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РОЗВИТОК ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 
ДОШКІЛЬНИКА В ГРІ 

 
Необхідною умовою якісного оновлення суспільства є примноження 

його інтелектуального потенціалу. Вирішення цього завдання залежить від 
побудови освітнього процесу, зокрема в дошкільному навчальному закла-
ді. Традиційні навчальні програми для дошкільників були орієнтовані на 
передачу дітям суспільно необхідної суми знань, на їх кількісний приріст, 
на відпрацювання того, що дитина вже засвоїла. Внаслідок цього, пробле-
ма формування у дітей логічних умінь випадала з переліку педагогічних 
завдань. Актуалізація цього питання зумовлена часом, оскільки нова епоха 
висуває підвищені вимоги до вміння людини свідомо ставитися до жит-
тя.Уміння використовувати інформацію в сучасних умовах визначається 
рівнем розвитку логічного мислення дошкільника. Логічні уміння, які зде-
більшого формуються в процесі навчання математики, є складовими осно-
вних інтелектуальних умінь. Самі об’єкти математичних умовиводів і при-
йняті в математиці правила їх побудови сприяють формуванню у дітей 
вміння формулювати чіткі визначення, доводити судження, розвивають 
логічну інтуїцію, дозволяють опанувати механізм логічних конструкцій і 
вчать їх застосовувати на практиці. 

Розробкою основ теорії розвитку логічного мислення успішно за-
ймалися П.П. Блонський, Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, 
А.В. Запорожець, Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк, Н.А. Менчинська та інші. 
Вони стверджували необхідність цілеспрямованого розвитку логічного ми-
слення дитини. Також вчені вважали, що необхідною умовою для цього є 
включення дошкільника в таку діяльність , під час якої могла б яскраво 
проявитися його активність в рамках нестандартної, неоднозначної ситуа-
ції [4, 138]. 

В.А. Сухомлинський писав: «…Не обрушуйте на дитину лавину 
знань… – під лавиною знань можуть бути поховані допитливість і ціка-
вість. Умійте відкрити перед дитиною в навколишньому світі щось одне, 
але відкрити так, щоб шматочок життя заграв перед дітьми всіма кольора-
ми веселки. Відкривайте завжди щось недомовлене, щоб дитині хотілось 
ще і ще раз повернутися до того, що вона взнала» [10, 253]. 

Тому, навчання і розвиток дитини-дошкільника повинні бути неви-
мушеними, здійснюватися через властиві конкретному віку види діяльнос-
ті і педагогічні засоби. Таким розвиваючим засобом для дошкільників ви-
ступає гра. 

Звертання до гри, як до специфічного явища дійсності має давню ба-
гатовікову традицію. Ще античні філософи, звертаючись до феномену гри, 
вказували на її універсальність і значення в житті людей. Арістотель, під-
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креслюючи важливість правильного відбору ігор для розвитку дітей, від-
значав: «Ігри ці повинні відповідати достойності вільно-народженої люди-
ни… повинні відтворювати майбутні серйозні заняття». Платон, захопле-
ний дивовижними властивостями гри, вважав, що «жити треба граючись». 

Проблема гри знаходить відображення і в працях Жана Піаже, Кос-
тянтина Дмитровича Ушинського, Фрідріха Фребеля, Зигмунда Фрейда, 
Фрідріха Шиллера. Так, Ф. Фребель розглядав гру як «природний продукт 
історії», підкреслював: гра «не є пуста забава, вона має високий зміст і 
глибоке значення». Ж. Піаже відмічав: гра – це мірило розумового розвит-
ку дитини [8, 53]. 

Метою статті є переконливо довести особливу, ціннісну роль гри в 
логіко-математичному розвитку дошкільника. 

Граючись, дитина може не тільки закріпити раніше отримані знання, 
але і набути нових умінь, навичок, розвинути розумові здібності. З цією 
метою використовуються спеціальні ігри на розвиток розумових здібнос-
тей дитини, збагачені логічним змістом. А.С. Макаренко прекрасно розу-
мів, що одна гра, навіть сама найкраща, не може забезпечити успіху в до-
сягненні розвиваючої і виховної мети. Тому, він прагнув створити цілий 
комплекс ігор, вважаючи це завдання найважливішим в справі виховання. 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти актуальною є про-
блема логіко-математичного розвитку дошкільників. Працюючи за Базо-
вою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» [2], майбут-
ній вихователь повинен бути особливо компетентним в цьому питанні. На 
заняттях з методики формування елементарних математичних уявлень, на 
педагогічній практиці нас зацікавили ігри, які розвивають інтелектуальну 
сторону, ігри, які сприяють розвитку мислення дошкільників. Математич-
ними іграми вважаються ігри, які мають в своїй структурі математичні ві-
дношення, закономірності. Для пошуку відповіді, як правило, потрібен по-
передній аналіз умови, правил, змісту гри чи задачі. В ході розв’язку вима-
гається застосування математичних методів і прийомів. 

Щоб розібратися в цьому питанні, спочатку ми познайомилися з різ-
новидністю математичних ігор і задач: логічними іграми, задачами, впра-
вами [3, 9]. Відібрали такі, які були направлені на тренування мислення 
при виконанні логічних операцій і дій. З метою розвитку мислення дітей, 
використовували на практиці різноманітні види нескладних задач і вправ. 
Це були задачі на знаходження пропущеної фігури, продовження ряду фі-
гур, на пошук чисел, фігур, яких не вистачає в рядку (знаходження зако-
номірностей, які лежать в основі вибору фігури і т.д.). 

Таким чином, ми акцентували увагу на логіко-математичних іграх, тоб-
то іграх, в яких змодельовані математичні відношення, закономірності, які 
вимагають виконання логічних операцій і дій, прояву дитячого інтелекту. 

В інтелектуальних іграх і вправах обов’язково використовували спе-
ціальний математичний матеріал, який допомагав наочно уявити абстракт-
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ні поняття і відношення між ними. Це: геометричні форми, схеми, схеми-
правила (ланцюжки фігур), схеми-операції (шахова дошка). 

Логіко-математичні ігри спробували використати як засіб активізації 
мислення в навчанні математики. Інтерес до математики у старших дошкі-
льників підтримували цікавими задачами, запитаннями, завданнями. Під 
час дослідження, ми мали на увазі не розважити дітей, а зацікавити їх зміс-
том математичних завдань. Педагогічно виправдана зацікавленість привер-
тала увагу дітей, посилювала її, активізувала їх мислительну діяльність. За-
цікавленість в таких випадках завжди несе елементи дотепності, ігрового 
налаштування, святковості. В нашому випадку, вона була ще й основою для 
проникнення в свідомість дітей почуття прекрасного в самій математиці. 

Переконалися, що логіко-математичні ігри є чи не головним засобом 
навчання дітей математики. На всіх заняттях з математики, як правило, ви-
хователі використовували ці ігри. Цілеспрямоване включення логіко-
математичних ігор підвищувало інтерес дітей до занять, посилювало ефект 
самого навчання. Виявляється, що створення ігрової ситуації призводить 
до того, що діти, захоплені грою, непомітно для себе і без особливого зу-
силля, набувають певних знань, умінь і навичок. Гра робить заняття емо-
ційно насиченими, вносить гарний настрій в дитячий колектив, допомагає 
естетично сприймати ситуацію, пов’язану з математикою. 

Особливо актуальними є логічні вправи на заняттях з математики. 
Вони є одним із засобів формування у дітей правильного мислення. Логіч-
ні вправи, запропоновані дітям, дозволяли їм на доступному математично-
му матеріалі, з опорою на життєвий досвід, будувати правильні судження 
без попереднього теоретичного вивчення самих законів і правил логіки. В 
процесі логічних вправ діти оволодівали практичними операціями порів-
няння, серіації, класифікації. 

В зв’язку з тим, що логіко-математичні вправи – це вправи в мисли-
тельній діяльності, а мислення дошкільників, здебільшого, наочно-образне, 
то використання наочності тут є обов’язковим. 

Використання народної творчості також є життєдайним джерелом 
для збагачення змісту логіко-математичного розвитку дошкільників. У 
творчому спадку українців відомий цілий цикл загадок, казок, лічилок, 
прислів’їв і приказок математичного змісту. Використання їх у навчально-
виховному процесі дошкільного навчального закладу поліпшує процес за-
своєння знань, активізує мову дитини, сприяє вмінню формулювати свої 
думки, поглиблює позитивні емоції, допомагає краще зрозуміти правила 
життєвої мудрості [6]. 

Неоціненне значення в логіко-математичному розвитку дітей дошкі-
льного віку має сюжетно-рольова гра. Це творча гра. Такі ігри сприяють 
шліфуванню не тільки окремих математичних навичок, а й гостроти і логі-
чності думки. 

Отже, педагогічні можливості логіко-математичних ігор дуже великі. 
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Інтелектуальна гра розвиває всі сторони особистості дитини, активізує 
приховані інтелектуальні можливості дошкільників. 

Математика – це потужний фактор інтелектуального розвитку дити-
ни, формування її пізнавальних і творчих здібностей. Найголовніше за-
вдання вихователя – це прищепити дитині інтерес до пізнання. Для цього –
– заняття повинні проходити в цікавій ігровій формі. 

Доведено, що сконцентрувати увагу і зацікавити навіть самих незіб-
раних дітей дошкільного віку вдається завдяки захоплюючим іграм. 

Відбираючи методи і прийоми, вихователь повинен пам’ятати, що в 
основі логіко-математичного розвитку лежить проблемно-ігрова техноло-
гія. Тому, перевага віддається грі, як основному методу розвитку дошкіль-
ників, математичним розвагам, дидактичним, розвиваючим, логіко-
математичним іграм, ігровим вправам, експериментуванню, вирішенню 
творчих і проблемних завдань, а також практичній діяльності. 

А знання логіки, як відомо, сприяє інтелектуальному і культурному 
розвитку особистості. 
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