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ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Підготовка до здійснення математичних дій передбачає не лише 

засвоєння дітьми певних знань, формування у них кількісних, просторових 

і часових уявлень. Найбільш важливим є розвиток у дошкільнят розумових 

здібностей, а вміння конструктивно мислити – актуальним і сучасним, 

тому що на сьогоднішній день залишається однією з основ математичного 

розвитку дошкільників [5]. 

В наукових дослідженнях вчених-практиків наведено здатність дітей 

дошкільного віку розуміти нескладні за змістом наукові поняття 

(Л. Виготський, З. Калмикова, А. Усова, Н. Тализіна та інші), виявлені 

суттєві зв’язки дійсності, які присутні у предметно-чуттєвій пізнавальній 

діяльності (Л. Венгер, О. Запорожець), висвітлено особливості засвоєння 

узагальнення дошкільниками (І. Домашенко, О. Цеханська, С. Ніколаєва), 

закономірності засвоєння поняття «число» дошкільниками (В. Давидов, 

О. Астряб, П. Гальперін), наведено приклади найоптимальніших форм та 

методів навчання дошкільників (Л. Артемова, Н. Гавриш, А. Богуш, 

Е. Карпова). 

В Базовому компоненті дошкільної освіти, сучасних програмах з 

методики дошкільної освіти серед завдань математичної підготовки 

дошкільників виокремлюється потреба у формуванні не тільки певних 

математичних понять і уявлень, але і розвиток логіко-математичних 

понять. Тож вирішальне значення для інтенсивності новоутворень 

дошкільного віку має математика. Без комплексної та професійної 

математичної підготовки неможливі ті якісні зміни, які є необхідні для 

переходу у систему шкільного навчання [1]. 

У завданнях з логіко-математичного розвитку традиційний матема-

тичний аспект знань поєднаний з логічним. Можливість і доцільність 

поєднання логічного та математичного аспектів були предметом 

дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, як одне 

з основних завдань, що мають розв’язуватися в дошкільному віці, визнано 

перехід від конкретних емпіричних знань до понять наукового характеру. 

Зрозуміло, що головна роль на заняттях відводиться розвитку дітей, 

тому заняття не замінюються ніяким іншим видом діяльності, навіть грою, 

особливо у дошкільному віці, оскільки для переходу дитини від одного 

виду провідної діяльності до іншого необхідне формування певного рівня 

готовності. 

Ігрова діяльність на заняттях у дошкільному віці не повинна займати 

більшу частину заняття, навіть у тому випадку, коли ігри добираються на 

закріплення навчального матеріалу і забезпечують математичну підготовку 
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дитини. Головним засобом організації навчання дошкільників є пізнавальні 

завдання і вправи з формування, закріплення та розширення знань, а також 

проблемні завдання, що сприяють розвитку навичок використання 

отриманих знань у нових практичних умовах [2]. 

На сучасному етапі розвиток методики формування елементарних 

математичних уявлень дошкільників продовжується. У періодичних 

виданнях з дошкільної освіти з’являється велика кількість методичних 

розробок, статей теоретичного характеру. Методичні розробки найчастіше 

містять рекомендації щодо проведення занять, дидактичних ігор з 

математичного розвитку дітей. Статті теоретичного характеру найчастіше 

розкривають основні компоненти методичної системи процесу форму-

вання елементарних математичних уявлень дошкільників (зміст, форми, 

методи роботи) та особливості організацій вивчення дисципліни «Теорія та 

методика формування елементарних математичних уявлень дітей» [4]. 

Проблеми логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку 

турбують не лише вихователів, але й педагогів вищої школи, методистів, 

психологів і батьків дітей. Саме тому інформацію щодо логіко-

математичного розвитку дітей зараз можна знайти майже в будь-якому 

журналі. 

Методику навчання дітей дошкільного віку математики обґрун-

товано в працях педагогів-практиків Г. Леушина, Л. Метліної. Авторами 

створено варіативні програми розвитку в дітей числових уявлень, знань 

про величини і вимірювання, форму, простір та час. Доведено необхідність 

спеціальної підготовки дітей дошкільного віку до засвоєння математики в 

школі, місце і роль первісних, математичних знань у розвитку і вихованні 

дітей у дошкільний період, виокремлено лічбу як засіб розумового 

розвитку дитини. Вчені рекомендують здійснювати навчання основних 

математичних уявлень у практичних, ігрових діях з використанням 

наочного матеріалу, набутого дітьми досвіду в розрізненні чисел, часу, 

простору, міри, величини, форми [3]. 

Найбільш ефективною методикою є палички Дж. Кюізенера, 

розроблені бельгійським математиком для підготовки дітей до засвоєння 

елементарних математичних уявлень, що також розвивають творчі 

здібності, уяву, фантазію, здатність до моделювання і конструювання, 

розвивають логічне мислення, увагу, пам’ять, виховують самостійність, 

ініціативу, наполегливість у досягненні мети. Впровадження в освітній 

процес цієї методики вкрай необхідно, бо вона підвищує якість 

математичної освіти. 

У методиці З. Дьєнеша величезне значення приділяється логічним 

іграм, які сприяють розвитку комбінаторних, логічних, аналітичних 

здібностей у дітей. Знамениті логічні блоки З. Дьєнеша вводять такі 

первинні поняття, як логічні дії, кодування інформації, структура і 
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алгоритми виконання дій. Ігри з логічними блоками за методикою 

З. Дьєнеша вчать малюка не тільки міркувати, слідкувати за координацією 

рухів, але й говорити, сприяють розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

Логіко-математичний розвиток – це те без чого дитина не може 

навчитись мислити, думати, уявляти, вирішувати життєві ситуації. І тому 

кожну людину необхідно навчити логіки – науки про мислення. А 

розпочинати цю роботу слід з дошкільного віку. 

Тенденція нових підходів у питаннях формування логіко-

математичних знань, що намітилися у суспільстві, сприяє створенню нових 

освітніх програм і форм роботи з логіко-математичної освіти. 
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ЕТНІЧНІСТЬ І МОВА 

 
Сучасний етап у розвитку лінгвістичних досліджень характери-

зується особливим інтересом учених до питань етнолінгвістики. Мова як 
результат тривалого розвитку суспільної практики того чи іншого народу 
фіксує і передає найбільш значиму для певного етносу інформацію. Вона 
задає і визначає зміст національної (етнічної) картини світу, яка 
«виявляється в однаковості поведінки народу в стереотипних ситуаціях, у 
спільних уявленнях народу про дійсність, у судженнях про дійсність, 
прислів’ях, приказках та афоризмах» [3, с. 90]. 

Мова є, перш за все, найважливішим засобом об’єктивізації 
культури, але сама опиняється під впливом культури, видозмінюючи свої 
онтологічні і функціональні властивості. «Мова – дзеркало культури, в ній 
відбивається не тільки реальний світ, що оточує людину ... але і суспільна 
самосвідомість народу, його менталітет, національний характер, спосіб 


