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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 
РОЗВ�ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 

Л.В.Ізотова,  аспірантка, 
Херсонський державний педагогічний університет 

Сучасний погляд на математику як на специфічну інтелектуальну дія-

льність виводить на перший план у навчанні озброєння учнів методами і 

прийомами математичної діяльності, формування творчої особистості в 

процесі цієї діяльності. 

Однією з актуальних проблем сучасної школи є розвиток логічного 

мислення учнів як одного з видів мислення.  

Знання логіки забезпечує взаєморозуміння між учителем і учнями, до-

помагає розвитку творчого мислення останніх. Учитель, враховуючи пі-

знавальні можливості кожного учня, повинен навчити їх мислити логічно: 

виконувати умовивід без наочної опори, порівнювати міркування, переві-

ряючи їх правильність, узагальнювати та робити висновки.  

Розвиток активності, самостійності, ініціативи, творчого відношення 

до справи � це вимоги самого життя, які визначають, у більшості, той на-

прям, у якому слід удосконалювати навчально-виховний процес. 

Пошуки шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів, їх розумової 

активності, особливо творчого компоненту їхнього мислення - задача, яку 

треба вирішувати педагогам, психологам, методистам та вчителям. 

На нашу думку, одним із шляхів розв`язання цієї проблеми є впрова-

дження системи завдань з логічним навантаженням (цікавих завдань) під 

час вивчення математики. Роль цих завдань полягає в активізації розумової 

діяльності учнів, вони сприяють виявленню у дітей активної думки, твор-

чості. Тобто, це завдання, які вимагають від учнів уміння одержати само-

стійний висновок на основі спостережень, аналізу умов виконання того чи 

іншого завдання, вміння послідовно та логічно мислити, здогадуватись, ро-

зумово напружуватись, а значить � творчо розвиватись.  

Пропонуємо виділити таку систему завдань і вправ: 
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1) вправи, спрямовані на формування основних розумових дій (аналі-

зу, синтезу, порівняння та інших); 

2) вправи на формування операцій математичної логіки (кон`юнкції, 

диз`юнкції, імплікації), використання логічних зв�язків і слів, побудова умовиводів; 

3) комбінаторні задачі.  

До першого виду вправ можна віднести вправи на порівняння. Серед 

них: порівняння предметів із зазначенням подібності та відмінності, дода-

вання недостаючих елементів, зоровий та розумовий аналіз різних предме-

тів або об`єктів, вправи на пошук закономірностей, які несуть, крім того, у 

собі цілий ряд зорових операцій( аналіз і синтез, узагальнення).  

Наприклад: порівняй два числа 16 і 61, два вирази 17+1 і 71+1.  

Для того, щоб провести повне порівняння, учням необхідно відповісти 

на два питання: Чим схожі числа (вирази)? Чим відрізняються числа (вира-

зи)? А потім зробити обгрунтований висновок.  

Приклади міркування учня. Числа 16 і 61. Чим вони схожі? Обидва двоци-

фрові, в обох для запису числа використовуються дві однакові цифри 1 і 6.  

Чим відрізняються? Позиційним значенням цифри: в числі 16 одиниця 

стоїть у розряді десятків, а в числі 61-у розряді одиниць, теж саме і з циф-

рою 6. У числі 16 � у розряді одиниць, у числі 61 � у розряді десятків. Тому 

16<61, або 61>16.  

До вправ, спрямованих на формування основних логічних операцій, 

належать вправи на класифікацію.  

Серед таких вправи на вміння давати словесну характеристику даному 

класу, поділяти об`єкти на класи за заданою основою, вибирати основу для 

класифікації, перевіряти результати виконаної класифікації.  

Наприклад: 

Поділи числа на дві групи: 15, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40.  

У цій задачі учням необхідно розв`язати дві проблеми: 

� вибрати основу для класифікації;  
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� розділити подані числа на дві групи у відповідності з основою класифікації. 

Вчитель може підказати дітям вибір основи, тому що задачі на класи-

фікацію є одними із складних і вимагають виконання кількох операцій. 

При сформованості цього вміння учні самі зможуть ділити об`єкти на кла-

си. У даному випадку числа можуть бути поділені на дві групи: 

1. Парні (24, 28, 30, 32, 36, 40) і непарні (15, 25, 35). 

2. Числа, які діляться і не діляться на 5, і т.д. 

Під час виконання цієї вправи треба слідкувати за тим, щоб кожне  

число належало тільки одній групі.  

Серед вправ, які найбільш повно включають у собі різні логічні опе-

рації, можна виділити вправи на пошук закономірностей. Розв�язування 

подібних завдань розвиває у дітей вміння узагальнювати за виділеною 

ознакою, порівнювати спільні ознаки одного роду з ознаками іншого, здій-

снювати пошук розв`язування задачі.  

Завдання, які ми пропонуємо далі, формують вміння класифікувати мате-

матичні поняття, які задані в графічній формі. Процедура їх виконання така: 

розглядаючи об�єкти верхнього рядка, знаходимо їх спільну ознаку, потім від-

значаємо в нижньому рядку той об�єкт, який також має ту саму ознаку, або ви-

ключаємо із даних об�єктів той, який не має спільної ознаки. Розв�язування по-

дібних задач сприяє формуванню в учнів таких елементів творчої діяльності, як 

перенесення знань і вмінь у нову ситуацію, бачення нової проблеми у знайомій 

ситуації, структури об�єкта, альтернативи розв�язання.  

Приклад. Подумайте, що об�єднує фігури верхнього ряду. Виберіть 

серед фігур нижнього ряду ту, яка до них підходить.  

 

 

 

 

1)                           2)                 3)                         4) 
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Вправи, спрямовані на формування операцій математичної логіки, 

складають другу групу завдань. Розуміння учнями суті логічних операцій, 

відповідних зв`язкам і, або важливо для розрізнення кон�юнктивно-

диз�юнктивних зв`язків між ознаками понять. Заперечення є елементом ба-

гатьох міркувань, і багато помилок пов`язано з невмінням правильно вико-

нувати заперечення. 

Робота над виявленням логічних слів (кванторів) допомагає з�ясувати 

логічний зміст висловлення, правильне відношення між реченнями. На-

приклад: задача з використанням операції заперечення та кванторів існу-

вання, спільності. Учням пропонується ряд логічних зворотів, істинність 

яких треба підтвердити. Для якого малюнка вірне висловлення:  

1) у жодному будинку немає вікон;  

2) не всі будиночки без вікон;  

3) є будиночки не без вікон; 

4) є будинок, який має вікна; 

5) є будинок без вікон; 

6) всі будинки без вікон; 

7) немає будинків без вікон; 

8) в кожному будинку є вікна; 

9) не всі будинки мають вікна. 

 

 

 

1                                                   2                                             3 

Щоб розв`язати цю задачу, учню необхідно не тільки проаналізувати 

кожен з малюнків (1-3), але й кожний будинок на кожному з малюнків і 

дійти до висновку, який співпадає з даним висловленням і малюнком. 

Причому міркування учня має бути приблизно таким: 
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1. Уважно читаю перше висловлення, визначаю для себе, що воно 

означає. 

2. Аналізую перший малюнок, висновок - не підходить, тому що вже в 

першому будинку є вікно; другий малюнок: 1 будинок � не має вікна, 2, 3, 

� не має вікон, значить роблю висновок: дане висловлення відповідає 

мал.2, для нього воно істине. Для впевненості в правильності висновку 

учень повинен проаналізувати і мал.3: у першому будинку є вікно, значить 

(висновок) � не підходить. Інші висловлення аналізуються аналогічно.  

Комбінаторні завдання.  

Комбінаторика � розділ математики, в якому із певної множини 

об`єктів обирають деяку підмножину в певному порядку. Комбінаторика 

тісно пов`язана з теорією ймовірності. Ці вправи розвивають вміння ви-

словлювати здогадки, доводити справедливість певних тверджень перебо-

ром різних варіантів, є основою для формування ймовірних уявлень, і 

розв�язування їх передбачає, перш за все, маніпуляційну діяльність. В ос-

новному � це завдання та ігри для розвитку у дітей кмітливості та здогад-

ки. Їх особливість у розв�язувані без використання формул: випадково або 

за допомогою прийому систематичного перебору, звідси їх варіативність 

розв`язування, існування кількох розв`язків. Для учнів початкових класів у 

цих задачах важливо побачити та осягти закономірність і раціональний 

спосіб перебору.  

Приклади комбінаторних задач: 

1. Скількома способами можна скласти букет із 3 квітів, якщо є білі та 

червоні гвоздики?  

Цю задачу можна розв`язати, виконуючи практичну роботу. Учень 

повинен проаналізувати умову: 2 кольори (червоний і білий), але букет із 3 

кольорів, значить (узагальнення) кожен із букетів буде мати крім червоної 

та білої гвоздики ще одну (червоного або білого кольору). В умові задачі 

не обумовлено про квіти, які повторюються і не повторюються, але учні 
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прийдуть до цього висновку, а потім практичним способом складуть такі 

комбінації: 

ЧББ, БЧЧ, БЧБ, ЧБЧ, ЧЧБ, ББЧ. При розв`язувані даної задачі учень 

виконує операції аналізу, синтезу, узагальнення, умовиводу. 

2. За допомогою цифр 3,4,5, запиши всі можливі двоцифрові числа. 

Скільки їх? 

3. Скількома способами можна посадити 4 учнів на 4 стільці? 

Матеріал з логічним навантаженням різноплановий, але його об`єднує 

наступне: 

� спосіб розв`язування цих задач невідомий. Розв`язування відбува-

ється за допомогою методу спроб та помилок, які, в деяких випадках, мо-

жуть закінчитись здогадкою, що є знаходженням шляху до розв`язку; 

� нестандартні задачі сприяють підтриманню інтересу до предмету і 

виконують роль мотиву діяльності учнів. Незвичайність змісту, способу 

подання задачі знаходять емоційний відгук у дітей і сприяють необхідності 

її розв`язування;  

- задачі цього типу складені на основі знання законів логічного мис-

лення.  

Систематичне застосування задач такого виду сприяє розвитку розу-

мових операцій і формуванню математичних уявлень дітей.  

Але слід зауважити, що включення задач подібного виду в учбовий 

процес повинно бути природнім. Серед нестандартних задач багато задач 

навчального призначення, але подані вони не в звичайній формі. Задачі, які 

пропонуються учням, обов�язково повинні відповідати темі уроку і не бути 

засобом розваги та відпочинку. Тільки за таких умов вони будуть сприяти 

творчому засвоєнню знань, способів дій у незнайомій ситуації і баченню 

нової функції об�єктів. 

 

Резюме. В статье рассмотрены упражнения и задания, которые способст-
вуют формированию и развитию памяти, внимания, мышления; выделены 
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требования к системе упражнений и заданий, направленных на развитие 
познавательных процессов и внимания. Данный материал может быть ис-
пользован учителями для самостоятельного составления аналогичных за-
даний.  

 
Summary.One of the most imported tasks of mathematics in a primary school is 
the development of children`s abilities. There fore the aktual problem here is the 
searching for ways which will set in motion the mechanism of creative activity 
development and the personality of a pupil at the same time.  

In the article the excercises and assignments are examined which make 
for forming and developing of memory, attention, thinking. The most valuable is 
the detachment of reguirements to the system of excercises and tasks directed to 
the development of cognitive processes and attention. The excercises and tasks 
given in the article can be used by teachers for independent constructing of 
analogous ones.  
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Попередній контроль результатів навчання здійснюється на орієнто-

вно-мотиваційному етапі пізнавального процесу і його цілі визначаються 

цілями цього етапу. З метою успішного опанування навчальною темою з 

алгебри, на орієнтовно-мотиваційному етапі необхідно актуалізувати в уч-

нів відповідні опорні знання і способи навчально-пізнавальної діяльності, 

мобілізувати їх увагу, пам�ять, мислення, волю, почуття, викликати заціка-

вленість, створити установку діяти для досягнення поставлених цілей. От-

же, підготовка учнів до сприйняття теми навчального матеріалу, до фор-

мування у них нових знань і способів навчальних дій, полягає у створенні 

зовнішніх і внутрішніх умов, сприятливих для підтримання їх високої пра-

цездатності під час навчально-пізнавальної діяльності, і охоплює пізнава-

льну сферу учнів, їх психічні особливості. 


