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Формування у молодших школярів прийомів розумових дій є одним із 

головних завдань початкового навчання математиці, оскільки ці знання 

необхідні не лише в процесі здобування освіти, а й у практичному житті 

людини. Навчання, яке зводиться лише до накопичення знань, а не формує у 

дитини вміння думати, не вчить тим розумовим операціям (аналізу, синтезу, 

порівнянню, узагальненню), за допомогою яких засвоюються осмислені знання, 

малоефективне для розумового розвитку.  

Аналіз останніх публікацій доводить, що процес засвоєння знань і 

формування прийомів розумової діяльності вивчалися педагогами й 

психологами Ю. К. Бабанським, Д. Б. Богоявленським, П. Я. Гальперіним [1], 

І .Я. Лернером, О. М. Леонтьєвим, H. О. Менчинською, A. A. Столяром, 

Н. Ф. Тализіною [2] та ін. 

Аналізуючи зміст програм навчання та підручників з математики в 

початковій школі, необхідно відмітити їх орієнтацію на сформованість 

основних прийомів розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення). 

Формування раціональних прийомів мислення безпосередньо відповідає на 

одне з найважливіших питань, що стоять перед школою – «як навчити дітей 

вчитися», оскільки засвоєні прийоми стають надбанням учня, «інструментом» 

самостійного оволодіння навчальним матеріалом. 

Для розуміння взаємодії понять «діяльність» та «дія» розглянемо теорію 

поетапного формування розумових дій, розроблену П. Я. Гальперіним [1], 

Н. Ф. Тализіною [2]. «Під діяльністю розуміється такий процес вирішення 



життєвих завдань людиною, який збуджується тією метою, на досягнення якої 

вона спрямована. Дія ж збуджується не самою метою, а мотивом (метою) тієї 

діяльності, до складу якої вони входять. Операції – це способи, якими 

здійснюється дія» [2, с. 55-56]. Таким чином, будь-яка дія людини є ніби 

своєрідна мікросистема управління, що вміщує «керуючий орган» (орієнтовна 

частина дії), виконавчий, «робочий орган» (виконавча частина дії) та механізм 

що стежить і порівнює (контрольна частина дії). 

У «Педагогічному словнику» під «прийомом» мають на увазі: 1) відносно 

закінчений елемент виховної технології, зафіксований у загальній або особистій 

педагогічній культурі; спосіб педагогічних дій у певних умовах; 2) елемент 

методу, його складова частина, окремий крок у реалізації методу [3]. Методом 

(від грец. methodos – шлях дослідження або пізнання) є сукупність відносно 

однорідних прийомів, операцій практичного або теоретичного освоєння 

дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретної задачі [3]. Таким чином, у 

нашому дослідженні «прийом розумових дій» – це елемент методу, який 

використовується для процесу вирішення життєвих завдань за допомогою 

ідеальних динамічних моделей, створюваних у процесі мислення людиною, яка 

збуджується тією метою, на досягнення якої вона спрямована. 

Основними прийомами розумових дій є: аналіз, синтез, порівняння та 

узагальнення. Розглянемо докладніше необхідні вміння, які входять до складу 

кожного прийому. 

Аналіз – логічний прийом , метод дослідження , який полягає в тому, що 

досліджуваний предмет подумки або практично розчленовується на складові 

елементи, кожен з яких потім досліджується окремо як частина розчленованого 

цілого, для того, щоб виділені в ході аналізу елементи з'єднати за допомогою 

іншого логічного прийому – синтезу – в ціле, збагачене новими знаннями. На 

думку М. М. Поспєлова [4], аналіз і синтез включають в себе такі вміння: 

розкладати об'єкти на складові частини; виділяти окремі суттєві сторони 

об'єкта; вивчати кожну частину (сторону) окремо як елемент єдиного цілого; 

з'єднувати частини об'єкта в єдине ціле. 



Порівняння – пізнання предмета через вирізнення його серед усіх інших 

предметів і встановлення подібності його зі спорідненими предметами. Прийом 

порівняння, на думку А. В. Тихоненко [5, с. 252], складається з наступних 

умінь: виокремити істотні ознаки або властивості одного об'єкта; встановити 

подібності та відмінності між ознаками двох об'єктів; виокремити подібності 

між ознаками трьох і більше об'єктів. 

Узагальнення – мислене виділення якихось властивостей, що належать 

деякому класу предметів, і формулювання такого висновку, який поширюється 

на кожен окремий предмет даного класу: перехід від одиничного до загального, 

від менш загального до більш загального. У структурі прийому узагальнення в 

навчальній діяльності вирізняють такі вміння: визначити мету узагальнення; 

визначити різні ознаки узагальнених предметів, фактів, явищ; виокремити 

загальні ознаки узагальнених об'єктів відповідно до наміченої мети; 

формулювання висновку про спільність об'єктів або про можливість включення 

даного об'єкта в систему родинних за істотною ознакою. Отже, узагальнення є 

складним інтегративним прийомом, який передбачає аналіз, синтез, порівняння. 

формування даного прийому має здійснюватися поступово, послідовно й 

починатися з вироблення більш простих пізнавальних прийомів. 

Таким чином, можна зробити такий висновок, що в початкових класах при 

побудові змісту навчання математики необхідно передбачити формування 

основних прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), 

які носять загальний універсальний характер. Засвоєні у процесі вивчення 

математики, ці прийоми можуть надалі широко застосовуватися у інших 

навчальних предметах як готові пізнавальні засоби. 
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