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Дослідницькі уміння 
Готовність учнів виконувати розумові та практичні 
дії, які відповідають дослідницькій діяльності з 
використанням знань та життєвого досвіду, 
осмисленням мети, умов, засобів діяльності щодо 
вивчення процесів, фактів, явищ



Структурно-функціональна модель 
дослідницьких умінь

РЕФЛЕКСИВНИЙ
КОМПОНЕНТ

ОПЕРАЦІЙНИЙ 
КОМПОНЕНТ

МОТИВАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ

КОГНІТИВНИЙ 
КОМПОНЕНТ



Ієрархічні рівні та види дослідницьких умінь

БАЗОВІ

ТАКТИЧНІ

СТРАТЕГІЧНІ

• проводити цілісний аналіз дослідження, 
• планувати дослідження, 
• проводити теоретичне дослідження, 
• проводити експериментальне дослідження

•аналізувати і представляти наукову інформацію;
• висувати гіпотези й аргументувати їх; 
• працювати з графічним організатором; 
• використовувати та вибудовувати моделі; 
• проводити лабораторні дослідження за планом;
• окреслювати напрямок експерименту; 
• визначати об’єкт і предмет дослідження; 
• проводити статистичну обробку результатів; 
• формувати висновок за результатами експерименту

• порівнювати, 
• аналізувати та коригувати твердження, 
• класифікувати, 
• встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
• визначати зв’язок будови та функцій,
• доводити й аргументувати; 
• технічні уміння 

Ієрархічні рівні умінь Види умінь



Методична система формування 
дослідницьких умінь учнів

Цільовий компонент

Змістовий компонент
Допоміжний блок

Оцінювально-
результативний 

компонент

Процесуально-
діяльнісний 
компонентОсновний блок



Методична система формування 
дослідницьких умінь учнів

Цільовий компонент

Змістовий компонент
Допоміжний блок

Оцінювально-
результативний 

компонент

Процесуально-
діяльнісний 
компонент

Основний блок

Головна ціль: формування дослідницьких 
умінь учнів 
Супровідні цілі: формування 
інформаційної, комунікативної 
компетентності, предметної  
компетентності
Стратегічна ціль:
формування компетентної особистості

Основний блок
Програмовий, 
позапрограмовий матеріал
Допоміжний блок
Методологічні, історико-наукові, 
міжпредметні знання



Процесуально-діяльнісний компонент 
методичної системи

Урочна робота Позаурочна робота Позакласна робота

БАЗОВІ   УМІННЯ

ТАКТИЧНІ   УМІННЯ

СТРАТЕГІЧНІ УМІННЯ

Специфічні засоби навчання: 
Система завдань з розвитку умінь, моделі об'єктів, процесів, що вивчаються

Методи навчання: 
репродуктивний, проблемного викладу, евристичний, 

моделювання, дослідницький



Функції навчальних завдань

 Мотиваційна
 Розвивальна
 Інформаційна
 Контролюючо-оцінювальна
 Рефлексивна



Вимоги до навчальних завдань
 Відповідність завдань віку учнів і рівню їх 

компетентностей (бути у “зоні найближчого 
розвитку”)

 Зрозуміле формулювання завдання, усвідомлення 
учнями правил виконання дій 

 Спрямованість не тільки на освоєння учнями 
запропонованого алгоритму, а й пошуку власного 
шляху розв'язання. 

 Мають бути сучасними і цікавими дітям



Завдання на формування базових 
умінь

 Порівнювати
 Аналізувати і коригувати твердження
 Класифікувати (розподіляти об'єкти чи процеси за 

запропонованими чи власними  критеріями)
 Встановлювати причинно-наслідкові зв'язки
 Доводити і аргументувати



Міжпредметні зв'язки

Змістовий аспект:
Вивчення одних і тих же подій, явищ, об'єктів 

з точки зору різних наук

Компетентнісний аспект:
Формування операційного компоненту 

навчальних умінь засобами різних шкільних предметів,
вироблення спільного підходу до формування вмінь, 

методологічних знань

ЗМІСТ

УМ
ІН

Н
Я



Завдання на порівняння
Ознаки Вовк Дельфін 

? Ліс Море

Спосіб руху ? ?

? Хижак Хижак

? Диференційовані, 
поділяються на різці, 
ікла, кутні

?

Покриви тіла ? ?

Розмноження і 
турбота про 
нащадків

? ?



Завдання на аналіз тверджень та оцінку 
існування причинно-наслідкових зв'язків

Правильність чи хибність тверджень відмічають у першій та третій комірках 
для відповідей, а наявність причинно-наслідкового зв’язку в другій комірці 
словами «так» чи «ні». 

Приклад 1. Кити мають легені. ТОМУ вони живуть у воді. 

Приклад 2. Страуси мають пір’я, ТОМУ вони літають.

Приклад 3. Земля обертається навколо Сонця. ТОМУ  на Землі 
відбувається зміна дня і ночі.

Приклад 4. При короткозорості надмірна заломлююча сила ока. ТОМУ 
для корекції зору використовують двоввігнуті лінзи.

1. Так        2. Ні          3.Так 

1. Так        2. Ні           3.Ні 

1. Так        2. Ні          3.Так 

1. Так        2. Так          3.Так 



Завдання на встановлення зайвого 
об'єкта в запропонованому ряді 

Ряд тварин:
Собака, видра, сокіл, олень
Запропонуйте критерії, за якими кожна з тварин виявиться зайвою у 
запропонованому ряді.

 Середовище (водне / наземно-повітряне)
 Здатність до польоту
 Джерело їжі (хижі / не хижі)
 Відношення до людини (дикі / одомашнені)



ПЛОДИ
Запропонуйте критерії, за яким кожен з плодів зайвий у ряду



ГЕОГРАФІЯ. Завдання на встановлення 
зайвого об'єкта в запропонованому ряді 

Географічні об’єкти: ПРАГА, ВРОЦЛАВ, КОПЕНГАГЕН, 
ОТТАВА
Класифікаційні критерії:
Місце розташування: на березі річки чи моря
Кількість населення (мільйонник чи ні)
Розташування в Європі чи в іншій частині світу
Столиця чи ні



ПРАГА

ПРАГА

ОТТАВА
ВРОЦЛАВ

ВРОЦЛАВ

КОПЕНГАГЕН

КОПЕНГАГЕН
ОТТАВА

ПРАГАОТТАВАВРОЦЛАВ
КОПЕНГАГЕН

Європа Америка

Столиця Не столиця

Населення менше 1 млн.

КОПЕНГАГЕН

На березі моря
ОТТАВАВРОЦЛАВ

ПРАГА

На березі річки

Мільйонник



Поетапна класифікація. Членистоногі

Павук-сріблянка Мокриця Махаон 

Жук-плавунець Каракурт Річковий рак 



Річковий рак,
мокриця

Плавунець,
махаон

Сріблянка,
каракурт

Річковий рак,
сріблянка, плавунець

Мокриця,
Махаон,
каракурт



Річковий рак плавунець мокриця сріблянка махаон



ГЕОГРАФІЯ. Річки: 
Амур, Десна, Юкон, Єнісей, Міссурі, Колорадо

Амур,
Колорадо Десна,

Міссурі
Юкон,
Єнісей



Амур, Десна, Юкон, Єнісей, Міссурі, Колорадо

Амур, Колорадо, 
Юкон, Єнісей

Десна, 
Міссурі

Амур,
Десна, Єнісей

Юкон, Міссурі, 
Колорадо



Амур, Десна, Юкон, Єнісей, Міссурі, Колорадо

Амур КолорадоМіссурі ДеснаЮкон





СКУМБРІЯ

КРАБ

ВОСЬМИНІГ



ДЯТЕЛ

ВЕДМІДЬ 
БУРИЙ



Хімія: «Смайлики-кислоти»



Складаємо завдання зі смайликами
для плодів або для цукерок



Завдання «ТАК» чи «НІ»
АКУЛА

ЗАЄЦЬ

ЛЕБІДЬ

ОСА

СИНИЦЯ

КАЖАН

МЕДУЗА

ДОЩОВИЙ  

ЧЕРВ’ЯК

Д

Є

А

Г



Тварини

ТАК НІ

ТАК ТАК НІНІ

ТАК ТАК ТАК ТАКНІ НІ НІ НІ

А Б В Г Д Е Є Ж







6 7 4 3 21, 5, 8



Створення учнями завдань



Завдання на виявлення закономірностей 

Тварини
Маса тіла 

(кг)

ЧСС 
(за 1 хв)

Слон 4 000 20

Корова 400 45

Синій кит 100 000 5

Кролик 5 200

Миша 0,03 500

Проаналізуйте дані, внесені до таблиці. Виконайте завдання:
а)  встановіть закономірність між числовими показниками й обґрунтуйте їх. 
б) зобразіть графічно виявлену закономірність.
в) спрогнозуйте  (наближено) частоту серцевих скорочень у кози 
масою 60 кілограмів.



Маса тіла
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На графіку 
відображено зміну 
чисельності 
пуголовків у ставку.
Запропонуй кілька 
гіпотез, що 
пояснюють 
можливу причину 
таких змін.









Проведення спостережень за тваринами



Моделювання 
діяльності суб'єктів 
дослідницького пошуку







Аналіз умов експерименту і їх впливу 
на результат

Досліди Прістлі:
Під скляним ковпаком горить свічка і швидко гасне. Якщо ж під ковпак помістити 
ще й зелені рослини – свічка продовжує горіти. Інший варіант досліду: під 
скляний ковпак помістили  мишу, яка відносно швидко  гинула. Якщо ж під 
ковпаком розміщено ще й зелені рослини, то миша довше залишається живою. 

Досліди Карла Шеєле
Шеєле працював аптекарем. Він зацікавився дослідами Прістлі і вирішив їх 
повторити. Повертаючись з роботи, він проводив їх удома кілька разів. Проте 
результати були іншими. 
Чому досліди Прістлі і Шеєле давали різні результати? Запропонуй гіпотези. Як 
їх можна перевірити?



Аналіз правильності оцінки 
результатів експерименту

Дослід Гельмонта

Початок експерименту. Маса верби – 2,3 кг. Маса ґрунту – 90,7 кг. Горщик прикритий 
накривкою для унеможливленя потрапляння пилу та сторонніх речовин у горщик.

Поливали лише дощовою водою.Тривалість експерименту – 5 років. 

Результати:

Маса верби збільшилася на 74,4 кг. Маса ґрунту зменшилася на 56,7 г.

Висновок Гельмонта: тільки вода є джерелом живлення рослин.



Моделювання поділу клітин



МЕТАФАЗА І



Віртуальний ДНК-мікрочіп –
модель сучасного методу 
біологічних досліджень





Добування ДНК 
з бананів 
і помідорів



Дослідження осмотичних явищ: 
плазмоліз і деплазмоліз



Літня природнича школа: 
інтегрований підхід

Дослідження ролі різних спектрів світла у фотосинтезі



Програмовий матеріал

Підвищення фахового 
рівня, застосування 
дослідницьких методів

Опанування методикою 
організації дослідницької 
роботи учнів

Накопичення інформації, 
зацікавленість у її 
розширенні

Вміння застосовувати 
знання в нестандартних 
ситуаціях, потреба в 
дослідницькій діяльності

Початкове опанування 
методами наукового 
дослідження

Механізми взаємної позитивної індукції між 
вчителем і учнями у процесі дослідницької діяльності

Вчитель Учень

Занурення у сучасну 
наукову інформацію, 
опанування новітніми 
методами наукового 
дослідження

Достатній рівень ДУ, 
проведення досліджень 
на сучасному рівні

Формування творчої особистості з 
потребою  в інтелектуальному 

самовдосконаленні



Механізм саморозвитку дослідницьких умінь

РК 2

МК 2

ОК 2КК  2

Позакласна 
робота

РК 3

МК 3

ОК 3КК  3

Рефлексивний 
компонент 1

Мотиваційний 
компонент  1

Операційний 
компонент  1

Когнітивний 
компонент  1
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