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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Дитина дошкільного віку рано стикається з 

живою і неживою природою, починає з нею взаємодіяти, контактувати. Тому 

актуальним постає питання про розвиток дослідницької поведінки та дитчого 

експериментування.  

Актуальність обранонї пробленматики досліднження обумовнлено 

закононмірною необхіндністю: соціалньним розвитнком суспілньства і психолного-

педагогічної науки, вимоганми Базового компонненту дошкілньної освіти (в 

оновленій редакцнії 2021 р.), а також суперечностями:  

на соціалньно-педагогічному рівні тим, що різні форми пошуконво-

дослідницької діяльнності інтенснивно впрованджуються в освітнній процес закладнів 

дошкілньної освіти (далі – ЗДО); між можливностями дітей дошкілньного віку та 

умовамни для формування дослідницької поведінки дошкілньнят; 

 на науковно-теоретичному рівні недостнатньою теоретничною 

розробнленістю пробленми розвитнку дитячого експериментування, предстнавленої 

в працях як вітчизнняних, так і зарубінжних учених;  

на науковно-методичному рівні недостнатньою методинчною та змістонвною 

розробнленістю питанння психолного-педагогічного супровноду дитячонго 

експерниментування в розвивальних іграх.  

З явищамни довкілнля дитина стикаєнться дуже рано і прагне пізнатни їх. Однак 

безпоснередній досвід не може служитни матеріналом для самостнійного 

узагалньнення, для аналізну явищ, встанонвлення залежнностей між ними.  

Явища, що відбувнаються в природні, досить складнні, вимаганють того, щоб 

діти у взаємондії з дорослними вчилисня встанонвлювати найпронстіші 

закононмірності, зв’язки і відношнення у Всесвінті.  

Досліднження М. Вераксни, М. Поддьянкова аргуменнтовано довели, що 

експерниментування є ефектинвним засобонм гармоннійного становнлення світогнляду 

дитини та її особиснтісного розвитнку. Пробленматику запровнадження методу 

експерниментування в роботі з дошкілньниками   було   досліднжено   вітчизнняними    

вченимни    Г. Бєлєньнкою, К. Крутій,      Н. Лисенкно,     З. Плохій та ін.  
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На сучаснному етапі пробленмою розвитку дитячонго експерниментування в   

умовах    закладнів    дошкілньної    освіти   займаюнться    Л. Калусьнка, К.Крутій. 

Основу дитячонго експерниментування становнить пізнавнальне орієнтнування, 

яке задовонльняє потребну дитини в нових враженннях.  

Навчанння дітей умінь і навичонк досліднницького пошуку стає 

найважнливішим завданнням сучаснної дошкілньної освіти.  

Варто відзначити, що гра має захоплювати дитину, мати елемент змагання, 

якщо не з кимсь, то, принаймні, хоча б із самою собою, а краще – з дорослими: 

татом, мамою, бабусею або дідусем. Ігри мають бути пов’язані одна з одною, 

тому, щоб досягти певного розвивального ефекту, важливо дотримуватися 

послідовності і методики їхнього використання.  

«Спонтанєйний» (термін О. Запорожця) і цілеспрямований розвиток дітей 

дошкільного віку відбувається в явній або прихованій співпраці з дорослим або 

ровесником, а також у результаті спостережень за діями інших людей. Проте 

розвивальний вплив іншої людини не може бути здійснено без реальної 

діяльності самої дитини.  

Розвиток дитини відбувається в «специфічно дитячих» видах діяльності, 

які пов’язані з провідною діяльністю – грою, взаємодіючи з нею і змістовно її 

збагачуючи (О. Запорожець). 

З усіх видів діяльнності актуалньним методонм пізнавнального розвитнку дітей 

дошкілньного віку є експерниментування. Його можна розгляндати як практинчну 

діяльнність пошуконвого характнеру, яку спрямонвано на пізнанння, вивченння 

дитиноню якостенй і властинвостей предментів і матеріналів, зв’язків і залежнностей 

явищ.  

М. Подд’яков назвав провіднною діяльнністю дошкілньного віку «дитяче 

експерниментування».  Не в тому сенсі, що воно замінюнє/підмінює гру, а в тому, 

що експерниментування входитнь до складу кожногно виду діяльнності дитини 

дошкілньного віку, визначнаючи її своєріндність. 

Досліднження сучасних науковців аргуменнтовано довели, що 

експерниментування є ефектинвним засобонм гармоннійного становнлення світогнляду 
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дитини та її особиснтісного розвитнку. З усіх видів діяльнності актуалньним методонм 

пізнавнального розвитнку дітей дошкілньного віку є експерниментування. Його 

можна розгляндати як практинчну діяльнність пошуконвого характнеру, яку 

спрямонвано на пізнанння, вивченння дитиноню якостенй і властинвостей предментів і 

матеріналів, зв’язків і залежнностей явищ.  

Моделювання як засіб пізнання допомагає дитині відкрити ті властивості 

речей і їх відношення, які вона безпосередньо не може сприйняти. 

Але для цього діти повинні оволодіти способами використання моделей, 

зрозуміти два взаємозв’язані між собою відображення (план реальних об’єктів і 

план моделей, що їх відтворюють).  

Методологічною основою нашого дослідження є діяльнісний підхід, 

урахування принципу природовідповідності.  

Практика багатьнох ЗДО показунє як в системні дошкілньної освіти активнно 

розвивнається один з найбілньш ефектинвних методінв пізнанння закононмірностей і 

явищ довкілля – метод експерниментування. Дитяче експерниментування 

розгляндається як основнний і провіднний тип діяльнності у формувнанні знань про 

Всесвінт у період дошкілньного дитинснтва.  

Пошуконва активнність, вираженна в потребні досліднжувати навколнишній світ, 

закладнена генетинчно. Дорослним необхіндно лише забезпнечити сприятнливі умови 

для реалізнації цієї активнності.  

З’ясовано, що  розвиток дитячонго експерниментування засобами 

розвивальних розробнлено неповнно, а використання системи розвивальних ігор 

майже відсутнє. Це обумовнлено багатьнма причиннами: недостнатньою розробнкою 

теорії, нестачнею методинчної літерантури для педагонгів і батькінв.  

Мета досліднження: визначнити умови розвитку дитячого 

експериментування засобами системи розвивальних ігор. 

Об’єкт досліднження: системна розвивальних ігор В.Кайє для дітей 

старшонго дошкілньного віку. 

Предмет досліднження: педагонгічні умови формування дослідницької 

компетентності в старших дошкілньників шляхом експерниментування.  
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Для досягннення мети в ході роботи вирішунвались такі завданння: 

 опрацювати літерантуру з теми досліднження;  

визначнити педагонгічні умови, форми і методи органінзації освітнньої 

діяльнності з формувнання дослідницької  компетентності в дітей старшонго 

дошкілньного віку в умовах ЗДО;  

провеснти емпіринчне досліднження з оцінки рівня сформованості 

дослідницької поведінки в дошкілньників у ЗДО;  

розробнити методинчні рекоменндації щодо запровадження системи 

розвивальних ігор В.Кайє. 

Методи досліднження. Викоринстовувався компленкс психолного-

педагогічних методінв, вибір та поєднанння яких залежанли від змісту пробленми, що 

вивчалнася, та етапу досліднження:  

загальннонаукові методи теоретничного та емпіринчного досліднження: аналіз 

джерелньної бази, аналіз чинних освітнніх компленксних програнм, порівнняння, 

узагалньнення даних, моделюнвання.  

Практична частинна досліднження виконунвалася із застоснуванням таких 

емпіринчних методінв: методи прямих та опосернедкованих педагонгічних 

спостенрежень, самоспностережень, самооцнінки, матемантичної статиснтики 

викоринстовувалися для обробкни резульнтатів експернименту; діагнонстичних 

(бесіди, спостенреження, вивченння докуменнтації); педагонгічний експернимент – 

локальнний педагонгічний експернимент (констатувальний і формувнальний). 

Експериментальна база досліднження. Експернимент проводнився в ЗДО №  

*  м. Вінницня. На всіх етапах педагонгічного експернименту взяли участь  41 

вихованнець старшонго дошкілньного віку. 

Структура роботи складанється зі вступу, двох розділнів, висновнків, списку 

викоринстаних джерел (64   найменнуваня),   додатківів. Загальнний обсяг роботи 81   

сторіннка, з них  60 сторіннок основнного тексту.     

Апробація результатів магістерської роботи відбулась на таких 

конференціях: 
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1. Патинская В. Развивающий потенциал динамической игры В.Кайе 
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Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование 
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