини. Такі важ-
ливі характеристики дивергентного мислення, як 
продуктивність, оригінальність, гнучкість мислення, 
здатність до розробки ідей є абсолютно невід’ємними 
складовими дослідницької поведінки. Однак у си-
туаціях, що потребують дослідницької поведінки, 
пошукової активності та дивергентного мислення, 
вони не є корисні без високорозвиненого конвергент-
ного мислення, оскільки воно пов’язано зі здібністю 
розв’язувати проблеми на основі логічних алгоритмів 
через аналіз та синтез, що принципово важливо на 
етапах вироблення суджень та висновків [7].  

Видатним представником третього підходу є 
О. М. Подд’яков, який звертає увагу на вивчення  
проблеми формування дослідницької поведінки до-
шкільників. 

Дослідницька поведінка – це універсальна ха-
рактеристика людської діяльності, що пронизує інші 
види діяльності. Вона виконує важливі функції у роз-
витку пізнавальних процесів різних рівнів: у надбан- 
ні соціального досвіду, під час соціального станов-
лення та розвитку особистості в цілому. Поняття 
дослідницької поведінки знаходиться поряд з таки-
ми фундаментальними поняттями, як «інтелект» та 
«творчість». Особливу роль дослідницька поведінка 
відіграє в оволодінні новими, маловивченими галузя-
ми та видами діяльності [1; 2].

Отже, О. М. Подд’яков виділяв такі дослідницькі 
вміння:

 – цілеспрямовано розглядати предмети та аналі-
зувати їх; 

 – порівнювати однорідні предмети, виділяючи в 
них спільне та відмінне, а також робити узагальнення;

 – ставити запитання з метою знаходження рішен-
ня дослідницької задачі;

 – здійснювати розумове планування власної  
дослідницької діяльності [4].
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Ці напрями дають нам змогу створити програму 
розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого 
дошкільного віку. Перед нами постає важливе питан-
ня: як можна мотивувати дитину до постійного до-
слідницького пошуку, налаштовувати її бути зацікав-
леною, активною, експериментувати та досліджувати 
навколишній світ?

З метою забезпечення розвитку інтелектуально-
творчого потенціалу та дослідницьких здібностей 
дошкільнят нами було розроблено програму розвит-
ку дослідницьких здібностей для дітей старшого до-
шкільного віку. Програма розрахована на один рік  
навчання. Вона спрямована на:

 • розвиток дослідницьких здібностей;
 • збагачення уявлень про природу;
 • засвоєння нових знань;
 • розвиток логічного мислення;
 • розвиток уміння самостійно приймати рішення 

у ситуації вибору;
 • здійснення аналізу, порівняння, узагальнення; 
 • розвиток уміння формулювати висновки;
 • пошук рішень завдяки активній власній діяль-

ності, високій допитливості до дійсності та оточую-
чого середовища.

Реалізація програми розвитку дослідницьких здіб- 
ностей здійснюється на основі принципів, за яких 
зміст діяльності:

–– відповідає основним положенням вікової та пе-
дагогічної психології;

–– забезпечує гуманний підхід до цілісного роз-
витку особистості дитини-дошкільника та забезпечує 
готовність особистості до подальшого її розвитку;

–– забезпечує психологічну захищеність дитини, 
емоційний комфорт, створення умов для самореалі-
зації з опорою на індивідуальні особливості дитини;

–– передбачає не передачу дітям готових знань,  
а організацію такої експериментальної дитячої діяль-
ності, у процесі якої діти самостійно роблять «від-
криття», дізнаються про нове завдяки розв’язанню 
доступних проблемних завдань;

–– передбачає формування у дошкільнят здатнос-
ті переносити раніше сформовані навички в ситуації 
самостійної діяльності, ініціювати та заохочувати  
потреби дітей самостійно знаходити рішення нестан-
дартних завдань та проблемних ситуацій;

–– забезпечує використання активних форм та ме-
тодів роботи з дітьми, що сприяють розвитку само-
стійності, ініціативності, творчості та дослідницьких 
здібностей;

–– забезпечує поступове, упродовж навчального 
року, нарощування обсягу матеріалу для дітей;

–– передбачає отримання позитивного результату 
від проведеної діяльності;

–– поступове залучення батьків до експеримен-
тальної діяльності дітей.

Головним елементом нашої програми розвит-
ку дослідницьких здібностей є експериментальна  
діяльність дитини. Вона дозволяє дитині відчува-
ти себе справжнім дослідником, першовідкривачем,  

спонукаючи до постійного пошуку цікавої інфор-
мації, що є запорукою розвитку дослідницьких  
здібностей.

Дослідження, проведені М. М. Подд’яковим, 
показали, що позбавлення дітей дошкільного віку 
можливості експериментувати, постійні обмеження 
самостійної діяльності в ранньому та дошкільному 
віці призводять до серйозних психічних порушень, 
що зберігаються на все життя, негативно впливають 
на розвиток і саморозвиток дитини, а також на здат-
ності навчатися надалі. Експериментування, на думку 
М. М. Подд’якова, є провідним видом діяльності у  
дітей дошкільного віку[5]. 

Дитяче експериментування сприяє розширенню 
світогляду, збагаченню досвіду самостійної діяльнос-
ті та саморозвитку дитини. Засвоєння системи науко-
вих понять, надбання експериментальних способів 
пізнання навколишньої дійсності дозволяє дитині ста-
ти суб’єктом навчання, дозволяє розвинути інтелек-
туальну активність, пізнавальну культуру та ціннісне 
ставлення до навколишнього світу.

Експериментування позитивно впливає на емо-
ційну сферу дитини та розвиток її творчих здібнос-
тей. Воно дає дітям реальні уявлення про різні сторо-
ни досліджуваного об’єкта, його взаємини з іншими 
об’єктами і з середовищем існування. У процесі експе-
риментування відбувається збагачення пам’яті дитини, 
активізуються її розумові процеси, оскільки постійно 
виникає необхідність здійснювати операції аналізу, 
синтезу, порівняння, класифікації та узагальнення. 
Необхідність надавати звіт про побачене, формулю-
вати виявлені закономірності та висновки – це стиму-
лює розвиток мовлення у дитини. Наслідком цього є 
не лише ознайомлення дитини з новими фактами, але 
і накопичення фонду розумових прийомів та операцій, 
що розглядаються як розумові вміння.

Щоб програма розвитку дослідницьких здібностей 
була для дітей не лише ефективною, а й цікавою, ми 
підібрати зміст, що є доступним для їхнього розуміння. 
Отже, програму розвитку дослідницьких здібностей 
ми збудували за такими змістовими напрямами:

–– жива природа (характерні особливості сезонів, 
розмаїття різних живих організмів: комах, тварин, 
рослин тощо);

–– нежива природа (вода, повітря, ґрунт, світло, 
звук, колір, температура, сонце, зорі тощо).

–– навчальні теми ускладнюються за змістом,  
завданнями та способами їхньої реалізації. У проце- 
сі вибору теми ми дотримувались таких правил:

–– тема має цікавити дитину та захоплювати її;
–– тема має бути оригінальною, в ній має бути  

наявний елемент несподіванки, незвичайності;
–– тема має бути розкрита, дитина повинна отри-

мати нові корисні знання, вміння та навички.
Програма розвитку дослідницьких здібностей 

охоплює не лише експериментальну діяльність, але 
й інтегрує інші види дитячої діяльності: психологічні 
вправи, спостереження, дидактичні ігри, проблемні 
ситуації тощо.
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Психологічні вправи застосуються в дитячому ко-
лективі для знайомства, налагодження контакту в гру-
пі, згуртування учасників, позитивного ставлення один 
до одного, розв’язання конфліктних ситуацій, розвитку 
уваги, уяви, сприймання, фантазування тощо.

Спостереження є однією з форм експерименталь-
ної діяльності, оскільки за його допомогою здійсню-
ється сприйняття діяльності та її результатів. Спо-
стерігаючи за виконанням експериментування у дітей 
розвивається вміння концентрувати увагу, з’являється 
стійкий інтерес та мотивація до досягнення позитив-
ного результату.

Гра в пошуково-дослідницькій діяльності часто 
переростає в реальну дитячу творчість. У програмі 
розвитку дослідницьких здібностей значну увагу при-
діляють ігрових технологіям, використовують дидак-
тичні ігри. Наприклад: «Що буде, якщо..?», «Вгадай 
по запаху», «Чарівний мішечок». Такі ігри розвива-
ють у дітей уяву, увагу, творче мислення, надають 
змогу отримати нові знання про навколишній світ. 

Важливою частиною програми є використання 
проблемних ситуацій та постановка проблемних за-
питань.

Наприклад:
Де швидше проросте зернятко: у землі чи в піску?
Чи може вода текти вгору?
Чому сухий пісок сиплеться, а мокрий – ні?
Чому утворюється тінь?
Такі проблемні ситуації змушують дитину дума-

ти, спонукають її генерувати нові ідеї, шукати від-
повіді на запитання, співставляти та формулювати  
висновки.

Важливим моментом розвитку дослідницьких зді-
бностей є розвиток мовлення. Необхідно зазначити, 
що експериментування і комунікація тісно пов’язані. 
Це простежується в ході дослідження, коли дитина 
формує припущення, пояснює отримані результати 
під час експериментування та підведення підсумків. 
Уміння чітко висловити власну думку полегшує про-
ведення дослідів, а поповнення знань сприяє розви-
тку мовлення. Отже, без цього розвиток мовлення 
зводився б до простого маніпулювання словами.

Таким чином, чим більше органів чуття заді-
яно у пізнанні навколишньої дійсності, тим біль-
ше властивостей виявляє дитина в досліджуваному 
об’єкті. Отже, розширюються уявлення дитини про 
навколишній світ, що дозволяють їй порівнювати,  

розрізняти, аналізувати, сумніватися та вчитися фор-
мулювати висновки. Це позитивно впливає на роз-
виток дослідницьких здібностей дітей старшого до-
шкільного віку.

Таким чином, за допомогою психолого-педаго-
гічних досліджень нами встановлено, що пошуково-
дослідницька діяльність дитини формує орієнтуваль-
ні вміння, інтелектуальні та практичні дії; сприяє 
розвитку мисленнєві процеси; забезпечує чуттєве 
сприймання, практична діяльність дітей та словесне 
обґрунтування; виникає значний інтерес до дослі-
дження навколишнього світу, підтримуючи зацікав-
леність в діяльності. Отже, пошуково-дослідницька 
діяльність відіграє важливу роль у формуванні та 
розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого 
дошкільного віку. 
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