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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ  

НАВЧАННЯ ЇХ ЛОГІЧНИМ ОПЕРАЦІЯМ 

Аналіз шкільної практики засвідчує, що переважна більшість учнів 
початкових класів не спроможні у процесі навчання самостійно виділяти 
найважливіші структурні елементи знань, встановлювати між ними 
причинно-наслідкові зв’язки. Отже, замість структурованої, усвідомленої 
системи знань, вони, як правило, оволодівають розрізненими відомостями, 
які отримали шляхом механічного запам’ятовування [2,2 ]. 

Тому одним із найважливіших напрямків удосконалення математичної 
освіти учнів початкових класів є пошуки  впровадження інтерактивних 
засобів, форм та методів навчання, які б забезпечили системність знань, 
свідоме їх засвоєння. 

Сьогодні вже неможливо навчати традиційно: у центрі навчального 
процесу повинен знаходитись учень. Від його творчої активності на уроці, 
уміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, логічно мислити 
залежить успіх у свідомому засвоєнні матеріалу. 

Отже, завданням запропонованої статті є показати значення розвитку 
логічних операцій у свідомому засвоєнні програмового матеріалу з 
математики. 

Проведені дослідження педагогів з питань навчання і розвитку учнів 
(Л.В.Занков), оптимізації навчального процесу (Ю.К.Бабанський), 
проблемного навчання (І.Я.Лернер, М.І.Махмутов), розвитку мислення у 
процесі навчання (В.Ф.Паламарчук) переконливо показали вагомість у 
навчально-виховному процесі мислення школяра сформованих прийомів 
розумової діяльності. 

Над проблемою творчості працювали А.В.Брушинський, В.В.Давидов, 
Т.В.Кудрявцев та інші. 

Заохочення до творчості добре відоме з робіт Л.Виготського, 
С.Шевченка, П.Гальперіна, В.Дьяченка та ін. 

Творче навчання, у свою чергу, означає перебудову всього стилю роботи 
з учнями початкових класів. Сюди входять і творча різноманітність з метою 
інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності, осмислення і усвідомлення 
навчальної інформації, і діалог з учителем, і проблемні бесіди, обґрунтування 
особистої точки зору. Одним із перших кроків прояву творчих можливостей 
учнів початкових класів є формування логічних операцій. Зупинимося на  
одній із них − порівнянні. У процесі порівняння окремих предметів, задач і 
т.п. діти оволодівають найпростішими логічними поняттями: “порівняння”, 
“ознака подібності”, “ознака відмінності”. 

Наприклад, розглядаючи геометричні фігури: прямокутник, трикутник, 
круг, квадрат учні намагаються знайти в них те, що робить фігури схожими 
одна на одну, і те, що їх відрізняє: 



− Які фігури подібні між собою ? 
− Що між ними спільного ? 
− Які фігури не схожі між собою ? 
− Чим вони відрізняються ? 
З даного діалогу учні усвідомлюють ознаки подібності і ознаки 

відмінності. Отримані знання вони можуть перенести на порівняння задач, 
виразів, і т.п. Наприклад, порівняти два рівняння: 

х – 7 = 14;                                  21 – х = 14; 
Аналізуючи обидва рівняння, учні приходять до висновку, що головною 

ознакою відмінності є знаходження різних компонентів при відніманні: у 
першому рівнянні . зменшуване, у другому − від’ємник. Або, наприклад,  чим 
схожі трійки прикладів ? 

7 + 3 =  6 + 3 = 
10 – 7 = 9 – 6 = 
10 – 3 = 9 – 3 = 
Аналізуючи дане завдання, учні помічають, що одна і друга трійка 

прикладів спрямована на встановлення залежності між компонентами і 
результатами дій при додаванні. І в першій, і в другій трійці учні знаходять 
невідомий доданок за даною сумою і відомим доданком. 

Пропонуючи учням порівняти завдання з логічним навантаженням, 
учитель привчає дітей спостерігати і аналізувати ті процеси, які з’явилися у 
ході спостереження. 

Наприклад: порівняти два вирази і визначити відмінні і спільні риси: 
36 + 18 = 54;                                   36 + 11 = 47; 
У процесі аналізу учні приходять до висновку, що в обох виразах 

однакові перші доданки. В другому виразі другий доданок менше на 7 
одиниць. Учням пропонується проаналізувати суми , в результаті чого вони 
приходять до висновку, що в другому виразі при умові зменшення другого 
доданка зменшується і сума. Отже, 47 менше від 54 на 7 одиниць. 

Отримані знання учні переносять на виконання інших видів вправ, 
наприклад: 

1. Знайти в кожній парі виразів значення другого виразу, користуючись 
значенням першого: 

18 х 24 = 432; 300 х 16 = 4800; 
18 х ( 24 :2 ) = (300 : 3) х 16 = 
У процесі аналізу даних пар виразів, учні приходять до висновку, що 

значення других виразів у першому випадку буде зменшено у 2 рази, а в 
другому − у 3 рази. Цей висновок зроблений на основі порівняння пар 
виразів: 

перша пара: якщо другий множник зменшити у 2 рази , то й добуток 
зменшиться у 2 рази; 

друга пара: якщо перший множник зменшити у 3 рази, то добуток 
зменшиться у 3 рази. 



Підсумковим може бути завдання з логічним навантаженням: 
проаналізувати пари виразів на ділення. Вимога та сама: знайти значення  
других виразів, користуючись першими значеннями. 

450 : 25 = 18; 640 : 80 = 8 
450 : ( 25 х 2 ) = (640 : 4) : 80 = 
Запропоновані вправи сприяють якісному засвоєнню матеріалу з 

математики, а також розвитку логічного апарату і творчого мислення. Разом з 
тим, учні вчаться оперувати математичною і логічною термінологією. 

Дослідження, проведені в початкових класах,  переконують нас у тому, 
що у шкільній практиці формування інтелектуальних умінь учнів 
відбувається стихійно. Психологи (П.П.Блонський, В.В.Давидов, 
Г.О.Люблінська, Д.П.Ельконін) вказують, що важливим показником 
готовності виконувати різноманітну розумову роботу із знайомим і новим 
матеріалом є уміння міркувати, доводити. Адже доведення − невід’ємна 
частина самої математики [1, 27]. 

У дидактиці математики проблема навчання доведень розроблялась у 
кількох напрямках. 

1. Виховання потреби в доведенні (І.О.Гібш, Г.Р.Бреслер, М.І.Бурда та 
інші). 

2. Розкриття ідеї математичного доведення (І.О.Гібш, М.В.Метельський, 
А.І.Фетисов та ін ). 

Частково питання про використання доведень у початковому курсі 
математики вивчалося К.П.Маланюк, Ш.Тагієвим, В.М.Медведською і 
деякими іншими педагогами. 

Стихійне використання логічних понять і правил, з якими фактично 
мають справу у процесі доведення математичних тверджень, мало сприяє 
розвитку мислення школярів, знижує якість їх знань. Невипадково, ряд 
авторів ставить питання про зв’язок шкільної математики і логіки. 

І можна з впевненістю констатувати той факт, що дана проблема 
успішно розв’язується. Створений підручник “Логіка” для початкових класів 
автором Олександром Митником сприятиме навчанню дітей елементарних 
правил свідомого міркування, вмінню мислити й висловлювати свою думку 
зрозуміло, чітко й переконливо. Зрозуміло, що для цього основ наук замало. 
Дітям необхідно знати правила і закони логіки, у них мають бути сформовані 
логічні вміння, розвинуте логічне мислення. Отже, експериментальний 
навчальний посібник “Логіка” рекомендований Міністерством освіти і науки 
України започаткує певну систему ознайомлення учнів початкових класів з 
провідними поняттями сучасної логіки, логічними діями та операціями з 
основними видами логічних задач, правилами і принципами їх розв’язання 
[3, 1-2]. 

З цією метою вчителям рекомендується використання підготовчих 
вправ, постановка проблемних ситуацій, варіювання схем і т.п. 

Від правильності і точності початкових уявлень з математики у значній 
мірі залежить успіх подальшого навчання молодших школярів. [7] 



Як встановлено в дослідженнях психолога А.О.Смирнова, 
запам’ятовування навчального матеріалу в значній мірі залежить від ступеня 
активності і характеру розумової діяльності суб’єкта, спрямованої на 
розуміння матеріалу, який вивчається. 

Тому ставиться питання про використання вже на першому етапі 
шкільного навчання достатньої кількості спеціальних вправ для підготовки 
дітей до систематичного використання доведень у подальшій роботі, бо 
поширена в початковій школі звичка до ознайомлення з фактами, а не з 
методами їх одержання, створює для учнів і вчителів додаткові труднощі при 
переході до вивчення математики в наступних класах. 

Аналіз можливостей змісту курсу математики 1-4 класів показує, що для 
формування умінь доказово міркувати можна використовувати числовий і 
геометричний матеріал, а також матеріал логічних задач. 

У той же час аналіз підручників з математики 1-4 класів засвідчує 
недостатню кількість цікавих нестандартних задач, а ті, що є в підручниках 
не впорядковані за певними ідеями, не розподілені в часі, не розміщені за 
ступенями складності. 

Результати анкетування вчителів початкових класів (а їм було охоплено 
19 класоводів сільських шкіл) підтверджують нашу думку про те, що 
наявність цікавих завдань з елементами доведення, завдань з логічним 
навантаженням у підручниках математики викликають найбільший інтерес у 
дітей. Отже, вчителі початкових класів добре розуміють важливість розвитку 
в учнів таких якостей мислення, як критичність, самостійність і доказовість. І 
важливим кроком  на уроці математики є те, що учні обґрунтовують власні 
думки щодо обрання арифметичних дій при розв’язанні задач, доводять 
правильність твердження, встановлюють закономірності, самостійно 
шукають шлях розв’язання задач, виразів і т.п. 

Загальновідомо, що основним змістом навчання молодших школярів 
математики є розв’язування задач. Однак, слід зазначити, що формуванню 
творчого мислення учнів при роботі над задачею надається вкрай недостатня 
увага. 

Відвідані уроки з математики в початкових класах показали, що значна 
частина, вчителів не використовують всі можливості для розвитку мислення 
дітей (логічного, творчого, доказового), які закладені в задачі. Часто робота 
над задачами зводиться  до прикладів на обчислення. 

В той час, як її слід організовувати як проблемно-пошуковий діалог. Так, 
під час роботи над задачею: “За 6 м тканини заплатили 480 грн. Скільки 
грошей потрібно заплатити за 3 м такої ж тканини?” учитель обмежився 
традиційним способом розв’язування даної задачі: 
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не була сконцентрована увага дітей на числових даних. Учні не 

помітили і прямої пропорційної залежності, захованої в задачі (чим більше 
купляли тканини, тим більше заплатили при сталій ціні і навпаки), не 
звернули увагу учні і на те, що другого разу купили тканини у 2 рази менше. 
Як це вплине на вартість тканини, купленої другого разу? (Вартість тканини, 
купленої другого разу,  зменшиться у два рази. Отже, другого разу заплатили 
240 грн.). 

Цілий ряд мислительних операцій залишився поза увагою вчителя. Не 
використана і граф-схема, яка показує учням зв’язки, що мають місце в даній 
задачі: 

 
 
 
 
 
Розв’язок задачі був зведений до виконання двох арифметичних дій, 

обґрунтування яких теж було загублено. 
Такий підхід до роботи над задачами не сприятиме розвитку логічного 

мислення учнів, а про доказове міркування не може бути і мови. 
Слабким місцем у роботі початкових класів є робота з нестандартними 

задачами. 
Підтвердженням сказаного є результати проведеного дослідження, які 

засвідчують, що 67% учнів початкових класів недостатньо орієнтуються у 
розв’язуванні нестандартних задач. Як правило, їх розв’язок зводиться до 
традиційних прийомів, до виконання арифметичних дій. 

Проілюструємо свій висновок прикладом: учням була запропонована 
задача: 

У шкільній буфет привезли 18 кг цукерок “Ромашка” і 16 кг 
“Д’Артаньян”. До обіду продали по 9 кг цукерок. На скільки більше 
залишилося цукерок “Ромашка”, ніж цукерок “Д’Артаньян”? 

Розв’язок задачі був зведений до традиційного способу міркування і 
проілюстрований аналітичною схемою: 
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18 – 9 = 9 (кг) 

16 – 9 = 7 (кг) 

9 – 7 = 2 (кг) 

Відповідь: цукерок 

“Ромашка” залишилося на 2 

кілограми більше. 



В той час, як у роботі над запропонованою задачею слід було зосередити 
увагу учнів на тому, що до продажі, цукерок “Ромашка” було на 2 кг більше. 
Продали однакову кількість цукерок, отже, раз цукерок “Ромашка” було на 2 
кг більше спочатку, то і залишиться на 2 кг більше. 

Числові дані в умові задачі можна змінити і хід міркування отримає 
інший вигляд. 

Було                     Продали   Залишилось 
“Ромашка”  18 кг              6 кг 
“Д’Артаньян”  16 кг              8 кг 
 
1. На скільки кг цукерок “Ромашка” було більше? (На 2 кг). 
2. Чи однакову кількість цукерок продали? (Ні! Цукерок “Ромашка” 

продали на 2 кг менше). 
3. Як ви міркуєте? Цукерок “Ромашка” було спочатку більше на 2 кг та 

продали їх менше на 2 кг. На скільки ж більше залишиться цукерок 
“Ромашка”? (На 4 кг більше). 

– Чим схожі і чим відрізняються дві задачі про цукерки? 
Учні з великими труднощами помітили, що в другій задачі змінились 

числові дані в опорному слові “продали”. Причиною труднощів учнів, з 
якими вони зустрілись у роботі із стандартними задачами є відсутність 
системи роботи над ними. 

Ми переконалися в тому, що до задач такого виду (нестандартні) 
потрібна систематична підготовча робота, в результаті чого слід постійно 
переключати увагу дітей з одного виду діяльності на інший. 

Таким чином, запропонована нами система роботи з розвитку в учнів 
логічного мислення, з формування вміння доказово міркувати є ефективним 
засобом підвищення інтересу до математики, що в свою чергу, сприятиме: 

– підвищенню загального рівня знань учнів з математики; 
– створенню міцної основи для оволодіння логічними основами 

математики; 
– активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. 
Вчителі початкових класів повинні зрозуміти, що задачі в початковому 

курсі математики – це засіб розвитку в  учнів початкових класів творчого 
мислення, а також уміння доказово міркувати. 

Отже, серед багатьох чинників, які сприятимуть розвитку творчої 
діяльності учнів початкових класів, провідне місце займає активна позиція 
учнів на уроці, що виявляється в ініціативності, самостійності. 

Навчання молодших школярів творчій діяльності на основі логічної 
підготовки – перспективний і актуальний напрямок. Подальше розкриття 
даної проблеми дозволить активізувати внутрішні резерви процесу навчання 
молодших школярів, розвивати творче мислення, формувати стійкий 
пізнавальний інтерес і позитивне ставлення до навчання. 
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