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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сьогодні Україна переживає докорінну 

зміну підходів до спеціальної освіти, що обумовлено переорієнтацією 

суспільства на формування і розвиток особистісних якостей дітей молодшого 

шкільного віку з особливими освітніми потребами (ООП). Саме ідея 

інклюзивної освіти свідчить про готовність загальноосвітніх шкіл толерантно 

сприймати дітей з ООП та визнавати їх соціальну суб’єктність. 

Закон України «Про освіту» зазначає, що заклади освіти відповідно до 

законодавства на сьогодні створюють умови для навчання осіб з ООП 

відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей. 

Ряд документів (Державний стандарт початкової загальної освіти, 

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами, Концепція початкової освіти, Концепція розвитку освіти 

України на період 2015‒2025, Національна доктрина розвитку освіти України 

у ХХІ столітті, Концепція «Нова українська школа») вказують на пріоритетні 

шляхи для реалізації особистісних можливостей кожної дитини в оволодінні 

дослідницькими знаннями. 

Концепція «Нова українська школа» дає змогу допомогти розкрити та 

розвинути здібності й можливості кожної дитини на засадах «педагогіки 

партнерства». Основними принципами такого підходу мають бути повага до 

особистості, доброзичливість і позитивне ставлення, довіра, взаємоповага та 

співпраця між усіма учасниками освітнього середовища. Нова українська 

школа (НУШ) працює на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти. У 

рамках цієї моделі загальноосвітня школа зможе максимально врахувати 

індивідуальні здібності, потреби та інтереси кожної дитини і реалізувати 

принцип дитиноцентризму в умовах інклюзії. 

Одним із головних завдань змісту початкової загальної освіти є здобуття 

учнями молодших класів різнобічного досвіду діяльності, а не просто 

оволодіння знаннями. Ці вміння формуються на засадах компетентнісно-



діяльнісного підходу, згідно якого учні навчаються самі розуміти, що вони 

роблять, як і наскільки успішно їм це вдається. 

Важливим завданням початкової загальної освіти є формування у дітей 

молодшого шкільного віку навчальних компетентностей, рівень засвоєння 

яких значною мірою зумовлює успішність їхнього подальшого навчання. 

Основний результат інклюзивної освіти розглядається як досягнення учнями 

нових рівнів розвитку в процесі оволодіння ними універсальними способами 

дій та способами діяльності, що є специфічними для нашого дослідження. 

Під час організації навчальної діяльності та формування окремих її 

компонентів у початковій школі з інклюзивним навчанням активно 

використовується дослідницький метод навчання, який сприяє формуванню 

дослідницьких умінь. Дослідницький метод навчання є основою 

компетентнісного підходу, який сьогодні вважається пріоритетним в 

освітньому просторі. Реалізація дослідницького підходу в освітньому процесі 

НУШ вимагає його нової організації на основі планування спільної діяльності 

вчителя та учнів. 

У дослідженнях багатьох педагогів і психологів зазначається, що 

оригінальність мислення, вміння співпрацювати, а також творчі навички 

школярів найповніше виявляються та успішно розвиваються в діяльності, а 

особливо в тій, яка має дослідницьку спрямованість. Цей факт є актуальним 

для учнів початкової школи, адже в цьому віці навчальна діяльність стає 

провідною і визначає розвиток основних пізнавальних особливостей 

молодшого школяра. Така якість особистості як дослідницький інтерес 

особливо властива дитині, яка щойно приходить до школи. 

Залучення дітей з ООП до навчально-дослідницької діяльності сприяє 

розвитку їх пізнавальної активності, викликає позитивні емоції за 

результатами здійсненої навчальної роботи, значно підвищує самооцінку 

учнів молодшого шкільного віку. 

Інтелектуальний, творчий розвиток школярів залежить від створених 

вчителем умов, використаних методів та прийомів організації дослідницької 



роботи, вмілого педагогічного керівництва цим процесом тощо. Вчитель 

початкової школи має чітко розуміти сутність навчальних дій, які складають 

процесуальну основу такого виду діяльності, правильно й раціонально 

організовувати роботу з формування комплексу загальних навчальних і 

дослідницьких умінь з метою ефективного здійснення навчально-

дослідницької діяльності молодшими школярами. 

За останнє десятиліття вітчизняними науковцями здійснено 

фундаментальні дослідження щодо впровадження інклюзивної освіти в 

Україні, обґрунтовано теоретико-методологічні засади інклюзивної освіти й 

означено шляхи її впровадження. 

Питання інклюзивного навчання дітей з ООП у загальноосвітніх 

закладах стала предметом вивчення вітчизняних науковців, серед яких 

В. Бондар, Л. Вавіна, Л. Дробот, В. Засенко, А. Колупаєва, С. Миронова, 

Т. Сак, В. Синьов, Т. Скрипник, Н. Стадненко, О. Таранченко, В. Тарасун. 

Питанням навчання дітей з ООП присвячені наукові дослідження 

Г. Блеч, І. Бобренко, І. Гладченко, Н. Королько, О. Мякушко, Т. Сак, І. Сухіної, 

С. Трикоз, О. Чеботарьової, Н. Ярмоли. 

Проблемі формування навчально-дослідницької діяльності у молодших 

школярів присвячено наукові праці В. Андрєєва, Т. Байбари, Н. Бібік, 

В. Давидова, I. Занкова, О. Савенкова, Я. Кодлюк, В. Паламарчук, 

О. Савченко, Т. Чернецької та ін. 

Серед дослідників особливої актуальності набувають проблеми 

інтегрованого супроводу молодших школярів з ООП в інклюзивних 

навчальних закладах. Вони висвітлюються у працях зарубіжних і вітчизняних 

науковців (А. Гартнер, Е. Данілавічютє, Дж. Деппелер, В. Засенко, 

А. Колупаєва, Л. Коваль, С. Литовченко, Т. Лорман, Дж. Лупарт, 

Л. Прохоренко, О. Таранченко, Л. Флоріан та ін.). 

У Державному стандарті початкової загальної освіти для дітей з ООП 

наголошується на врахуванні компетентнісного підходу до навчання на основі 

ключових компетентностей, серед яких дослідницька набуває важливої 



значущості. Самостійна дослідницька робота молодших учнів традиційно 

розглядається як найважливіший чинник у розвитку творчих здібностей. 

Питання про те, як навчати дітей молодшого шкільного віку спеціальним 

знанням умінням і навичкам, необхідним у дослідному пошуку, а також 

методам обробки отриманих матеріалів, досить складне і практично не 

розглядається у спеціальній педагогічній літературі. 

Особливостям організації дослідницької діяльності у початковій школі 

присвячені праці Н. Долгушиної, О. Дюкової, О. Йодко, М. Коломієць, 

О. Кривошапко, Н. Кухмай, Н. Лалак, О. Марченко, Н. Семенової. 

Систематизація та узагальнення вітчизняних доробок із спеціальної 

педагогіки і методики зумовили необхідність теоретичного та 

експериментального дослідження проблеми організації дослідницької 

діяльності учнів молодшого шкільного віку в умовах інклюзії. 

Соціальне і освітнє значення порушеної проблеми зумовили вибір теми 

нашого наукового дослідження «Методичні основи організації 

дослідницької діяльності дітей молодшого шкільного віку в умовах 

інклюзивного навчання». 

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей організації 

дослідницької діяльності та визначенні її місця у структурі операційного 

компонента навчальної діяльності при вивченні інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ». 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження:  

1. Охарактеризувати дефініції «дослідницька діяльність», «дослідницькі 

уміння», «дослідницька поведінка». 

2. Провести аналіз програм та підручників щодо можливостей 

організації дослідницької діяльності на уроках інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ». 

3. Вивчити стан організації дослідницької діяльності молодших 

школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 



4. Визначити ефективні методи організації дослідницької діяльності 

молодших школярів на уроках навчального предмета «Я досліджую світ» в 

умовах інклюзивного навчання. 

Об’єкт дослідження – процес організації дослідницької діяльності у 

початковій школі. 

Предмет дослідження – особливості організації дослідницької діяльності 

на уроках навчального предмета «Я досліджую світ» в умовах інклюзивного 

навчання. 

Методи дослідження: теоретичні (вивчення й аналіз методичної 

літератури з метою визначення теоретичних і методичних засад дослідження, 

дидактичний аналіз методичного забезпечення навчального предмета); 

емпіричні (спостереження за перебігом навчального процесу для отримання 

первинної інформації; опитування, індивідуальні й колективні бесіди, 

завдання для визначення рівнів розвитку дослідницької діяльності, 

узагальнення педагогічного досвіду щодо застосування дослідницьких 

методів у навчальному процесі); статистичні: кількісний та якісний аналіз 

експериментальних даних, порівняльна характеристика результатів 

експерименту для перевірки ефективності запропонованих методів організації 

дослідницької діяльності дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзії. 

Експериментальна база. 

Експериментальна робота проводилася на базі Дружелюбівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I‒III ступенів ‒ 

дошкільний навчальний заклад» Новоукраїнського району Кіровоградської 

області. 

Теоретичне значення дослідження полягає в аналізі, систематизації та 

узагальненні результатів щодо організації дослідницької діяльності у 

початковій школі в умовах інклюзивного навчання. 

Практичне значення дослідження полягає у використанні матеріалів 

дослідження в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти в умовах 

інклюзивного навчання. 



Сформульовані у роботі висновки можуть бути використані для 

вдосконалення змісту програм та підручників з навчального предмета «Я 

досліджую світ», розроблення навчально-методичних комплексів з 

спеціальної методики навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 

закладах вищої освіти, під час проведення семінарів, тренінгів та різних видів 

методичної роботи. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

представлені на Всеукраїнській науково-практичній конференції для 

науковців, педагогічних працівників, студентів «Сімейно-центровані 

практики: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» (20 жовтня 2022 

року). 

Публікації автора за темою дослідження. 

1. Силенко С. Г. Корекційно-розвиткове середовище як чинник 

стимулювання дослідницької діяльності дітей з особливими освітніми 

потребами. Сімейно-центровані практики: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Умань, 20 жовтня 2022 року). С. 24‒25. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг наукової 

роботи – 82 сторінки друкованого тексту. Робота містить три таблиці та два 

рисунки. 

ВИСНОВКИ 

Теоретико-експериментальне дослідження проблеми організації 

дослідницької діяльності у молодших школярів дозволило зробити наступні 

висновки: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури 

охарактеризовані та уточнені базові дефініції «дослідницька діяльність», 

«дослідницькі уміння», «дослідницька поведінка». 



Здобуті у ході аналізу літературних джерел дані доповнюють наукові 

доробки про методичні особливості організації дослідницької діяльності дітей 

молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання. 

Встановлено, що проблема організації дослідницької діяльності у 

початковій школі є актуальною для сучасної інклюзивної освіти, але 

недостатньо розробленою в спеціальній педагогічній теорії та практиці. 

Дослідницька діяльність передбачає послідовність формування 

дослідницьких вмінь шляхом використання різних типів навчально-

пізнавальних завдань, які забезпечують формування природничих та 

соціальних понять, інтерпретацію відомостей, застосування правил і 

принципів. 

Дослідницька діяльність є особливим видом творчої діяльності 

молодших школярів, яка виникає в результаті функціонування механізмів 

пошукової активності та базується на дослідницькій поведінці. 

З’ясовано, що організація дослідницької діяльності дітей молодшого 

шкільного віку в умовах інклюзивного навчання передбачає створення 

корекційно-розвиткового середовища та потребує врахування індивідуально-

нозологічних особливостей. 

2. Проведений аналіз програм та підручників щодо можливостей 

організації дослідницької діяльності на уроках інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» засвідчив, що у навчальному підручнику наявні такі засоби 

організації дослідницької діяльності дітей молодшого шкільного віку: 

‒ процесуальні засоби ‒ навчальні проєкти, практичні роботи, екскурсії; 

‒ контекстуальні ‒ вправи, задачі, дослідницькі, пізнавальні, творчі 

завдання; 

‒ процесуально-допоміжні засоби ‒ спостереження, досліди, проблемні 

ситуації. 

Під час розробки навчальних підручників не було використано 

дослідницькі завдання, які розглядаються нами як достовірний основний засіб 

організації дослідницької діяльності дітей молодшого шкільного віку. 



3. Вивчений стан організації дослідницької діяльності молодших 

школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

Результати констатувального етапу експерименту засвідчують 

переважання середнього та низького рівнів розвитку дослідницької діяльності 

у дітей молодшого шкільного віку. 

Отримані результати зумовлені тим, що вчителі в інклюзивних класах 

працюють на «середнього» учня, що в умовах НУШ не ефективно. 

Проведене наукове дослідження дало змогу виявити ряд особливостей 

організації дослідницької діяльності у молодших школярів з ООП в умовах 

інклюзивного навчання, які слід врахувати під час проведення навчальної 

роботи. 

У зв’язку з цим, у навчальному процесі мають бути застосовані сучасні 

доступні методи навчання, які дозволять врахувати особливості розвитку 

учнів з ООП в інклюзивному класі. 

4. Визначені ефективні методи організації дослідницької діяльності 

молодших школярів на уроках навчального предмета «Я досліджую світ» в 

умовах інклюзивного навчання. 

Досліджено шляхи організації дослідницької діяльності в умовах 

інклюзивного навчання. 

Визначено методи, які є найбільш ефективними для організації 

дослідницької діяльності для молодших учнів з нормативним розвитком та з 

особливими освітніми потребами. Встановлено, що комплексне застосування 

традиційних та інноваційних методів в освітньому процесі оптимізує 

дослідницьку діяльність та створює умови для успішного досягнення 

педагогічних цілей інклюзивного процесу. 

Результати контрольних зрізів на контрольному етапі експерименту 

засвідчили ефективність методів організації дослідницької діяльності дітей 

молодшого шкільного віку на уроках навчального предмета «Я досліджую 

світ» в умовах інклюзивного навчання. 



Перспектива подальших наукових досліджень полягає у виділенні 

основних методів і засобів для формування дослідницької компетентності 

дітей молодшого шкільного віку із мовленнєвими порушеннями. 


