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ВСТУП 

 

 
Актуальність дослідження. Для дитини дошкільного віку, яка на 

кожному кроку стикається, контактує, взаємодіє з живою і неживою 

природою, важливо підтримати активність, емоційну включеність дитини в 

пізнавальну діяльність. Тому питання про розвиток природничо-наукових 

знань у дітей є актуальним. Ґрунтом для розвитку мислення є природничо- 

наукові знання. Правильно вибраний спосіб подачі цих знань, сприяє 

розвитку дитячої допитливості, допомагає засвоєнню елементарних 

природничо-наукових відомостей. 

Актуальність дослідження обумовлено: 

- на соціально-педагогічному рівні тим, що пошуково-дослідницька 

діяльність, різні способи виконання дій активно включаються в освітній 

процес закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО), протиріччями між умовами 

для розвитку пошуково-дослідницької діяльності дошкілньнят і можливностями 

дітей дошкільного віку; 

- на науково-теоретичному рівні: неповний обсяг теоретичних 

розробок проблеми розвитку пошуково-дослідницької діяльності дітей 

середнього дошкілньного віку, рекомендованих як у працях зарубіжних, так і 

вітчизнняних учених; 

- на науково-методичному рівні: недостатнім наданням методичних та 

змістовних розробок у питанні психолого-педагогічного супроводу дитячого 

експериментування [16]. 

Починаючи з перших відчуттів, які переходять у сприймання, а надалі 

формують уявлення, дитина стикається з явищами довкілля. Але самостійно 

впоратися з безпосереднім досвідом, який служив би матеріалом для 

самостійного узагальнення, для аналізу явищ, встановлення залежностей між 

ними, дитина не спроможна. Складність явищ, що відбуваються в природі, 

потребують взаємодії дитини з дорослим, який навчає встановлювати 
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найпростіші закономірності, зв’язки і відношення у Всесвіті. Всесвіт — це 

слово охоплює все те, що знає людина, і те, чого вона не знає. 

Останнього набагато більше — незнання переважає над знанням, 

незважаючи на всі спроби науки розшифрувати загадки природи. Отже, 

Всесвіт — це все, що існує: матерія, простір, енергія, час. Дитину треба 

вводити у Всесвіт, надаючи їй можливість йти своєю стежинкою, але 

допомагаючи вийти на свій великий шлях [25]. Дорослий може показати 

напрямок, але пройти по цим стежинкам дитина має самостійно, щоб досвід,  

набутий у такий спосіб, був сходинкою до нових відкриттів. Першооснови 

природничо-наукових знань, екологічного мислення, свідомості 

виформовуються саме у цей період. 

Нормативним підґрунтям для вирішення окресленого завдання є 

положення Законів України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну 

освіту»,  Базовий  компонент  дошкільної  освіти  в  Україні  (в  чинній  редакцін              ї 

2021 р.). 

Соціальний   розвиток   суспільн                  ства   і   психолного-педагогічної   науки, 

природничо-технічна     спрямованість     складової     Базового     компонента 

дошкільн                        ної  освіти,  а  також  протиріччя,  що  існують  у  сучасній  дошкільній 

освіті щодо існуючих способівівв                 подачі інформаційного матеріалу для дитини 

в дошкільному віці та можливостями сприйняття довкілля особистістю в цей 

період обумовлює актуальність обраної проблематики [2]. 

Принципи відбору і систематизації знань, виявленні та доведені 

вітчизняними педагогами і психолногами, є психолного-педагогічною основою 

формування системних знань про природу. М.Поддьяковим було 

сформульовано загальну стратегію пізнавнальної діяльності дошкільників, яка 

охоплює розумові операції систематизації та класифікації [39]. 

Із-поміж педагогів, які у своїх роботах аналізували проблему впливу 

природни  на  розвиток  дітей,  були  такі,  як-от:  Й.Песталоцці,  Я.Коменський, 

С.Русова,    К.Ушинський,  В.Сухомлнинський,  проте  на  процесі  організації 

експериментів   та   дослідін             в   з   об’єктами   чи   явищами      природи   вони   не 
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акцентували уваги [19, 51]. Вітчизняні вчені Н.Лисенко, К.Крутій, З.Плохій 

досліднили проблематику запрован                       дження методу експериментування в роботі з 

дошкілньниками.   На   сучаснному   етапі   питання   щодо   організації   дитячого 

експериментування досліджують К.Крутій, Л.Присяжнюк, І.Стеценко та ін. 

[28, 41, 49]. 

Щоб задовольнити потребу дитини в нових враженнях, для розвитку 

пізнавальної активності та пізнавальних здібностей необхідна активна 

емоційна включеність у діяльність, організовану як процес самостійного 

«дослідження» дитиною навколишньої дійсності. Навчити дітей мати настрій 

дослідника, допомогти здобути уміння та навички дослідницького пошуку, 

саме це є найважливішим завданням сучасної дошкільної освіти. Серед всіх 

видів  діяльності  експериментування  є  актуальним  методом  пізнавнального 

розвитку дітей дошкілньного віку. Саме ця практинчна діяльність пошукового 

характеру, яка спрямована на пізнання, вивчення якісної сторони речей, 

властивн                        остей  предметів  і  матеріалів, встановлення  причинно -  наслідкових 

зв’язків,  за  словами  М.Поддьякова  є  провід нною  діяльністю  дошкільного 

віку. «Дитяче експериментування» не замінює/підмінює гру, але воно 

входить до складу кожного виду діяльності дитини дошкільного віку, 

визначаючи її характерність, особливість» [39]. 

Метод експериментування є один з найбільш ефективних методів 

пізнання закономірностей і явищ навколишнього світу і ЗДО активно 

впроваджують його в освітній процес. У формуванні знань про Всесвіт у 

період дошкільного дитинства дитяче експериментування виступає 

основним і провідним видом діяльності. В дитині генетично закладено 

потреба у досліджуванні довкілля. Пошукова активність є природньою. 

Метою дорослого є забезпечення сприятливих умов для реалізації цієї 

активності. Для педагога першочерговим є завдання викликати інтерес до 

пізнання нового та допомогти розвинути нові якості. Формуючи природничо- 

наукові та екологічні поняття, експериментування визнають як метод, 

близький до ідеального. 
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Пізнавальна діяльність захоплює дошкільнят тоді, коли вони можуть не 

тільки оглянути й помацати предмет, але і перетворити його, змінити, 

розібрати з метою пізнання його властивостей, внутрішніх зв'язків і відносин. 

Методинку організації дитячого експериментування розроблено неповно 

і це обумовлено такими причинами: розробка теорії недостатня, методична 

літерантура  для  педагогів і  батьків не  задовільняє попит. В практику роботи 

закладу        дошкілньної        освіти        процес        упровадження        дитячого 

експериментування сповільнюється. Використовувати елементи 

експериментальної  діяльності  під  час  ознайомлення  з  природною  вдається 

тільки за допомогою спостережень. В основному така діяльність відбувається 

без будь- якого обладнання на прогулянках в теплу пору року. 

Мета дослідження: визначити педагогічні умови організації 

природничо-наукової освіти дітей середнього дошкільного віку в умовах 

закладу дошкільної освіти. 

Для досягнення мети в ході роботи вирішувались такі завдання: 

1. Проаналізувати  літературу  з  теми  дослід нження  та  розкрити  зміст 

поняття «дитяче еспериментування», 

2. Визначити педагогічні умови, форми і методи організації освітньої 

діяльності з формування у дітей середнього дошкільного віку природничо- 

наукових уявлень в умовах ЗДО. 

3. Провести  емпіричне  досліднження  з  оцінки  рівня  

виформовування природничо-наукових уявлень дошкільників середнього 

віку у ЗДО. 

4. Визначити критерії та показники, охарактеризувати рівні 

сформованості природничо-наукових уявлень дошкільників середнього віку 

у ЗДО 

5. Розробити методичні рекомендації  щодо ефективної організації в 

ЗДО системни роботи з формування природнн                           ичо-наукових уявлень у процесі 

експериментування у дітей середнього дошкільного віку. 

Об’єкт дослідження: система природничо-наукової освіти дітей 

середнього дошкільного віку в умовах заклад ну дошкілньної освіти. 
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Предмет дослідження: педагогічні умови природничо-наукової освіти 

дошкілньників шляхом експериментування в природі. 

У ході дослід нження було використано такі методи: аналіз психолого- 

педагогічної літератури, контент-аналіз, спостереження, бесіда, діагностика, 

аналіз, порівнняння. 

Експериментальна   база   досліднження.   Експеримент проводнився в 

ЗДО № 6 м. Козятин. На етапі констатувального експерименту взяли участь 42 

дитини середнього дошкільного віку (ЕГ та КГ). 

Структура  роботи  складається зі вступу, двох розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (66 найменувань), 9 додатків. 
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