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 Підготовка майбутнього вчителя до розвитку міркувань в учнів 

початкових класів на уроках математики 

        Актуальність проблеми. Сучасне звернення до проблеми розвитку 

міркувань в учнів початкових класів на уроках математики пояснюється в 

першу чергу тим, що досить часто в педагогічній практиці  учитель початкових 

класів ставить перед собою завдання пройти програмний матеріал з 

математики, навчити учнів швидко обчислювати, розв’язувати задачі, а 

призначення другої сторони навчального матеріалу: розвиток логічного, 

творчого мислення, в основі яких закладено вміння учнями міркувати, 

аналізувати матеріал, який знаходиться на стадії вивчення, давати обґрунтовані 

відповіді залишається поза увагою. І причина тут в тім, що при формуванні 

уявлень і понять, а також при розв’язуванні задач учителі іноді більше 

звертають увагу на кінцеві результати, а не на сам процес мислення  і на 

способи та уміння учнів логічно обґрунтовувати свої думки. Саме в міркуванні 

і умовиводах виявляються вміння учня мислити опосередковано, 

обґрунтовуючи кожний свій крок, своє судження на основі раніше засвоєних 

знань. 

На початку становлення психології питання з розвитку міркування в дітей 

досліджували П.П.Блонський і його співробітники (Н.А.Колосов, 

О.С.Сантросян). Вони вважають, що діти лише в 12 років можуть повністю або 

частково засвоювати загальні положення або правила. Умінню засвоювати 

правила сприяє підготовчий період, який припадає на молодший шкільний вік. 

Учні молодших класів засвоюють велику кількість правил, але ці правила є у 

спрощеному вигляді. За даними П.П.Блонського, у молодших школярів мало 

розвинута критичність мислення. 

Особливості індукції і дедукції в учнів молодшого шкільного віку 

досліджував М.Н.Шардаков. За його висновком, молодші школярі, правильно 

роблячи індуктивні умовиводи, усвідомлюють лише процес своєї навчальної 



діяльності, що здійснювалось індуктивно, а усвідомлення індукції, як певної 

форми мислительної діяльності, як правило, доступне учням 11-12 річного віку. 

Теоретичні основи складної, багатоаспектної проблеми міркувань 

знайшли відображення в працях багатьох вчених. 

Дослідженнями психологів Н.О.Менчинської, О.М.Концевої виявлено 

характерні особливості розвитку міркувань учнів при розв’язуванні ними 

арифметичних задач. Щоб розв’язати арифметичну задачу, учень повинен, 

враховуючи зазначені в ній конкретні умови, знайти спосіб правильно 

відповісти на поставлене запитання. Щоб свідомо розв’язати задачу, учень 

повинен навчитись правильно ставитись до її змісту і оволодіти 

арифметичними операціями [2].  

Значення першого моменту особливо підкреслювала в своїх 

дослідженнях розвитку арифметичного міркування в учнів 1 класу 

О.М.Концева. Результати  досліджень показують, що учні першого класу 

усвідомлюють арифметичну задачу дуже своєрідно; їх більше цікавить її 

фабула, а не числові відношення. Вони докладно з доповненням переказують 

зміст задачі, забуваючи поставити в кінці запитання. Ставлячись до задачі, як 

до арифметичного оповідання, учні спрямовують свою інтелектуальну 

діяльність на усвідомлення змісту цього оповідання, не помічаючи запитання. 

Тому на першому етапі навчання вони починають розв'язувати задачу ще до 

того, як почують запитання, а при самостійному складанні задачі придумують 

умови, не ставлячи запитання: “В одному кошику 7 яблук, а в другому 10 яблук. 

Прийшла дівчинка і взяла 11 яблук” (1клас). У деяких випадках учні включають 

у складену ними задачу вже знайдений результат. Наприклад: “На аеродромі 

було 10 літаків, 4 відлетіло, залишилося 6 літаків” (1 кл.). Такі явища 

пояснюються тим, що дітям ще не зрозуміле специфічне значення 

арифметичної дії. Дитина, розв’язуючи задачу, без будь-якого міркування 

переводить описану в задачі дію на арифметичну мову. Пізніше під 

керівництвом вчителя учні навчаються давати своїм дітям повніше мовне 

оформлення, вони вже вживають не прості, а іменовані числа. 



У процесі розв’язування задачі, виділення і усвідомлення окремих її 

елементів формуються судження і міркування учнів. Характерною особливістю 

арифметичного міркування учнів 1 класу є те, що вони спочатку практично 

розв’язують задачу, виконують відповідні арифметичні дії і тільки після цього 

починають пояснювати розв'язання. При цьому іноді бувають розходження між 

розв’язанням задачі і її поясненням. 

Правильній арифметичній дії учень може дати неправильне пояснення. 

Лише поступово під керівництвом вчителя учні навчаються спочатку міркувати 

про те, як вони розв’яжуть задачу, а потім розв'язують її. 

У процесі розв’язування арифметичних задач і набування знань з даного 

предмету в учнів під керівництвом учителя формуються узагальнені 

мислительні дії [1]. Прикладом цього є оволодіння учнями алгебраїчним 

способом розв’язування арифметичних задач, що доведено дослідженнями 

вітчизняного психолога В.В.Давидова. Так, експериментальні дослідження, в 

яких вивчалися можливості засвоєння учнями початкових класів узагальнених 

способів розв’язування арифметичних задач за допомогою рівнянь показали, 

що в учнів цього віку мислительні можливості більші, ніж це визнано в 

сучасній педагогічній та психологічній літературі. Навіть учні 1 класу 

засвоюють елементи теорії арифметики. 

Наприклад, учні 1 класу швидко засвоюють правило, що від 

перестановки доданків сума не змінюється (7+2 чи 2+7).  

Вони досить швидко навчаються знаходити невідомий доданок за сумою 

і відомим доданком, усвідомлюють властивість переміщення співмножників   

А х Б = Б х А, засвоюють правило множення числа на одиницю (А х 1 = А)                     

і нуль (А х 0 = 0) навчаються перевіряти ділення множенням                               

(А  :  Б  =  Г, Г  х  Б  = А) і т.п. 

Учні широко використовують буквену символіку в арифметичних 

вправах і при розв’язуванні задач різними способами (арифметичним чи 

алгебраїчним). Щоб сформувати у дітей першого класу вміння користуватися 

буквеною символікою, їх спочатку навчають виділяти подібні дії в  задачах за 



математичною структурою, а потім виділяти схожі дії в задачах з різними 

числовими даними. 

Оволодівши діями з числовими даними, вчителю початкових класів 

потрібно переводити учнів до розв’язування задач, у яких дані будуть 

позначені буквеними символами. При формуванні узагальнених способів 

розв’язування арифметичних задач або прикладів використовують графічні 

схеми, які будуть полегшувати перехід від конкретного до абстрактного. 

Скористаємось графічними схемами до задачі четвертого класу: 

«На одній ділянці господарка виростила 124 кг помідорів, а на другій – у 

2 рази більше. Четверту частину всіх помідорів вона засолила. Скільки 

кілограмів помідорів засолила господарка?» 

- виростила помідори на другій ділянці; 

 

 

- виростила помідори на двох ділянках; 

 

 

 

 

- засолила кілограмів помідорів. 

 

 

           Такий покроковий шлях розв’язування задачі дає можливість дитині 

з’ясувати кожну дію, встановити зв’язки між даними і шуканими величинами і 

усвідомити шлях її розв’язування, позитивно впливає на розвиток мислення 

учнів. 

Доцільно пропонувати складання задач за схемами. Це дає можливість учням 

правильно встановити зв’язки між даними і шуканими, обґрунтувати свій вибір 

арифметичних дій.  

         Психолого-педагогічні дослідження проведені останнім часом свідчать 



про значні позитивні зміни, які відбулися  у загальному розвитку молодших 

школярів. Це закономірний результат систематичної орієнтації більшості 

вчителів початкових класів на організацію пошукової творчої діяльності учнів 

на всіх етапах уроку, що сприяє формуванню мислительних дій. Активність, 

ініціатива, творчий пошук педагога – необхідна умова успішного розв’язання 

поставлених завдань. Сьогодні замало  «давати знання». З перших днів 

навчання у школі дитину треба вчити вчитися, вчити міркувати, творити, 

шукати , узагальнювати, порівнювати. 

        Але разом з тим, на окремих уроках можна спостерігати виконання 

одноманітних завдань, або завдань, опрацювання яких зводиться до 

механічного перенесення знань з однієї ситуації в іншу, а це, в свою чергу, 

викликає в учнів байдуже ставлення до предмета, знижує інтерес, сковує 

ініціативу. Часто причиною такого стану є невміння вчителя початкових класів 

по - новому підійти до планування роботи на уроці. В центрі уваги вчителя 

повинен стати учень. Від його активності, винахідливості, обґрунтованості дій,  

творчості буде залежати  подальший успіх. Отже, резерви підвищення рівня 

знань учнів, розвиток їх міркувань на уроках математики ще далеко не 

вичерпані 

Якщо говорити за учнів 3-4  класів, то у них можна виробити вміння 

розв’язувати арифметичні задачі способом складання рівнянь з одним 

невідомим. Формується це вміння поступово, переходячи від складання рівнянь 

, схожих за змістом і структурою задач, до складніших випадків. Отже,  можна 

зробити такий висновок: в учнів I-IV класів логічне мислення досягає високого 

рівня розвитку, якщо послідовно і систематично керувати цим процесом, але 

при цьому потрібно враховувати вікові та  індивідуальні можливості  школярів. 

Висновки даного дослідження і перспективи подальшого вивчення 

проблеми. Підсумовуючи вище зазначене, можна констатувати, що створення 

учителем ділової атмосфери на уроці, залучення всіх учнів до активної 

діяльності, організація пошукової роботи, творчі підходи до розв’язання 

проблем дасть свої результати, а саме, буде сприяти розвитку логічного 



мислення учнів початкових класів, створить необхідні умови для розвитку в 

учнів міркувань. 
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Анотація: у статті розкривається актуальність проблеми міркування учнів 

початкових класів засобами математики на різних етапах уроку, а саме під час 

 роботи над задачами у процесі їх аналізу, а також при використанні 

ефективних методів їх розв’язку. 

        Аннотация: у статье раскрывается актуальность проблемы мышления 

учеников начальных классов средствами математики на разных этапах урока, а 

именно во время работы над задачами в процессе анализа, а также во время 

использования эффективных методов их решения. 

     Annotation: article opens actuality of problem art thinking of primary school 

pupils by means of mathematics at different lesson stages while working on tasks in 

the process of their analysis, as well as during the use of effective methods of doing 

them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


