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Дорогая Зинаида Ивановна!  

 
Мир держится на Вашем понимании и терпении, 

 доброте и требовательности.  
Все это дарите нам Вы – любимый Учитель.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ізотова Людмила Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії  
Херсонського державного університету. 

Захистила кандидатську дисертацію у 2004 р. під керівництвом З.І.Слєпкань на тему: 
„Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих можливостей 
молодших школярів у процесі навчання математики”. 
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кандидат педагог.наук, доцент, 

Херсонський держуніверситет, м.Херсон, УКРАЇНА 
 

Стаття присвячена проблемі підготовки вчителя початкових класів до діагностики творчих 
можливостей школярів та визначенню ефективних методів її проведення, що забезпечує формуван-
ня і розвиток творчих умінь учнів початкових класів. Даний матеріал може бути використаний 
учителями для самостійного складання аналогічних завдань.  

 
 

Проблема створення надійних методів 
діагностики і нерозривно пов`язане з нею 
питання про критерії розумового розвитку 
в наш час є дуже актуальним у зв`язку з 
вимогами щодо удосконалення навчальних 
програм і методів навчання в школі [1-3]. 
Тому виникла необхідність порівнювати 
ефективність її варіантів з тим, щоб віді-
брати кращі для широкої реалізації в школі. 
Для досягнення цієї мети необхідно мати 
дані не тільки про рівень знань, але й про ті 
зміни в розумовому розвитку школярів, які 
відбуваються під впливом навчання.  

Ці дані можуть бути одержані лише на 
основі спеціальних, науково обґрунтованих 
і перевірених діагностичних методик. 

Серед психологів діагностику творчих 
можливостей розробляли В.Андрєєв, Л.Ви-
готський, А.Лук, В.Моляко, В.Рибалка, 
О.Савченко, С.Сисоєва. Методи розвитку 
творчої особистості висвітлювали роботи 
І.Волкова, Л.Дашевської, Л.Кочиної, 
З.Слєпкань, А.Симановський та інші.  

Навчальні плани на факультеті підго-
товки майбутніх учителів початкових кла-
сів передбачають педагогічну практику в 
школі (4, 5 курси). Ми на своєму фа куль-
теті готуємо студентів до діагностування 
дитини на готовність до шкільного навчан-
ня в галузі пізнавальної та творчої діяль-
ності. Проводити його краще в перший 
місяць перебування дитини в школі, щоб 
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мати змогу у подальшій роботі користува-
тися результатами досліджень.  

Вивчення студентами психології, вмін-
ня користуватись засобами психологічної та 
педагогічної діагностики дуже допомагає їм 
(як майбутнім учителям початкових класів) 
бути підготовленими до виконання цієї 
роботи під час майбутньої професійної 
діяльності в школі. Заняття з методики 
навчання математики спрямовує студентів 
не тільки на вміння правильно організувати 
і провести урок, але й на проведення 
діагностики розумових та творчих можли-
востей учнів, на вміння самостійно і творчо 
добирати матеріал до неї.  

Майбутніми вчителями був опрацьова-
ний матеріал з вікової психології, психо-
діагностики, праці відомих психологів, 
спрямований на спостереження за дитиною 
[4, 6, 7, 9-11]. Студенти запропонували для 
цього свої питання і завдання, які були 
детально обговорені на заняттях, а потім 
оформлені в завдання для опитування 
учнів.  

Пропонуємо завдання для діагностики 
готовності дитини до навчання в школі та 
дослідження їх творчих можливостей.  

Завдання1. Для діагностування потрібно 
10 карток, побудованих за принципом: 3 
предмети об є̀днані загальним поняттям, 4-й 
відноситься до іншого поняття. Серед карток 
доцільно передбачити такі, де б за кольором 
контрастували не зайві: груша, слива, яблуко, 
морквина. Слива за кольором виділяється, але 
це не суттєва ознака. Такі завдання дають 
можливість визначити наскільки діти 
оперують суттєвими ознаками, відходячи від 
несуттєвих і контрастних.  

Інструкція. Дитині показують картку з 
зображенням 4 предметів і просять назвати 
їх. Після чого ставиться питання: "Поди-
вись уважно і скажи, який предмет зайвий і 
чому? Який не підходить? Чому? А які три 
з них мають щось спільне?"  

Аналіз результатів.  
У цьому завданні досліджується 

рівень узагальнень, логічна обґрунтова-
ність і чіткість формулювань, активність, 
можливість формування і використання 
узагальнених уявлень.  

Висока готовність мислення, коли 7-10 
карток пояснюються з використанням двох 
родових понять, 3-4 картки – тільки одне 
родове поняття.  

Достатня готовність – 7-10 карток 
пояснюються через одне родове поняття.  

Низька готовність – в 7-10 картках 
називається зайвий предмет без пояснень.  

Завдання 2. Дослідження узагальнень.  
Назви відомі тобі: меблі, свійські 

тварини, квіти, геометричні фігури, дерева.  
Аналіз результатів.  
Висока готовність – назвати не менше 

5 видів у кожному родовому понятті. 
Достатня – 3 родових поняття. Низька – 
менше половини.  

Назвати одним словом: 
- Київ, Донецьк, Полтава;  
- коло, квадрат, трикутник;  
- 5, 7, 2; 
- олівець, ручка, лінійка;  
- вовк, лев, слон.  
Аналіз результатів.  
Дитина добре підготовлена до школи, 

якщо дає правильно 4-5 назв; достатньо – 
3-4 назви; 

не підготовлена – 1-2 назви.  
Завдання 3. Дослідження логіки розу-

мової діяльності.  
Назви протилежне слово: високий – 

низький, широкий, легкий, зліва, попереду, початок, 
багато, наступний.  

Аналіз результатів. Рівень мислиневої 
діяльності: високий – 5-7 слів; достатній – 
3-5 слів; низький – до 3 слів.  

Завдання 4. Швидкість мислення.  
За три хвилини назвати якомога більше 

слів, що розпочинаються з певної букви.  
Аналіз результатів. Швидкість мислення:  

висока – 8-10 слів і більше; достатня – 5-7 
слів; середня – 4-5 слів; низька – до 4 слів.  

Завдання 5. Гнучкість мислення.  
Виявляється під час розв`язування 

цікавих задач на кмітливість такого виду: 
Двоє дітей пробігли по 5м. Скільки метрів 
пробігла одна дитина?  

Аналіз результатів: високий рівень 
мислення – 5 задач, достатній – 3-4,  
низький – 1 - 0. 

Дітям пропонується 5-6 аналогічних 
задач.  

Завдання 6. Аналіз, синтез, порівняння.  
За допомогою цих завдань визначають 

рівень сформованості таких розумових дій, 
як аналіз, синтез, що ведуть до порівняння.  

Інструкція: дітям пропонують знайти 
спільне і відмінне двох понять або об`єктів 
які порівнюються. Пари для порівняння: 
Літак і метелик     береза і ромашка    зима і літо 
М`яч і кавун          вовк і собака           ніч і день 
Місто і село     людина і тварина    довгий і короткий 
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Аналіз результатів. Рівні порівняння:  
високий – коли більше виділено спіль-

них властивостей у контрастних об`єктів і 
навпаки, відмінних у схожих предметах чи 
поняттях (наприклад, у першої пари, коли 2 
спільних і 1 відмінне – це вже буде високий 
рівень і т.д.);  хороший – схожих і 
відмінних ознак названо в однаковій 
кількості (2,2; 1,1); достатній – відмінних 
ознак у схожих об`єктах і контрастних 
називається на 1-2 більше. Їх легше 
виділити, бо сам характер предметів 
(понять) стимулює увагу у цьому 
напрямку; низький – називаються тільки ті 
властивості, які легші для виділення в силу 
специфіки об`єктів для порівняння.  

Рівні аналітичної функції мислення: 
Для оцінки підраховуються всі названі 

дитиною спільні і відмінні риси разом, а після 
цього визначається рівень аналізу.  
Високий – названо 6 - 8 властивостей; хороший 
– 4 - 6; середній –  2 - 3; низький –   0 - 1.  

Розглянуті тести визначення творчих 
можливостей школярів доцільно використо-
вувати в комбінації з тестами на визначення 
сформованості логічних умінь, тому що ви-
сокий рівень розвитку логічного мислення 
учнів виступає і як мета математичної освіти, 
і як основа розвитку творчості учнів.  

Варто враховувати, що вивчення рівня 
оволодіння знаннями, вміннями, навичка-
ми та їх використання у різних формах 
завдань відбувається послідовно із класу в 
клас. Тому рівень вимог до знань і умінь 
учнів встановлюються програмами відпо-
відного класу.  

Діагностичні методики повинні роз-
кривати як сильні, так і слабкі сторони 
розумової діяльності школярів, виявляти 

зону їх найближчого розвитку, без чого 
неможлива продуктивна індивідуалізація 
навчання, корекційна робота з тими, кому 
вона потрібна [7]. Результати навчальної 
діяльності можуть не збігатися зі стан-
дартним зразком. Саме в таких випадках 
правильний висновок допоможе зробити 
психодіагностика.  
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