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ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх 

серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. 
У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить 

думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело 
внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення 

труднощів, бажання вчитися. 
В. О. Сухомлинський 

 
В останні роки гостро позначилася потреба суспільства у вихованні 

та навчанні дітей. Кожна дитина неповторна, по-своєму талановита. У 
початковій школі велика увага приділяється розвитку творчої обдарованої 
особистості. Це і творчі конкурси, і огляди, і різного рівня олімпіади. 
Розвиток логічного мислення у дітей є одним з головних напрямків 
розвитку, тому йому потрібно приділяти серйозну увагу. Це допоможе в 
майбутньому дитині досягти успіху в навчанні та інтелектуальній сфері. 
Розвиток мислення у дітей є важливим елементом виховання, так як 
розвинене мислення допоможе дитині розуміти закономірності 
навколишнього світу, причинно-наслідкові зв’язки у відносинах, житті і 
природі. Логічне мислення – це основна частина успіху в житті, яка 
допоможе правильно проаналізувати будь-яку ситуацію або проблему, 
вибравши раціональний варіант її вирішення. Проблема розвитку творчого 
мислення школярів є особливо актуальною у наш час.  

Значний внесок у розробку питання розвитку мислення молодших 
школярів здійснили сучасні вітчизняні вчені, які досліджували цю 
проблему. Дослідниці (Григор’єва, Іванова) вважають, що важливим 
етапом цілеспрямованого формування творчого мислення в процесі 
навчання є молодший шкільний вік, тому що саме в цей період мислення 
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розвивається найактивніше. Створивши «Школу радості», В. О. Сухомлинський 
хвилювався, щоб школа не забрала в малюків їхніх дитячих радощів. Треба 
так ввести дітей у шкільний світ, щоб перед ними відкривались усе нові й 
нові радощі, щоб пізнання не перетворювалось на нудне навчання. І разом 
з тим, щоб школа не стала для дітей нескінченною, зовні захоплюючою, 
але пустою грою [2, с. 33]. Кожний день має збагачувати розум, почуття, 
волю дітей. Якщо ізолювати дітей від природи, якщо з перших днів 
навчання дитина сприймає тільки слово, то клітини мозку швидко 
стомлюються і не справляються з роботою, яку пропонує вчитель. А цим 
клітинам треба розвиватися, міцніти, набиратися сил. Ось де причина того 
явища, з яким багато вчителів часто зустрічаються в початкових класах: 
дитина тихо сидить, дивиться тобі в очі, немовби уважно слухає, але не 
розуміє жодного слова, тому що педагог розповідає і розповідає, тому що 
треба думати над правилами, розв’язувати задачі, приклади – все це 
абстракції, узагальнення, немає живих образів, мозок стомлюється... Тут і 
виникає відставання. Ось чому треба розвивати мислення дітей, 
зміцнювати розумові сили дитини серед природи – це вимога природних 
закономірностей розвитку дитячого організму. Ось чому кожна подорож у 
природу є уроком мислення, уроком розвитку розуму [1, с. 178]. 

З семирічного віку дитина активно включається у вивчення основних 
шкільних предметів. Діти молодшого шкільного віку із задоволенням 
грають у дорослі ігри: доміно, лото, шашки, шахи. Розвивати логічне 
мислення у дитини можна як за допомогою словесних завдань, так і за 
допомогою математичних головоломок. До числа «філологічних» завдань 
відносяться пошуки синонімів та антонімів, складання речень із заданими 
словами, ігри типу «скреббл» (на складання слів). Математичні 
головоломки представляють собою як рішення класичних рівнянь, так і 
пошуки правильних цифр (наприклад, в кросвордах «судоку»). І чим краще 
в дитини буде розвинуте мислення, тим легше їй буде засвоювати новий 
матеріал, розуміти предмети, що викладаються за шкільною програмою. 
Творче мислення школярів найбільш відкрите – їх можна заохочувати 
безліччю найрізноманітніших способів, використовуючи розвиваючі ігри, 
екскурсії, бесіди, нестандартні завдання тощо. У цьому віці людина 
представляє собою відкриту книгу, з якою дуже легко працювати, 
формуючи базу для подальшого розвитку [3, с. 50]. 

Отже, у процесі навчання дитина починає бачити в новому світлі 
свій справжній, минулий і майбутній світ, все його життя забарвлюється 
впливом нової значущої діяльності – діяльності пізнавального навчання. 
Творче мислення збагачується за рахунок постійного розширення сфери 
умінь і навичок, дитина поступово починає оперувати по-новому із 
звичними предметами, включати їх в нові зв’язки. Крім того, творче 
мислення через навчальну діяльність збагачується в плані активізації 
інтелектуальних і розумових сил. Систематичне проведення занять, 
використання алгоритмічних методів на уроках дозволить розширити 
можливості дітей у перетворені об’єктів на суб’єкти. 
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Загострення політичної, економічної та соціальної ситуації, окупація 
Криму й військові дії на сході України призвели до зростання чисельності 
людей, які потребують допомоги і зумовили появу таких нових категорій 
громадян, як: вимушені переселенці, учасники антитерористичної операції 
та члени їх сімей. Саме тому соціальний супровід, як модель 
цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім’ї, активно 
застосовується сьогодні у роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.  

Теоретичні і практичні засади соціального супроводу неодноразово 
ставали предметом наукового дослідження. У роботах О. Водяної, 
І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, І. Манохіної, Н. Олексюк, Ж. Петрочко, 
І. Пєшої, І. Трубавіної висвітлено зміст і специфіку соціального супроводу 
різних категорій осіб. Вважаємо за необхідне проаналізувати процес 
соціального супроводу як одну із форм комплексної соціальної допомоги. 

Згідно «Порядку здійснення соціального супроводу центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у 
складних життєвих обставинах»соціальний супровід – це вид соціальної 
роботи, спрямованої на здійснення соціальних опіки, допомоги та 
патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою 
подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального 
статусу [2]. У даній категорії основними формами допомоги визначаються 
соціальні опіка (комплекс засобів для створення нормального соціального 
середовища для життєдіяльності неповнолітніх, які не досягли 15 років, і 
громадян, визнаних судом недієздатними внаслідок душевної хвороби), 
допомога (це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що 
здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і 
сплачуються людям, які перебувають у скруті, як на основі перевірки 
їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без 


