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Свічкар Світлана 

 
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Життя в сучасному світі потребує від людини прийняття швидких і 

нестандартних рішень, умінь адаптуватися до нових ситуацій. Суспільству 
потрібна людина, здатна бачити проблему та творчо її вирішувати, здатна 
самостійно та критично мислити. Досягти цієї мети можна, сформувавши в 
неї дослідницькі вміння. 

Кожній дитині дарована від природи схильність до пізнання та 
дослідження. Правильно організоване навчання має вдосконалювати цю 
схильність, сприяти розвитку відповідних умінь і навичок. Сучасний світ 
дуже динамічний, змінюється він настільки стрімко, що це явище змушує 
сучасну психологію переглядати роль та значення дослідницької поведінки 
в житті людини, а педагогіку орієнтує на переоцінку ролі дослідницьких 
методів навчання в практиці масової освіти. 

Згідно з Державним стандартом початкової освіти (2018 р.) молодші 
школярі мають оволодіти різними видами дослідницької роботи. Дитина за 
сприяння вчителя має самостійно навчитися результативно діяти в нових 
ситуаціях, отримувати з власного практичного досвіду нові знання, 
використовувати раніше освоєні знання та вміння. Важливими цілями 
освіти в цих умовах стає підготовка учнів до вирішення проблем в 
широкому колі невизначених ситуацій, до оволодіння дослідницькими 
вміннями [2]. 

Науковці по-різному трактують поняття «дослідницькі уміння»: 
здатність самостійно спостерігати, здійснювати досліди, пошук (Т. Ігнаткін); 
сукупність різноманітних умінь, що дозволяють реалізовувати загальні й 
приватні цілі дослідження різними способами та здійснювати дослід-

ницьку діяльність (І. Стрельцова); система інтелектуальних і практичних 
умінь навчальної праці, здатність до самостійних спостережень, дослідів, 
придбаних в процесі вирішення дослідницьких завдань (І. Резнік); 
сукупність умінь пошукового характеру, що ведуть до відкриття невідомих 
учням фактів, теоретичних знань і способів діяльності (Т. Пономарьова); 
інтелектуальні та практичні вміння, зумовлені самостійним вибором й 
застосуванням прийомів та методів дослідження на доступному дітям 
матеріалі (О. Коваленко); здібності до здійснення розумових і практичних 
дій із самостійного пошуку рішення дослідницької проблеми, вибору 
методів і прийомів дослідження на доступному дитині рівні з метою 
отримання нового знання, що забезпечує базу формування універсальних 
навчальних дій (А. Гладкова) [1]. 

Нами з’ясовано, що дослідницькі вміння молодших школярів 
вченими групуються по-різному. Так, Н. Семенова запропонувала всі 
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вміння та навички, які повинен опанувати учень для здійснення 
дослідницької діяльності, розділити на чотири блоки. 

1. Уміння та навички організації своєї роботи. Учні повинні вміти: 
організувати своє робоче місце; планувати майбутню роботу. 

2. Уміння та навички дослідницького характеру. Учні повинні: 
вміти вибирати тему дослідження; здійснювати цілепокладання як етап 
діяльності; вибудовувати структуру дослідження; здійснювати пошук 
інформації; володіти методами дослідження та загально-логічними 
методами. 

3. Уміння та навички роботи з інформацією. Учні повинні: знати 
види інформації; визначати її джерела; вміти працювати з науковим 
текстом; виділяти терміни, поняття; ділити текст на смислові частини: 
абзаци, глави, параграфи; вміти виділяти головне; коротко і логічно 
викладати матеріал, використовуючи цитати, посилання; формулювати 
висновки, визначення; наводити докази, ґрунтуючись на аргументах і 
фактах. 

4. Уміння та навички представлення результату своєї роботи. Учні 
повинні: володіти формами представлення результатів своєї роботи; знати 
вимоги до доповіді й мови доповідача [4, c. 46]. 

У комплексі дослідницьких умінь молодшого школяра А. Гладкова 
виділяє такі вміння: 

– організаційно-практичні (вміння планувати роботу, задавати 
питання і відповідати на них; вміння висувати припущення; вміння, 
пов’язані із застосуванням загально-логічних прийомів; вміння викорис-

товувати дослідження; різні форми представлення результатів); 
– пошукові (вміння побачити проблему, вибрати тему і поставити 

мету дослідження; вміння вибирати і застосовувати доступні методи 
дослідження; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; вміння 
пошуку обробки інформації); 

– інформаційні (вміння знаходити джерела інформації, користу-

ватися ними; вміння уважно слухати виступаючого; вміння працювати з 
визначеннями, поняттями, термінами; вміння зрозуміти та інтерпретувати 
усний і письмовий текст; вміння фіксувати інформацію у вигляді символів, 
умовних знаків; вміння формулювати висновки); 

– рефлексійні (вміння оцінити роботу, визначити в ній позитивне і 
негативне; вміння аргументувати свою оцінку; вміння складати 
рекомендації) [1]. 

Найбільш зручну класифікацію умінь та навичок для дошкільного та 
молодшого шкільного віку запропонував О. Савенков. Автор вважає, що 
загальні дослідницькі вміння і навички для учнів початкової школи 
включають в себе: вміння бачити проблеми; вміння ставити питання; 
вміння висувати гіпотези; вміння давати визначення поняттям; вміння 
класифікувати; вміння спостерігати; вміння і навички проведення 
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експериментів; вміння робити висновки й умови води; вміння 
структурувати матеріал; вміння пояснювати, доводити і захищати свої ідеї 
[3, с. 24]. Оволодіння певною мірою зазначеними вміннями дозволяє 
індивіду здійснювати дослідницьку діяльність в будь-якій області знань. 

Як бачимо, серед учених немає єдиної думки щодо структури 
дослідницьких умінь учнів. Проведений аналіз наукових джерел говорить 
про різний зміст, що вкладають автори різних областей знань в дане 
поняття. При цьому загальним і безперечним є той факт, що у всіх 
випадках дослідницькі вміння повинні відповідати основним узагальненим 
етапам дослідницької діяльності: актуалізації проблеми (виявити проблему 
і визначити напрямок майбутнього дослідження); визначення сфери 
дослідження (сформулювати основні питання, відповіді на які ми хотіли б 
знайти); вибору теми дослідження (спробувати якомога суворіше 
позначити межі дослідження); вироблення гіпотези (розробити гіпотезу 
або гіпотези, в тому числі повинні бути висловлені і нереальні, 
провокаційні ідеї); виявлення і систематизація підходів до вирішення 
(вибрати методи дослідження); визначення послідовності проведення 
дослідження; збір і обробка інформації (зафіксувати отримані знання); 
аналізу та узагальнення отриманих матеріалів (структурувати отриманий 
матеріал, використовуючи відомі логічні правила та прийоми); підготовки 
звіту (дати визначення основним поняттям, підготувати повідомлення за 
результатами дослідження); виступу (захистити результати публічно перед 
однолітками, відповісти на питання). 

Широкий спектр можливостей для прояву пізнавальної ініціативи та 
здатності до вирішення дослідницьких завдань; самостійності пошуку 
нових способів дій, форм представлення результатів; можливості 
просування дитини за індивідуальною пізнавальною траєкторією з опорою 
на її суб’єктивний особистісний досвід реалізується саме в освітньому 
процесі початкової школи. Головне – зацікавити дитину, залучити в 
атмосферу діяльності, і тоді результат буде закономірний. 
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