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РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ
Анотація. Стаття присвячена актуальні проблемі розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку, оскільки наявність їх у дітей дозволяє їм активно діяти, швидко орієнтуватися в ситуації,
творчо підходити до вирішення проблем. Основи їх розвитку закладаються в дошкільному віці. Мета статті
полягає у розкритті методики розвитку дослідницьких здібностей старших дошкільників у розвивальному
середовищі закладу дошкільної освіти. Схарактеризовано рівні, показники та розкрито технологію розвитку
дослідницьких здібностей старших дошкільників. Головна роль відводиться методам (створення проблемної
ситуації, гра, завдання, вправи, складання казкового сюжету на основі алгоритму аналізу творчого завдання)
та забезпеченню умов для розвитку дослідницьких умінь і навичок, які необхідні для здійснення дослідницької діяльності: бачити проблему, висувати гіпотези, давати визначення, класифікувати, спостерігати, експериментувати, структурувати. Результати дослідження засвідчили, що в експериментальній групі виявилася
яскраво виражена динаміка розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку ніж у дітей
контрольної групи, що підтверджує ефективність розробленої і апробованої методики.
Ключові слова: дослідницькі здібності дітей старшого дошкільного віку; дослідницька діяльність; пошукова діяльність, допитливість, пошукова активність.
Вступ. Сучасні стрімкі, швидкоплинні умови
дійсності обумовлюють важливість перегляду ролі і
значення дослідницьких здібностей у житті людини.
У XXI столітті стає очевидно, що вміння і навички
дослідницького пошуку потрібні не тільки тим, чия
діяльність пов'язана з науковою роботою, але й людям інших професій.
Універсальні дослідницькі здібності, серед яких
найбільш значущими є здатність швидко орієнтуватися в ситуації, творчо підходити до вирішення проблем, уміння знаходити і аналізувати інформацію,
дозволяють людині активно діяти, творити і перетворювати. Основи їх розвитку закладаються вже в
дошкільному віці, який характеризується особливою
чутливістю до засвоєння навколишньої дійсності,
пізнавальною, дослідницькою та пошуковою активністю дошкільника. З великим інтересом діти беруть
участь у дослідницькій діяльності, проявляють допитливість і бажання експериментувати. Пошукова
активність дитини в спеціально організованих умовах може привести до виникнення дослідницьких
здібностей. Ідея розвитку творчої особистості знаходить відображення і в основних нормативних освітніх актах: Національній стратегії розвитку освіти
України на 2012-2021 рр., Законі України «Про дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної
освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній психології та педагогіці накопичений багатий досвід вивчення і формування орієнтовно-дослідницької діяльності. На значення дошкільного
віку для розвитку творчих здібностей у дітей зазначалося у працях таких науковців, як: Л. Богоявленської, Л. Виготського, В. Давидова, О. Запорожця,
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О. Матюшкіна, В. Моляко, Л. Парамонової, Я. Пономарьова, О. Савенкова та інших. У цих дослідженнях
виокремленні поняття «творче мислення», «творча
активність», «інтелектуальна активність», «пошукова активність», «дослідницька діяльність».
Так, на думку О. Савенкова, одним зі способів
розвитку творчого мислення є творча, пошукова,
інтелектуальна активність дитини. Дитина починає
мислити творчо, коли вона потрапляє у проблемноконфліктну ситуацію. Саме експериментальному
моделюванню таких ситуацій, які сприяють розвитку творчого мислення, надавав особливого значення
О. Савенков. Розв’язання проблеми спочатку є невимушеною діяльністю, яка поступово захоплює дитину, надихає її до пошуку, до експериментування, що
зазвичай, веде до досягнення позитивних результатів
(Савенков, 2004).
Розглядаючи саморозвиток дитячого мислення
дослідники (В. Моляко, М. Поддьяков) зазначають,
що в основі такого саморуху лежить внутрішнє протиріччя, яке полягає в тому, що кожен наступний
етап мислення дитини дозволяє виявити маловідомі
сторони об’єкта, що пізнається, сформулювати з цього приводу нові запитання (Моляко,1995)
У вітчизняній психології накопичено велику низку досліджень у галузі психології здібностей. Означена проблематика відображена в роботах Б. Ананьєва, Л. Венгера, В. Дружиніна.
Проблему дитячої винахідливості, творчих здібностей вивчали науковці минулого й сучасності,
серед яких Г. Альтшуллер, В. Гальченко, В. Кузьменко, та інші. Дослідження В. Гальченко, В. Кузьменко присвячене особливостям прояву винахідливості
як однієї із властивостей творчої особистості дити-
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ни дошкільного віку, функцією якої є забезпечення
творчого вигадування та внесення власноствореного, нового у зміст діяльності або продукт, створення
нових, неповторних задумів або невідомих раніше
окремих прийомів втілення своїх чи чужих намірів.
Формування такої якості як винахідництво має важливу значущість і перспективність у подальшому
житті (Кузьменко, 2000).
Проблема детермінації, структури вікових особливостей дослідницької поведінки відображена у
зарубіжних (Р. Глейзер, Дж. Гілфорд, К. Роджерс,
Е. Торренс, Д. Флешер та інші) вчених. Вищезазначенні дослідження дозволяють відповісти на питання
про психологічну сутність дослідницької діяльності і
поведінки, особливості їх детермінації зовнішніми і
внутрішніми умовами, ролі дослідницької поведінки в пізнавальному розвитку людини. Частина робіт
присвячена вивченню питання про психічні властивості і якості, які необхідні для успішного здійснення
дослідницької діяльності.
Метою статті є розробити методику розвитку дослідницьких здібностей старших дошкільників у розвивальному середовищі закладу дошкільної освіти.
Завдання дослідження: виявити психологічні особливості розвитку дослідницьких здібностей
старших дошкільників; схарактеризувати рівні розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку; розробити методику розвитку дослідницьких здібностей старших дошкільників.
Методологічну основу дослідження становлять
теоретичні положення з проблеми здібностей, сформульованих у працях: Л. Венгера, М. Лейтеса, О. Леонтьєва, К. Платонова, С. Рубінштейна, Б. Теплова,
В. Шадрикова, що дозволяють відповісти на питання
про психологічну сутність і природу здібностей, їх
структуру і типи, про провідні фактори їх формування і розвитку.
Дослідження вчених показують, що в дітей старшого дошкільного віку зростає бажання міркувати, порівнювати, сперечатися, відгадувати загадки,
розв’язувати задачі, головоломки, добирати слова в
риму, експериментувати тощо. Активність дитини
дошкільного віку дедалі частіше зумовлюється її інтересами і потребами (Г. Люблінська, Г. Щукіна та
інші.). У дитини старшого дошкільного віку поступово формується пізнавальне ставлення до навколишнього середовища: бажання вчитися, інтерес до
процесу навчання, пізнання нового.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та
узагальнення літературних джерел. Основним методом дослідження був педагогічний експеримент,
який включав три етапи: констатувальний, формувальний, контрольний. Педагогічний експеримент
був проведений на базі закладу дошкільної освіти
№ 12 міста Умань, Черкаської області. На діагностувальному етапі було задіяно 30 дітей старшого
дошкільного віку. Усіх респондентів було поділено на 2 групи експериментальна (ЕГ) і контрольна
(КГ). Метою костатувального експерименту було
з’ясувати стан сформованості дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку. Визначення рівнів розвитку дослідницьких здібностей
здійснювалося згідно виокремлених критеріїв та
показників сформованої означеної якості у дітей.
Для оцінювання стану сформованості рівнів розвитку дослідницьких здібностей були визначенні показники з критеріями та рівні сформованості означених здібностей у дітей. Діагностична методика
передбачала виконання завдань дітьми, проведення
спостережень, анкетування вихователів та батьків.
Методика формувального експерименту включала
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використання методів (створення проблемної ситуації, гра, завдання, вправи, складання казкового сюжету на основі алгоритму аналізу творчого завдання), прийомів (заохочення, похвала, зацікавлення,
оцінка та інші) розвитку дослідницьких здібностей
старших дошкільників. На контрольному етапі дослідження виявлено динаміку розвитку означених
здібностей після проведення експериментальної
методики навчання.
Виклад основного матеріалу. Дошкільний вік
− унікальний період у житті людини. Він характеризується особливою чутливістю до засвоєння навколишньої дійсності, пошуковою, пізнавальною активністю дошкільника. З великим інтересом діти беруть
участь у різноманітній дослідницькій діяльності,
проявляють допитливість і бажання експериментувати. Тому дослідницька активність, як зазначає О. Савенков, це − природний стан дитини, який породжує
дослідницьку поведінку і створює умови для того,
щоб психічний розвиток її спочатку розгортався як
процес саморозвитку (Савенков, 2004).
Дослідницькі здібності − це індивідуально-психологічні особливості особистості, що забезпечують
успішність і якісний процес пошуку, оволодіння й
осмислення нової інформації. В основі дослідницьких здібностей лежить пошукова активність. Психологічні особливості розвитку дослідницьких здібностей дошкільника визначаються специфікою
розвитку мотиваційних, інтелектуально-творчих і
поведінкових характеристик. Так, в структурі мотивації домінують мотиви «безкорисливої допитливості», схильності до експериментування, інші мотиви
(широкі соціальні, процесуальні) знаходяться як допоміжні в дослідницькій поведінці.
Дослідницькі здібності проявляються в глибині,
міцності оволодіння прийомами дослідницької діяльності, під якими розуміється вміння застосовувати прийоми відповідного наукового методу пізнання
у процесі виконання дослідницьких завдань.
Головним інструментом розвитку дослідницьких
здібностей у освіті виступає дослідницьке навчання,
тобто включення дітей у спеціально організовані дослідження, які дозволяють оволодіти прийомами і
методами, запозиченими з науки і наукового мислення у процесі пізнання навколишньої дійсності.
Показниками розвитку дослідницьких здібностей
дітей старшого дошкільного віку, виступають допитливість; схильність до експериментування; розвиненість конвергентного і дивергентного мислення;
самостійність; критичність; наполегливість; стійкий
інтерес до спостережень; висока концентрація уваги.
Нами виокремлено рівні розвитку дослідницьких
здібностей дітей старшого дошкільного віку. Схарактеризуємо їх.
Високий рівень характеризується яскраво вираженою допитливістю, схильністю до експериментування і спостережень; високим рівнем розвитку
конвергентного мислення; здатністю вирішувати
проблемні завдання; проявом творчості в усіх видах
діяльності; самостійністю; критичністю; наполегливістю в подоланні труднощів; високою концентрацією уваги при виконанні одноманітної роботи; широким колом інтересів.
Середній рівень характеризується ситуативним
проявом пошукової активності; інтересом до спостережень; достатнім рівнем розвитку конвергентного
мислення; проявом елементів творчості в діяльності;
нестійким проявом самостійності, критичності, наполегливості, уваги.
Низький рівень характеризується слабким розвитком допитливості; відсутністю інтересу до спосте-

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». 2019. ВИПУСК 2 (45)

режень; недостатнім розвитком конвергентного мислення; нездатністю вирішувати пошукові завдання;
інертністю мислення; несамостійністю; нездатністю
долати труднощі; слабким рівнем розвитку уваги.
Для виявлення стану розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку було розроблено діагностичні методики, що включають: «Короткий тест творчого мислення. Фігурна форма П.
Торренса» для діагностики дивергентного мислення;
для діагностики вербального мислення. «Назви одним словом», «Аналогії». Схарактеризуємо кожну
методику і процедуру її проведення.
«Короткий тест творчого мислення. Фігурна форма П. Торренса». Нами був обраний другий
субтест фігурної батареї тестів творчого мислення
П. Торренса «Закінчи малюнок». Тест використовується для дослідження творчих здібностей дітей
старшого дошкільного віку.
Випробовуваному пропонується закінчити 10 малюнків за 10 хвилин. Дітям дають інструкцію: «На
цих двох сторінках намальовані незакінчені фігури.
Якщо ви додасте до них додаткові лінії, у вас вийдуть
цікаві предмети або сюжетні картинки. На виконання
завдання відводиться 10 хвилин. Постарайтеся придумати таку картинку або історію, яку ніхто інший
не зможе придумати. Зробіть її повною і цікавою, додайте до неї нові ідеї. Придумайте цікаву назву для
кожної картинки».
За підсумками виконання завдання вираховуються бали за такими показниками:
- продуктивність (швидкість) мислення – визначається підрахунком числа завершених фігур (максимальний бал дорівнює 10);
- оригінальність мислення – оцінюється шляхом
порівняння отриманих зображень із відповідями,
отриманими при адаптації тесту (за оригінальну відповідь нараховується 1 бал, за відповідь, що не зустрічається в загальному списку максимальна оцінка
- 2 бали);
- гнучкість – визначається числом різних категорій відповідей;
- розробленість – оцінюються продуманістю кожної деталі.
Завдання «Назви одним словом» спрямоване на
дослідження здатності до узагальнення;
Завдання «Висновки за аналогією» спрямоване на
дослідження здатності будувати прості аналогії.
Методика діагностики дослідницьких здібностей
передбачала також проведення анкетування вихователів та батьків.
Для вивчення дослідницької поведінки дітей ми
використовували метод спостереження. Спостереження здійснювалося у два етапи. На першому етапі
спостереження за проявами дослідницької поведінки
старших дошкільників здійснювалося на занятті, а
на другому етапі – у самостійній діяльності.
Проведене дослідження показало, що існує статистична лінійна залежність між рівнем розвитку
конвергентного мислення (вербального і невербального) і творчістю; не виявлено зв’язку між рівнем
розвитку конвергентного мислення і схильністю до
експериментування; виявлений слабкий негативний
зв’язок між рівнем розвитку конвергентного (вербального і невербального) мислення і допитливістю.
Таким чином, результати, отримані в ході діагностичного обстеження дітей, свідчать про необхідність
спеціальної, цілеспрямованої роботи з розвитку дослідницьких здібностей.
На формувальному етапі дослідження розроблено методику навчання, в основі якої лежить застосування дослідницького методу, за допомогою якого

діти, які перебувають у позиції дослідника, відкривають зв’язок і закономірність навколишнього світу.
Головна роль відводиться прийомам розвитку дослідницьких умінь і навичок, які необхідні для здійснення дослідницької діяльності, зокрема: бачити
проблему, висувати гіпотези, давати визначення, класифікувати, спостерігати, експериментувати, структурувати. Одним із основних умінь у дослідницькому пошуку, є вміння бачити проблему. О. Савенков
вважає, що вміння бачити проблему це − інтегральна властивість, що характеризує мислення людини і
розвивається у різноманітних видах діяльності (Савенков, 2004).
Нами виокремлено спеціальні ігри та вправи, які
використовуються в роботі з дітьми. Ось деякі з них:
Завдання «Подивіться на світ чужими очима»
(Савенков, 2004). Дітям читають незакінчену розповідь, потім пропонують продовжити її різними способами.
Наприклад: «Наступив листопад. Пішов дощ зі
снігом, стало холодно. На дорозі слизько ...»
Завдання «Продовжіть розповідь». Дітям пропонують уявити, що «ти … гуляєш у дворі; водій вантажівки і їдеш по дорозі; горобець, який сидить на
гілці та інше».
Завдання «Складіть розповідь від імені іншого
персонажу». Дітям пропонують скласти розповідь
від імені різних людей, тварин, неживих об’єктів.
Вихователь пропонує пограти в гру «Хто я». Викладає на стіл картинки із зображенням казкових героїв,
потім дає завдання дітям витягнути одну картку і від
імені героя розповісти про себе, а решта дітей відгадують. При виконанні цього завдання необхідно
акцентувати увагу дітей на те, що міг би розповісти
про себе той чи інший казковий персонаж.
Завдання «Скільки значень у предметів» (Дж. Гілфорд, 1967). Дітям пропонують будь-який знайомий
предмет. Завдання – знайти найбільше варіантів нетрадиційного, але реального використання цього
предмета. Наприклад, дітям пропонують вирішити
ситуацію: «Сашко і Михайлик вирушили в подорож
на човні. Але раптом Сашко впав за борт, його може
з’їсти акула». Дітям необхідно дати кілька варіантів її розв’язання, використовуючи такі предмети:
шпулька з нитками, скрипка, чашка, повітряні кулі.
Широко використовувався метод «Складання казкового сюжету на основі алгоритму аналізу творчого завдання»:
Завдання: вибрати героя, описати його зовнішній
вигляд, характерні особливості поведінки, характер,
спосіб існування, друзів і ворогів.
Створення образу героя проблемної ситуації.
Можливі варіанти: герой може змінитися сам (можливо на фантастичному рівні, за допомогою типових
прийомів фантазування – змінився в розмірі, розучився переміщатися звичним способом). Він може
потрапити в нетипове для його способу життя оточення (іншу стихію, несприятливі умови, незвичне
середовище). Можлива зустріч з негативним героєм,
який ставить завдання і висуває умови тощо. Вирішення для головного героя проблеми на основі алгоритму аналізу творчого завдання. Опис фінального
вирішення і формулювання моралі казки.
Одним із важливих базових умінь дослідника є
вміння висувати гіпотезу, в основі якої лежить дивергентне мислення, а також такі особистісні якості
як самостійність, рішучість, наполегливість, критичність, винахідливість. Для формування означених
якостей використовують такі завдання:
Завдання «Пошук причин подій» (Савенков, 2004).
Суть цього завдання полягає в тому, що дітям про-
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понують ситуацію в якій необхідно сформулювати
можливі причини і наслідки описаних у них подій.
Так, наприклад, вихователь говорить: «Настала
ніч, ви лягаєте спати, засинаєте. Але не всі сплять.
Саме вночі оживають наші речі. Вони розмовляють
між собою, діляться враженнями про минулий день».
Потім педагог пропонує подумати, про що розмовляють речі, коли діти сплять.
Для дослідника важливо вміти ставити запитання, оскільки питання займає ключову роль у процесі
дослідження. Для розвитку цього вміння використовують завдання такого характеру.
Дітям пропонують подумати над ситуацією:
«Якби тварини могли розмовляти як люди, які запитання вони задали б вам?».
Необхідним умінням для здійснення дослідницької діяльності є вміння класифікувати. Найбільш популярним завданням для розвитку означеного вміння
є завдання «Четвертий зайвий». Дітям пропонують
чотири картки із зображеннями, потім запитують,
який предмет зайвий.
Цікавим і ефективним прийомом розвитку вміння
класифікувати є прийом «класифікація з помилками», розроблений О. Савенковим, оскільки цей прийом робить заняття більш емоційними, цікавими та

дозволяє пояснити правила класифікації (Савенков,
2004).
Так, дітям пропонують поділити тварин на пухнастих, рогатих, великих і маленьких, що сидять і
лежать та інші. Завдання такого роду викликають у
дітей емоційний відгук, посмішку. Діти самі починають знаходити підстави для поділу, що дуже важливо
для тренування цього вміння.
Ефективним чинником розвитку творчих здібностей, дослідницьких умінь дитини дошкільного віку,
на думку В. Кузьменко, є ігрові ситуації. З цією метою застосовували, розробленні В. Кузьменко такі
ігрові ситуації: «На що схоже?», «Відгадай, що це?»,
«Відгадай на дотик (в піску)», «Що можна з цим
зробити?», «Чим це було раніше?», «Перетвори фігури на різні предмети», «Для кого буде це?» тощо.
У процесі організації таких ситуацій діти спроможні розглянути окремі елементи предметів та явищ,
співвіднести їх між собою, відгадувати, уявляти, завершувати зображення, фантазувати, висловлювати
власну думку, пропонувати різні способи застосування предметів (Кузьменко, 2005).
Оцінка рівня розвитку дослідницьких здібностей
старших дошкільників до навчання в школі проводилася нами за допомогою тих же діагностичних методик, що і в констатувальному експерименті.

Таблиця 1.
Рівні розвитку дослідницьких здібностей старшого дошкільного віку на констатувальному і формувальному
етапах дослідження
Групи
Рівні розвитку дослідницьких здібностей старшого дошкільного віку

ЕГ- конст. експ
ЕГ- форм. експ
КГ- конст експ
КГ - форм.експ

19%
53%
20%
22%

Високий
%

Середній
%
28%
35%
31%
32%

Низький
%
53%
12%
49%
46%

Після проведеної роботи стала помітна динамі- результати, можна зробити висновок, що в експерика рівнів розвитку дослідницьких здібностей дітей ментальній групі виявилася більш виражена динаміка
старшого дошкільного віку в експериментальних розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого
групах.
дошкільного віку. Це підтверджує ефективність розВисновки та перспективи подальших дослі- робленої і апробованої методики розвитку дослідджень. Узагальнені відомості щодо розподілу до- ницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку.
шкільників за рівнями розвитку дослідницьких здіПодальші дослідження будуть пов’язані з визнабностей засвідчили, що в експериментальній групі ченням найефективніших критеріїв розвитку додітей, які навчалися за розробленою методикою з ви- слідницьких здібностей та розробкою алгоритмів
соким рівнем було значно більше, ніж дітей контроль- складання методики розвитку означених здібностей
ної групи. Таким чином, проаналізувавши отримані у дошкільників.
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития исследовательских способностей детей
старшего дошкольного возраста, поскольку наличие их у детей позволяет им активно действовать, быстро
ориентироваться в ситуации, творчески подходить к решению проблем. Основы их развития закладываются
в дошкольном возрасте. Цель статьи заключается в раскрытии методики развития исследовательских способностей детей 5-6 лет в развивающей среде дошкольного учреждения. Дана характеристика уровней и показателей развития исследовательских способностей детей. Раскрыто методику развития исследуемых качеств
старших дошкольников. Главная роль отводится методам (создание проблемной ситуации, игра, задания,
упражнения, составление сказочного сюжета на основе алгоритма анализа творческого задания) и обеспечению условий для развития исследовательских умений и навыков, которые необходимы для осуществления
исследовательской деятельности: видеть проблему, выдвигать гипотезы, давать определения, классифицировать, наблюдать, экспериментировать, структурировать. Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе оказалась ярко выраженная динамика развития исследовательских способностей детей
старшего дошкольного возраста чем у детей контрольной группы, что подтверждает эффективность разработанной и апробированной методики.
Ключевые слова: исследовательские способности детей старшего дошкольного возраста; исследовательская деятельность; поисковая деятельность, любознательность, поисковая активность.
Ishchenko Liudmyla
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Department
Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna
Uman, Ukraine
Melnikova Olha
Department of Psychology and Pedagogy of Child Development
Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna
Uman, Ukraine
DEVELOPMENT OF RESEARCH ABILITIES IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the development of research abilities of children of
senior preschool age, since their presence in children allows them to actively act, quickly navigate the situation, and
creatively approach the solution of problems. Researches demonstrate that in children of senior preschool age there
is a growing desire to reason, compare, argue, solve puzzles, pick words in rhyme, experiment, etc. The foundations
of their development takes place in the preschool years. The purpose of the article is to reveal the development
methodology of research abilities of children 5-6 years old in the developing environment of a pre-school institution.
The characteristics of the levels and indicators of the development of children's research abilities are given. The
method of development of the studied qualities of preschool children is revealed. The main role is given to methods
(creating a problem situation, playing, tasks, exercises, drawing up a fairy-tale plot based on an algorithm for analyzing
a creative task) and providing conditions for the development of research skills that are necessary for carrying out
research activities: see the problem, put forward hypotheses, give definitions, classify, observe, experiment, structure.
The results of the study showed that in the experimental group there was a pronounced dynamics of development
of research abilities of children of older preschool age than in children of the control group, which confirms the
effectiveness of the developed and tested methodology. Further research will be related to the definition of the most
effective criteria for the development of research abilities and the development of algorithms for drafting a method
for the development of these abilities in children of senior preschool age.
Key words: research abilities of children of preschool age; research activities; search activity, curiosity, search
activity. Fundamentals of development occur in preschool age.
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