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В роботі робиться спроба, проаналізувавши досвід викладання логіки в пропрофільних 

класах гімназії (5-7 класи), прийти до виявлення деяких методичних прийомів і педагогічних 
технологій її викладання. Розглядуються окремі сторони сприяння інтелектуальному 
розвиткові учнів шляхом вивчення прийомів правильного (логічного) мислення. 

 
 

Ті перетворення, що проходять в нашій 
країні, ставлять перед сучасною школою 
завдання не лише дати учням знання, а й 
навчити застосовувати їх на практиці, 
проявляти пізнавальний інтерес і допит-
ливість розуму. Іншими словами, більше 
уваги приділяти розвитку мислення учнів, 
формуванню їх розумової активності. Між 
знаннями, з однієї сторони, і мисленням, з 
другої, існує певний діалектичний зв’язок: 
як зміст знань визначає характер і направ-
леність розвитку мислення, так і рівень 
розвитку мислення залежить від рівня 
накопичених знань і досвіду їх застосувань. 
„Мало мати гарний розум, головне – 
знайти йому гарне застосування” – писав 
відомий математик Рене Декарт. Одним 
словом, мова йде про інтелектуальні здіб-
ності людини, що обумовлюються її розу-
мовою активністю та культурою мислення. 

Для плідної роботи у розвиткові інте-
лектуальних здібностей школяра, а саме, 
культури його мислення, практикуючий 
учитель повинен чітко уявляти собі ті яко-
сті, які характеризують її високий рівень. 

Дослідження психологів показують, 
що для розвитку мислення учнів нам 
потрібно формувати у них узагальнені, 
тобто загальнонаукові, прийоми і методи 
розумової діяльності. Оволодіння такими 
прийомами і методами означатиме значний 
прогрес у інтелектуальному розвитку, 
розширює можливості перенесення знань і 
вмінь у відносно нові обставини. 

Відомо, що загальнонаукові прийоми 
розумової діяльності поділяються на дві 

великі групи – алгоритмічного типу і 
евристичного типу. Перші – це прийоми 
правильного мислення, що цілком відпо-
відають законам формальної логіки, 
наприклад, конструювання понять через 
родо-видові зв’язки, побудова алгоритмів 
вирішення задач певного класу, правил-
орієнтирів класифікації, тощо. Але оволо-
діння такими прийомами не є достатньою 
умовою для формування високої інтелек-
туальної культури мислення тому, що 
алгоритмічна діяльність не вичерпує тво-
чого мислення, яке характеризують такі 
риси як ширина, глибина та гнучкість 
розуму. Тривалі дії „за алгоритмом” стри-
мують пошук інших шляхів вирішення 
проблеми, утворюють так званий „бар’єр 
старого досвіду”. Тому навчання прийомів 
алгоритмічної діяльності учитель обов’яз-
ково поєднує навчанням прийомів еврис-
тичного типу. 

Оволодівання евристичними прийо-
мами штовхають учня на пошук нових 
знань, направляють його думку на вивчен-
ня суті явища чи предмета, обов’язково 
включають в процес розмірковувань наоч-
но-образне мислення, яке покликане полег-
шити сприйняття ситуації, що потребує 
вирішення. Для кожного вчителя не буде 
відкриттям те, що школяр відрізняється від 
дорослого не лише обсягом знань і вмінь. 
Відмінність ця якісна: він про все судить 
по-своєму, бачить, оцінює по-своєму, у 
нього своя логіка, не просто менш логічна, 
а інша. І те нове, що учень знаходить учень 
у шкільних знаннях, у досвіді їх викорис-
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тання, у шкільному життєвому досвіді – це 
не є доповненням , а є суттєвою перебудо-
вою його досвіду, в результаті якої з’яв-
ляється новий погляд на оточуючий світ, на 
його проблеми і на їх вирішення. Іншими 
словами,  з’являється у учня власна інте-
лектуальна культура, обумовлена рівнем 
навченості загальнонауковим прийомам 
розумової діяльності. 

Інтелект (від лат. intellectus – пізнан-
ня, розуміння) – здатність людини думати, 
мислити. Інтелект людини характери-
зується мисленням, характерні риси якого 
розглядувались вище. А ядром інтелекту 
людини, його основою, є логічне мислення. 

Згідно Державного стандарту при 
вивченні основ наук, що оговорені в про-
грамах шкільних предметів, учнів повинні 
одержувати фундаментальні знання. З 
нашої точки зору це означає не лише 
засвоєння інформативної частини предмету 
(означень об’єктів, їх ознак і властивостей, 
взаємозв’язків між об’єктами в середині 
предмету), усвідомлення міжпредметних 
зв’язків, а й в значній мірі, що є найваж-
ливішим у навчання учнів, прийшовши у 
старші класи школяр повинен оволодіти 
загально науковими прийомами пізнання 
реалій навколишнього світу: як у вигляді 
шкільного предмету, так і у вигляді при-
родних, суспільних та соціальних явищ. 
Цьому сприяє виконання учителями своєї 
педагогічної місії – формування, розвиток і 
виховання у учнів загально наукових розу-
мових умінь і навичок: уміння виділити 
головне, формувати поняття  та судження 
про об’єкт вивчення, визначати його зміст і 
об’єм, вміння диференціювати та інтегру-
вати відомості про предмет вивчення, 
проводити аналогію, порівняння, проводи-
ти дедуктивні та індуктивні умовиводи, 
тощо. Звісно така робота проводиться сис-
тематично на кожному уроці, але недо-
ліком є те, що учитель дуже рідко має 
змогу наочно показати учням, що прийоми 
пізнання окремо взятої науки є загальними 
для пізнання інших. З цього погляду 
вивчення основ формальної логіки (як і 
математичної) стає актуальним для загаль-
ноосвітніх  шкіл та шкіл нового типу. Тому, 

опрацювавши наявні науково-методичних 
праць і підручників з логіки і на основі 
Програми з логіки для 8-11 класів (автор 
Василенко Н.В., директор НВК „ЗРШ 1 –Ш 
ступенів – гуманітарно-естетичний коледж 
№ 29, м.Вінниця) і Програми з логіки  для 
1-7 класів (автор О.Митник) була складена 
програма з курсу логіки для 5-7 (1-3) класів 
гімназії відповідно до наших умов.  

Результатом вивчення курсу учнем є 
оволодіння ним важливим логічним інстру-
ментарієм. 

Результатом навчання учнів логіки є 
удосконалення самого вчителя, цілеспря-
мування процесу навчання, збагачення до-
світу вчителя. 

Якщо розглянути шкільний курс 
геометрії чи алгебри, то легко бачити, що 
сама їх побудова спрямована на розвиток 
логічного мислення (дуже важливої, якщо 
не основної, складової інтелектуальних 
вмінь людини). При вивченні математики 
учень разом з поступовим підвищенням 
рівня знань також поступово навчається 
конструюванню понять, теоретичним уза-
гальненням, дедуктивним і індуктивним 
міркуванням, формуванню умовиводів, 
основам доведення і спростування. Але, як 
правило, він пов’язує згадані уміння лише з 
об’єктами математики. Проводячи таку ж 
діяльність при вивченні інших предметів 
учень рідко коли бачить спільне у процесі 
пізнання тієї чи іншої науки. Вивчення 
логіки покликане показати загальнонау-
ковість прийомів розумової діяльності. 

Зрозуміло, що методика викладання 
будь-якого предмету ґрунтується на „трьох 
китах” – Що вивчати? Для чого вивчати? 
Як вивчати? Що вивчати, тобто зміст 
курсу, був ясний ще до початку викла-
дання. Відповідь на питання „для чого 
вивчати?” теж лежала на поверхні, вона 
обумовлена метою всього процесу освіти 
дітей у школі: формування, розвиток і 
виховання у учнів загально наукових 
мислених умінь і навичок. Навчаючи дітей 
формам і законам мислення, правилам умо-
виводу, доведення і спростування, тощо в 
рамках предмету „Логіка”, я тим самим 
розсуваю ці рамки, підпорядковуючи логіч-
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ним законам закони розвитку будь-якої 
науки. Міжпредметні зв’язки розділів логі-
ки з іншими дисциплінами повинні мати 
характер дифузійних: володіння умінням 
формувати поняття, давати йому означен-
ня, формувати судження про це поняття 
(іншими словами виявляти його власти-
вості), робити з них правильні умовиводи 
корисно не лише при вивченні будь-якої 
науки, а й для накопичування життєвої 
компетенції людини. Я розуміла, що треба 
знайти спосіб показати дітям з ще невели-
ким життєвим досвідом, невеликим запа-
сом наукових знань, з ще несформованими 
мисленевими вміннями як і за якими зако-
нами проходить пізнання навколишнього світу. 

Таким чином, питання Як вивчати? 
набуло переді мною характер проблемного. 
Вивчення спільних точок між навчальними 
курсами і врахування особливостей психо-
логії дітей 10-11 років (як загальної, так і 
індивідуальної для учнів конкретної групи) 
зумовило вибір технологій навчання: як 
традиційних, так і нових. Віддаючи перева-
гу використанню таких педагогічних тех-
нологій як „ситуація успіху” у 1(5) класі і 
„структурування змістовних одиниць” у 
старших класах, в рамках названих  техно-
логій я використовую досить широко такий 
технічний прийом як  принцип діяльності, 
бо, як стверджував Бернард Шоу: „Єдиний 
шлях, який веде до знань, – це діяльність”. 

Вивчення логіки в про профільних 
класах нашої гімназії дає можливість нав-
чати учнів прийомам логічного мислення і, 
тим самим, стимулювати їх інтелек-
туальний розвиток. Опрацьовуючи роботи 
вчителів та методистів з новітніх освітніх 
технологій і застосовуючи їх на своїх 
уроках з математики, я розумію, що 
найпліднішим матеріалом  для такої роботи 
є змістовний матеріал курсу логіки. Бо саме 
вивчення передбачених програмою тем і 
розділів курсу дозволяє формування як 
евристичного, так і алгоритмічного мислен-
ня учнів у нерозривній єдності.  

Виконання основної задачі діяльності 
учителя вимагає в наш час використання 
різноманітних педагогічних та навчальних 
технологій, які дозволяють урізноманіт-

нити методику викладання предмету, що, в 
свою чергу, зацікавить учнів здобувати 
знання на уроці, а потім вже самостійно 
через мережу ІНТЕРНЕТУ, освітні канали 
телебачення, тощо. 

Віддаючи перевагу використанню 
таких педагогічних технологій як „ситуа-
ція успіху” у 1(5) класі і „структурування 
змістовних одиниць” у старших класах, в 
рамках названих  технологій я використо-
вую досить широко такий технічний прий-
ом як  принцип діяльності, бо, як стверд-
жував Бернард Шоу: „Єдиний шлях, який 
веде до знань, - це діяльність”. 

Логіка викладається лише третій рік, 
але саме тому питання методики її викла-
дання стає дуже актуальним для викладача. 
Якщо розглянути шкільний курс геометрії 
чи алгебри, то легко бачити, що сама їх 
побудова спрямована на розвиток логіч-
ного мислення (дуже важливої, якщо не 
основної, складової інтелектуальних вмінь 
людини). При вивченні математики учень 
разом з поступовим підвищенням рівня 
знань також поступово навчається конст-
руюванню понять, теоретичним узагаль-
ненням, дедуктивним і індуктивним мірку-
ванням, формуванню умовиводів, основам 
доведення і спростування. Але, як правило, 
він пов’язує згадані уміння лише з 
об’єктами математики. Проводячи таку ж 
діяльність при вивченні інших предметів 
учень рідко коли бачить спільне у процесі 
пізнання тієї чи іншої науки. Вивчення 
логіки покликане показати загальнонау-
ковість прийомів розумової діяльності. 

Першою формою мислення, з якою 
учень знайомиться на уроках логіки – є 
поняття. Наведу один з прикладів застосу-
вання технології структурування і прийо-
му діяльності при вивченні поняття. 

Важливою особливістю такого уроку є 
те, що відбувається абстрагування (від лат. 
abstractio – відтягнення, відвернення)  від 
конкретних понять, термінів, а поняття 
вивчається як форма мислення. Учням п’я-
того класу ще досить важко застосовувати 
абстрагування як прийом мислення у 
зв’язку із своїм малим ще життєвим і 
навчальним досвідом. Та й сума знань наук 
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у них невелика. Тому я повинна дуже чітко 
видержати техніку структурування при ви-
вченні нових знань як у змістовному розу-
мінні, так і в самій структурі побудови уроку. 

По-перше, дуже важливо дотримува-
тись певної послідовності уроку: 

 
 

По-друге, викладання повинно прово-
дитись під простого до складного, дедук-
тивним методом. По-третє, від конкретних 
прикладів до абстрагування і до загального 
алгоритму визначення поняття. 

1 етап. На цьому етапі важливо 
показати шлях конкретного до абстракт-
ного, тобто як відбувається перехід сприй-
мання конкретних індивідуальних власти-
востей, що має велика кількість об’єктів до 
виявлення їх спільної, властивої кожному 
ознаки. Приклади таких об’єктів повинні 
наводитись від простих до більш складних, 
але добре відомих учням. Наприклад, 
можна почати з кулі. Коли ми дивимось на 
мильну бульбашку, м’яч, більярдну кулю, 
горошину і на багато інших предметів, то 
сприймаємо кожен з них за ознаками, 
властивими лише кожному конкретному 
предмету, але якщо розглядати лише їх 
форму, то саме вона і буде спільною 
ознакою цих предметів. Кожний об’єкт, 
який має саме таку форму ми називаємо 
кулею. Так у нашій свідомості і виникає 
поняття „куля”. Далі пропоную учням 
назвати декілька предметів, що мають 
спільну ознаку. Найчастіше, напевно за 
асоціацією форма, діти називають пред-
мети, що мають форму паралелепіпеда, 
прямої. Отже, робимо висновок, що понят-
тя деякого об’єкта повинно відображати 
найсуттєвіші ознаки предмета або множи-
ни предметів. Впевнившись, що діти зрозу-

міли суть розглядуваного питання, можна 
запропонувати проблему: „Що спільного 
між об’єктами – лід, пара, крапля, роса, 
туман?” Діти швидко реагують і нази-
вають, що все назване є водою, але у різно-
му стані: замерзла вода, дрібні крапельки 
води, вода, що осіла з повітря, тощо. 

Низка прикладів приводить учнів до 
означення поняття, тобто логічної операції 
розкриття змісту поняття або терміна. 
Означення формулюється за допомогою 
вчителя. Виконання цієї операції дітьми за 
взірцем учителя навчає баченню харак-
терних ознак предметів, явищ, об’єктів, що 
вивчаються учнями на уроках або спосте-
рігаються ними в оточуючому середовищі, 
і умінню давати їм означення. 

Отже, даємо означення поняттю: 
Поняття – форма абстрактного мислен-
ня, що відображає суттєві ознаки окремо-
го предмета або множини предметів. 

2 – 3 етап. Після введення означення 
поняття пропоную дітям описати такі 
поняття як „цифра”, „натуральні числа”, 
„квадрат”, частини речення”, „частини 
мови”, „океан”, „море”, „ліс”, тощо. Крім 
опису понять ставиться питання про 
кількість об’єктів, що відображаються в 
цьому. Таким чином швидко виникає 
думка, що саме поняття теж має структуру. 
Називаю її – це зміст і обсяг. Для наочності 
на дошці заготовлена схема. 

 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

252 

 
Для опрацювання операції визначення 

змісту і об’єму поняття можна пограти в 
гру: в блоках Зміст і Об’єм записувати 
суттєві ознаки поняття, а учні визначають 
про яке поняття йде мова і визначають його 
об’єм; або, навпаки, в блоці Поняття 
записувати об’єкт чи явище, а учні вже 
визначають його зміст і об’єм. Задавати 
завдання може як учитель, так і учень. 
Опрацьовувати можна вже розглянуті на 
уроці поняття такі, як цифра”, „натуральні 
числа”, „квадрат”, ”підмет”, „частини 
мови”, „океан”, „море”, „ліс” або інші. 

При підведені підсумків уроку 
необхідно вказати учням або підвести їх до 
того, щоб вони самі відзначили залежність 
між змістом і об’ємом поняття, а саме: чим 
менший об’єм поняття, тим більший його 
зміст. Наприклад, кут і тупий кут, 
частини мови і дієслово, океан і море. 
Виділення для учнів цієї закономірності є, 
по-перше, пропедевтикою встановлення на 
наступних уроках родо-видових відносин 
між поняттями, а по-друге, унаочнює для 
дітей універсальність способу визначення 
понять для будь-якої галузі науки. Тим 
самим виконується одна із задач 
формування інтелектуальних здібностей 
учнів. 

Цікавою є робота з учнями над 
розділами „Умовиводи” (у 6 класі) і 
„Методи доведення” (у 7 класі). 
Розглядаються дедуктивні, індуктивні 
(повні і неповні) умовиводи і умовиводи за 
аналогією. Засвоївши структуру умови-
воду, учні разом з учителем розглядують, 
як будуються умовиводи, що може бути 
засновником, і який він має зв’язок з 
висновком; в якому випадку легко можна 
одержати хибний висновок і як цього 
уникнути. Причому завдання ми беремо з 
різних джерел: підручники, художня 
література, преса, реклама, тощо. Прик-
ладом міркувань за аналогією може бути 
діалог Аліси з Чеширським Котом (з казки 
Льюїса Керрола): 

„ – А звідки ви знаєте, що ви не в 
своєму розумі? 

- Почнемо з того, що пес в своєму 
розумі. Згодна? 

- Припустимо, – погодилася Аліса. 
- Далі, – сказав Кіт. – Пес гарчить, коли 

сердиться, а коли задоволений, виляє 
хвостом. Ну, а я муркочу, коли задово-
лений, і виляю хвостом, коли серджуся. 
Тому я не в своєму розумі”.  

Результатом такої роботи є те, що учні 
самі можуть визначити, способом яких 
міркувань можна одержувати нові знання. 
Наприклад, ці умовиводи побудували учні, 
виконуючи завдання учителя: 

1. Кожен дріб є раціональним числом. 

Числа 
7
41;

6
5;

2
3 −  – є дробами. 

_________________________________
_____________ 

Числа 
7
41;

6
5;

2
3 −  – є раціональними. 

2. Жодна розумна людина не бажає 
світової війни. 
Я – розумна людина. 

_________________________________
______________ 

Я не бажаю світової війни. 
Якщо учні гарно оволоділи технікою 

умовиводу, то навчання різних видів 
доведення як у курсі геометрії, так і 
алгебри (на самому початку їх вивчення), а 
також розв’язуванню різних видів 
геометричних задач можна проводити 
значно інтенсивніше і результативніше.  

Одним з прийомів проведення такого 
навчання є порівняння етапів доведення 
одним з методів одного і того ж судження 
математичним і логічним способом. 
Вивчення методів доведення на уроках 
логіки і геометрії у 7 класі я з колегою 
проводжу паралельно. Тому на уроках 
логіки проводячи доведення деякого 
судження часто разом з логічною струк-
турою доведення записуємо і його 
математичне втілення. Наприклад, на уроці 
логіки, присвяченому вивченню методу 
доведення від супротивного, розгляд 
алгоритму доведення від супротивного 
виглядає так:
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І, нарешті, ефективно виглядає така 

форма роботи з учнями як театралізація 
логічних задач. Цей процес виглядає 
приблизно так. Під час вивчення розділу 
ми, звісно, розв’язуємо і задачі по темі, і 
задачі на кмітливість. Задачі беруться із 
складеного попереднім класом на протязі 
навчального року задачника, діти прино-
сять задачі, які самостійно відшукали в 
різноманітній літературі (художніх творах, 
казках, дитячих журналах і газетах), а 
завершується процес переосмисленням 
розв’язаних задач і їх театралізацією. 
Розв’язування задач, які поставлені перед 
учнями у театралізованій формі, дуже 
захоплює і викликає інтерес. Але крім 
хорошого настрою, цей процес є ще й 
гарною пропедевтикою навчання учнів 
доведенню і спростовуванню фактів, моде-
люванню мисленевих процесів, навчає 
основам дослідницької діяльності. 
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