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– час як форма послідовної зміни і удосконалення особистості учня 
при формування саморегуляції навчальної діяльності. 
Саморегуляція діяльності розглядається у декількох аспектах: 
1. Соціальний аспект саморегуляції – здатність індивіда знайти своє 

місце в суспільстві, згідно до своїх здібностей, можливостей і уподобань.  
2. Психологічний аспект саморегуляції розкриває механізми 

формування саморегуляції через взаємодію свідомості і підсвідомості, 
рефлексії, мислення.  

3. Педагогічний аспект саморегуляції є створення таких методик і 
дидактичних умов, які сприяли б формуванню як окремих компонентів 
саморегуляції так і їх системи [3, с. 196–202].  

Професійний педагог – єдина людина, який більшу частину часу 
відводить навчання і дітей, нової генерації. Це від суспільства створення 
таких умов, у яких вчитель виконував би якісно професійні завдання, 
здійснюючи самовдосконалення своєї постаті і педагогічної діяльності у 
цілому з урахуванням методів, розроблених теоретично та практиці 
психолого-педагогічних дисциплін. 

Саморегуляція притаманна всім природним об’єктам і проявляється 
в збереженні стабільності стану при дії зовнішніх факторів, і забезпечує 
функціонування природних живих і неживих систем. Педагогу необхідно 
сприяти розвитку механізмів, які спонукають до подолання проблем і 
успішного виконання навчальної діяльності.  
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Abstract 
The problem of formation of logical thinking in younger students at mathematics lessons had 

been revealed. One of the means of logic thinking development is assignment, which takes into 
accountpsychological and pedagogical features of mental activity in elementary school 
students.Thekinds of mathematical problems that contribute to different stages of developmentof 
logical thinking of younger students had been described. 
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Формування логічного мислення молодших школярів – важлива 
складова частина педагогічного процесу. Допомогти учням повною мірою 
виявити свої здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий 
потенціал – одна з основних завдань сучасної школи. Спостереження 
педагогів та психологів показали, що дитина, яка не опанувала прийоми 
розумової діяльності в початковій школі, в середніх класах переходить в 
розряд невстигаючих. Це завдання ставиться перед вчителем 
початкових класів. Кожен предмет, що викладається в початкових 
класах, дає реальні передумови для розвитку логічного мислення. Проте 
математика дозволяє повніше реалізувати ці можливості, допомагає 
учням розкривати переносне значення понять, використовувати образне 
мислення, коли дитина для вирішення завдання оперує вже не самими 
предметами, а їх образами. Уявлення набувають гнучкість, рухливості. 
Учень здатний уявити собі предмети в різних просторових положеннях, 
подумки змінюючи їх взаємне розташування. Особливе значення має 
для розвитку мислення дитини вміння розв'язувати задачі різного виду, 
рівняння різної складності, як прості, так і складені, як стандартні, так і 
нестандартні. 

В цілому, логічне мислення розширює межі пізнання, дає можливість 
вийти за межі безпосереднього досвіду відчуттів і сприйняття. Мислення 
дає можливість знати і судити про те, що людина безпосередньо не 
спостерігає та не сприймає. Воно дозволяє передбачати настання таких 
явищ, які в даний момент не існують. 

Формування логічних структур розумової діяльності є одним із 
складників особистісного розвитку молодшого школяра. Ця проблема є 
предметом вивчення не тільки методики викладання математики (логіки 
висловлень), а й рідної мови (логічність мовлення). Важливість такого 
дослідження зумовлюється тією роллю, яку виконує логічне мислення у 
засвоєнні дитиною системи знань про навколишній світ. Уміння логічно 
розмірковувати сприяє розвитку культури мислення, а саме таких його 
якостей, як правильність, точність, чіткість та доказовість. 

Розвиток мислення молодших школярів неможливий без сформованих 
на достатньому рівні умінь аналізувати судження, помічати та 
виправляти логічні помилки у мовленні, давати оцінку власній діяльності. 

Педагогічні аспекти розвитку логічного мислення в навчальному 
процесі школярів знайшли відображення в працях Ю. Бабанського, 
І. Барташнікової, В Бєспалько, П. Гальперіна, В. Давидова, Є. Кабанова-
Меллер, В. Паламарчук та багатьох інших. У педагогічних дослідженнях 
цих та інших авторів розглянуті проблеми взаємозв’язку логічного 
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мислення і творчого саморозвитку школярів, методи та технології 
розвитку логічного мислення, освоєння логічних операцій школярами, їх 
зв’язок з розумовим розвитком дитини. У роботах цих авторів даються не 
тільки методичні рекомендації з розвитку логічного мислення, але і 
міститься велика кількість логічних завдань, які можуть бути використані 
при навчанні молодших школярів.  

У дослідженні проблеми формування логічного мислення молодших 
школярів перспективним є напрям, згідно з яким, з одного боку, 
передбачається навчання школярів прийомам логічного, а з іншого – 
оволодіння учнями прийомами самоуправління власною інтелектуальною 
діяльністю.  

У математиці логічність мислення співвідноситься із формальною 
стороною, що описується законами логічних операцій. За словами 
Н. Бабич, «…логічність як ознака культури мовлення формується на рівні 
«мислення – мова – мовлення» і залежить від ступеня володіння 
прийомами розумової діяльності, знання законів логіки і ґрунтується на 
знаннях об'єктивної реальної дійсності...». 

На початку шкільного навчання розвиток дитини характеризується 
ситуативністю у становленні логічного складника мислення, невмінням 
здійснювати самоконтроль за розумовими операціями, доказово 
міркувати та зіставляти вибір способів діяльності з початковими умовами 
і результатами завдання. Судження дошкільнят є наслідком оформлення 
емпіричного досвіду, коли переважає орієнтовно-пізнавальна активність 
над логіко-пізнавальними узагальненнями. У молодшому шкільному віці 
дидактичний акцент змінюється з умови завдання на кінцеву мету при 
підсиленні ролі змістовно-мотиваційного складника пізнання. Учень 
постає перед необхідністю не тільки обирати спосіб діяльності, який би 
мав доказову силу, але і свідомо регулювати його застосування.  

Розглянемо систему практично-орієнтованих завдань, спрямованих 
на розвиток логічності мислення за допомогою розвивальних 
можливостей математики. У логічній підготовці молодших школярів 
окремий клас складають завдання, дидактичні цілі яких зосереджені на 
формуванні правильних структур мислення учнів. Чинними програмами 
для початкового навчання, Державним стандартом початкової загальної 
освіти не передбачено ознайомлення з елементами логіки. Тому 
використання термінологічного та понятійного апарату зводиться до його 
мовного аналогу. Зокрема, логічна операція заперечення відтворюється 
в усному та письмовому мовленні часткою «не», диз’юнкція – 
сполучником «або», кон'юнкція – сполучником «і», імплікація – «якщо..., 
то...», еквіваленція – «тоді і тільки тоді». Логічні операції у мовному 
варіанті збагачують словник дітей, а подані на системі різнотипних 
завдань, вони сприяють розвитку розумових операцій і більш глибокому, 
усвідомленому сприйняттю навчального матеріалу. Якість логічної 
підготовки дітей забезпечується розв'язанням таких завдань: – підвести 
дітей до усвідомлення значущості мовних аналогів логічних операцій у 
висловлюванні суджень; – ознайомити дітей з елементами логіки 
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висловлень, формувати уміння розмірковувати за законами формальної 
логіки; – закріпити мовні аналоги у мовленнєвій практиці, виробити 
навички їх застосування під час розв'язування стандартних і творчих 
завдань; – ознайомити дітей з поняттями істинності – хибності 
висловлень та домагатися обґрунтування дитиною оцінних суджень і 
висновків. Логічні завдання належать до розвивальних, які у підручниках 
з математики для початкової школи подано як задачі нестандартні, з 
логічним навантаженням, творчі або підвищеної складності. Їх виконання 
в умовах класу потребує моделювання навчального процесу з метою 
детальної розробки фрагменту уроку з урахуванням пізнавальних 
можливостей різних груп учнів. 

Спостереження за навчальним процесом свідчать, що такі завдання 
вчителі пропонують здібним учням або вибірково для усього класу. 
Розв'язання досить часто є результатом здогадування або вгадування 
деякими дітьми відповіді при потенційній пасивності більшості учнів. 
Причиною цього явища, на нашу думку, є відсутність на уроках 
систематичної роботи з розвитку правильних форм мислення, 
невиправдане переважання змістовного боку навчання над операційним: 
діти часто говорять правильну відповідь без належного обґрунтування та 
пояснення способу знаходження результату. Якщо учні виконують 
подібні задачі, то у творчих, евристичних вони виявляються 
безпорадними, інтелектуально пасивними. Тому виправданим є 
методичний підхід, при якому паралельно із засвоєнням знань діти 
оволодівають прийомами логічного аналізу навчального завдання та 
обґрунтованого вибору способу досягнення результату.  

До завдань, що сприяють розвитку логічного мислення, належать 
завдання з цікавим змістом або способом вирішення, а також 
математичні ігри; завдання, що стосуються цікавих властивостей чисел 
та геометричних тіл. Такі завдання вирішуються учнями, що мають 
мінімальні знання з арифметики, алгебри, геометрії, але вимагають 
кмітливості і вміння логічно мислити.  

Сам процес вирішення завдань при певній методиці робить 
позитивний вплив на розумовий розвиток дітей, оскільки він вимагає 
виконання розумових операцій: аналізу і синтезу, конкретизації і 
абстрагування, порівняння, узагальнення. Так, при вирішенні будь-якої 
задачі учень виконує аналіз: відокремлює запитання від умови, виділяє 
шукані і дані числа; намічаючи план рішення, він виконує синтез, 
користуючись при цьому конкретизацією (подумки малює умову задачі), 
а потім абстрагуванням (відволікаючись від конкретної ситуації, вибирає 
арифметичні дії); в результаті рішення задач учень узагальнює знання 
зв'язків між даними в умові завдання.  

Навчити дітей вирішувати такі завдання – означає навчити їх логічно 
мислити, вручити їм ключ до вирішення подібних ситуацій зустрічаються 
в житті.  

Формуванню елементів логічного мислення при вирішенні задач 
допомагають вправи творчого характеру: рішення задач підвищеної 
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складності, вирішення завдань кількома способами, рішення задач з 
відсутніми чи зайвими даними, рішення задач, що мають кілька рішень, а 
також вправи на складання і перетворення задач.  

До завдань підвищеної складності відносяться такі завдання, в яких 
зв'язки між даними і шуканими величинами виражені незвично: (У Петі 
три шматка дроту, причому другий на 2 м. довший першого, а третій – 
довший другого на 3м. На скільки довший третій шматок, ніж перший?). А 
також такі завдання, в яких сформульовано нестандартні питання: «Чи 
вистачить? Чи зможуть? Чи встигнуть?». Рішення задач підвищеної 
складності допомагає виробити у дітей звичку аналізувати зміст завдання і 
різнобічно осмислювати зв'язки між даними і шуканими величинами.  

Багато задач можуть бути вирішені різними способами. Пошук різних 
шляхів вирішення задачі приводить дітей до «відкриття» нових зв’язків 
між шуканими і даними величинами, а також до використання вже 
відомих зв’язків, але в нових умовах.  

Корисно включати завдання, що мають декілька розв’язків. 
Вирішення цих завдань сприятиме формуванню поняття змінної.  

Вправи на складання і перетворення завдань є дуже ефективними 
для узагальнення способу їх вирішення.  

Існує кілька видів вправ по складанню і перетворенню завдань, які 
формують елементи логічного мислення молодших школярів.  

1. Складання умови задачі до певного питання. (Ці вправи 
допомагають встановити, які дані треба мати, щоб знайти шукане, а це 
призводить до узагальнення зв'язків між даними і шуканими 
величинами.)  

2. Підбір числових даних або їх зміну. (Ці вправи знайомлять учнів з 
кількісною залежністю між величинами.)  

3. Складання задач за аналогією. Це завдання, що мають 
аналогічну, математичну структуру. (Це допомагає встановити загальні 
зв’язки між даними і шуканим величинами у різних життєвих ситуаціях.)  

4. Складання обернених задач. (Допомагає засвоєнню зв’язків між 
даними і потрібним величинами.)  

5. Складання задач за схемою чи малюнком. (Це допомагає учням 
побачити задачу в конкретній ситуації.)  

Методика розв’язування таких типів задач складається з декількох 
етапів, які спрямовані на розвиток елементів логічного мислення учнів.  

1-й етап. Неявне знайомство з міркуваннями при колективному 
вирішенні задач під керівництвом учителя. Аналіз проводить учитель, 
учні відповідають на його питання. Мета роботи дітей – вирішити задачу. 
В результаті роботи на першому етапі учні накопичують досвід аналізу 
задачі за вказівками вчителя. Тут же виконуються вправи, що готують 
учня до міркувань.  

2-й етап. Спеціальне знайомство учнів з одним із видів міркувань. Це 
необхідно проводити так, щоб учні:  

а) побачили, що відповідні міркування допомагають у вирішенні 
завдання, і захотіли навчитися проводити такі міркування самостійно;  
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б) самі вирішували, як можна цьому навчитися; самі вибирали 
необхідні види завдань;  

в) самі ставили перед собою питання: «А чи навчився я вирішувати? 
Чи вмію я аналізувати задачу? «; самі шукали завдання, за допомогою 
яких вони могли б відповісти на ці питання.  

3-й етап. Тренування у використанні аналізу та синтезу при 
самостійному вирішенні задач.  

4-й етап. Явне знайомство з іншими способами аналізу та синтезу.  
5-й етап. Самостійне використання різних видів розбору при 

вирішенні задач різних видів.  
В ході навчання розв’язування задач геометричного змісту необхідно 

йти від реального предмета певної форми до геометричної фігури як 
його образу, і навпаки – від фігури образу до реального предмету. У 
початковій школі при вивченні нестандартних завдань геометричного 
змісту виконуються найпростіші класифікації. Використання родових і 
видових понять готує дітей до засвоєння визначень, побудованих на 
вказівці роду і видових відмінностей. Це дозволяє дітям поступово придбати 
певні знання та вміння з геометрії. Для формування елементів логічного 
мислення молодших школярів під час вирішення нестандартних завдань 
геометричного змісту використовуються наступні вправи:  

1. В яких геометричні фігури та їх елементи є об'єктами для 
перерахування (при цьому засвоюються певні поняття, термінологія, 
формується вміння впізнавати і розрізняти геометричні фігури).  

2. Пов'язані з елементарними побудовами геометричних фігур за 
допомогою лінійки і циркуля.  

3. На класифікацію фігур.  
4. На поділ фігур на частини і на складання одних геометричних 

фігур з інших.  
5. Пов’язані з формуванням елементарних навичок читання 

геометричних креслень з використанням буквених позначень.  
Рішення задач з геометричним змістом, використання геометричних 

фігур в ході вирішення таких завдань, дозволяє уточнити геометричні 
уявлення учнів.  

Розвиток логіки на уроках математики під час вирішення 
нестандартних завдань дозволяє вчителю знайомити дітей з важливими 
в пізнавальному відношенні фактами, тим самим здійснюється їх 
інтелектуальний розвиток, розширюється кругозір, встановлюється 
тісний зв'язок між навчанням і життям.  

Завдання з елементами логіки подавалися у навчальному процесі 
початкової школи за принципом поступового ускладнення (від однієї 
логічної операції до складних суджень), що забезпечує формування 
логічності мислення молодших школярів на завданнях, у яких 
інтегровано знання математики. Подальшого розвитку потребують 
питання формування в учнів початкової школи таких якостей мислення, 
як узагальненість, гнучкість на уроках рідної математики. 
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Анотація 
У статті розглянуто актуальну проблему для вчителів початкової школи – підвищення 

активності учнів на уроках та удосконалення процесу засвоєння знань дітьми. Розкрито 
поняття «інтерактив», мету інтерактивного навчання, його сутність, цілі та завдання. 
Наведено приклади використання інтерактивного навчання на уроках математики. Розкрито 
поняття інтерактивність, інтерактивне навчання. 

Ключові слова 
Навчання, інтерактивні методи, завдання вчителя, початкова школа, технології 

навчання, інтерактивність, інтерактивне навчання. 
 

Abstract 
The actual problem for primary school teachers – increasing of students’ activityin class and 

improvement of the learning process of children had been revealed. The concept of «interactive», 
interactive training purpose, its nature, goals and objectives had been described. Examples of the 
use of interactive learning at mathematics lessons were given. The concept of interactiveness, 
interactive learning had been revealed. 

Keywords 
Еducation, interactive methods, problem teachers, primary school, educational technologies, 

interactiveness. 

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його 
соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який 
відповідав би міжнародним стандартам. 

Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. 
Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального 
процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. 

У зв’язку з цим перед освітою постають нові завдання: школа 


