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Щирі вітання з ювілеєм! 
Велика вдячність за вашу працю,  

ваші знання, творчість, щиру душу,  
за те, що ви з честю представляєте людей своєї 

професії! 
Бажаю міцного здоров’я,  

щоб життя ваше було безхмарним,  
повним, спокійним,  

щоб обличчя завжди сяяло радістю,  
щоб вас завжди радували ваші учні! 

 
 

 
Сухіна Людмила Архипівна,  
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та 
логопедії факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету. 

Захистила кандидатську дисертацію у 1988 р. під керівництвом З.І.Слєпкань на тему 
„Удосконалення формування обчислювальних навичок і умінь учнів 3-5 класів”. 
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Розкривається структура обчислювальних умінь (на прикладі умінь виконувати дії з 

десятковими дробами). За допомогою перетворення матриць показано виділення головних навичок. З 
опорою на структуру обчислювального уміння розглянуто суть діяльності учнів під час обчислень. 

 
 

На сучасному етапі розбудови націо-
нальної системи освіти, в основу якої закла-
дено гуманістичний підхід до організації 
педагогічного процесу, однією з актуаль-
них є проблема формування базових знань, 
навичок і вмінь, суттєве місце серед яких 
посідають математичні. Рівень математич-
ної підготовки учнів залежить від рівня 
загально-навчальних умінь, загально-
математичних, обчислювальної культури. 

Формування обчислювальних навичок 
і вмінь є одним з найважливіших завдань 
навчання математики в 1-6 класах, стриж-
невим матеріалом курсу математики серед-
ньої школи, оскільки обчислювальні алго-

ритми є тим підґрунтям, що забезпечує. 
Успішне вивчення в наступних класах 
алгебри і геометрії, а також інших навчаль-
них предметів. 

Загальними питаннями суті і форму-
вання інтелектуально-практичних навичок 
займались психологи Д.Н.Богоявленський, 
П.Я.Гальперін, Н.А.Менчинська, С.Л.Ру-
бінштейн та ін., дидакти С.У.Гончаренко, 
О.Я.Савченко, М.Н.Скаткін та ін. 

Значний вклад в теорію і практику роз-
витку обчислень внесли праці методистів 
В.М.Брадіса, М.О.Бантової, А.І.Єсикова, 
С.С.Минаєвої, П.Б.Ройтмана та інших. 
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Дослідження методистів, вчителів при-
свячені в основному вивченню та форму-
ванню якостей обчислювальних навичок 
(Бантова М.О.), активізації пізнавальної 
діяльності під час формування обчислень 
(Єсіпов А.І.), системному підходу до побу-
дови вправ (Ляшенко Б.І.), автоматизації 
обчислювальних навичок (Стеранова Н.Л.), 
механізації обчислювальної діяльності 
(Слєпкань З.І.) тощо. Але недостатньо роз-
крито теоретичне обґрунтування методики 
формування обчислювальних навичок і 
вмінь з врахуванням наступності на основі 
діяльнісного підходу. 

Мета статті – описати моделювання 
обчислювальних умінь та особливості зас-
тосування теорії поетапного формування 
розумових дій під час обчислень. 

У сучасній психології існують різні 
підходи до трактування понять навичок та 
вмінь. Різні визначення цих понять часто 
доповнюють один одного, розкриваючи 
різні сторони та особливості. Наведемо 
найбільш поширені з них. 

1. Навички – це уміння, здібність ви-
конати ті чи інші дії без особливого контро-
лю свідомості [5].  

2. Навички – дії, складові частини 
яких у процесі формування стають автома-
тичними ... Навички є необхідними компо-
нентами уміння” [2,с.221] 

Останнім часом більшість психологів і 
дидактів погоджуються з думкою, що на-
вичка є компонентом складного уміння. Під 
час багаторазового повторення дій прийом 
перетворюється в навичку, яка, в свою чер-
гу, стає компонентом уміння. Так, учні спо-
чатку засвоюють знання про теоретичну 
основу обчислювального прийому, елемен-
тарні операції, з яких складається обчислю-
вальний прийом, оволодівають елементар-
ним умінням виконувати обчислення, засто-
совують його на практиці; на основі вправ 
оволодівають навичками виконання дій, які 
потім стають компонентами уміння прово-
дити складніші обчислення. 

Ми будемо спиратись на визначення 
І.Я.Лернера, що навичкою є операція, спо-
сіб виконання якої доведено до автоматиз-
му і майже не контролюється свідомістю. 

Уміння – це дія, що складається з упоряд-
кованого ряду операцій, що мають спільну 
мету [3].  

Для розкриття суті обчислювальних 
умінь слід їх розглядати не тільки на емпі-
ричному рівні, а й на теоретичному. Вико-
ристання моделювання для аналізу нав-
чального матеріалу дозволяє виділити склад, 
прослідкувати взаємозв’язок між частинами 
матеріалу, їх взаємозалежність. Скористує-
мось рекомендаціями В.Л.Рисса [6] та вико-
ристаємо їх для моделювання під час фор-
мування обчислювальних навичок і вмінь, 
тому що цьому питанню не приділяється 
достатньої уваги в сучасних дослідженнях. 

В основу будь-якого обчислювального 
уміння покладено складові навички. Ос-
новною дидактичною метою навчання 
обчисленням є формування головних 
навичок із загальної системи. Для виявлен-
ня таких навичок у кожному умінні вико-
ристаємо побудову ряду послідовно пере-
творених матриць, що допоможе виявити 
можливість формування однієї навички 
через іншу, склад кожної навички. 

Як приклад розглянемо виділення 
головних навичок під час дій з десятковими 
дробами. В цьому випадку уміння 
виконувати дії з десятковими дробами 
складається з таких навичок: 

1 – додавання багатоцифрових чисел; 2 
– запис даних згідно алгоритму; 3 – виді-
лення цілої частини числа; 4 – додавання 
десяткових дробів; 5 – віднімання багато-
цифрових чисел; 6 – віднімання десяткових 
дробів; 7 – множення багатоцифрових чи-
сел; 8 – множення десяткового дробу на 10; 
9 – знаходження відсотка числа; 10 – мно-
ження десяткових дробів; 11 – ділення ба-
гатоцифрових чисел; 12 – ділення десятко-
вого дробу на натуральне число; 13 – ділен-
ня десяткового дробу на 10; 14 – ділення 
числа на десятковий дріб. 

Для встановлення того, яка навичка в 
даному переліку є головною в узагаль-
неному вмінні виконувати дії з десятко-
вими дробами використаємо таблицю 1. 

На основі отриманої таблиці побу-
дуємо матрицю 1, в якій рядки будуть поз-
начати можливі несформовані навички, а 



 
 
 

© Sukhina L. 
 

 

57

стовпці – навички, формування яких зале-
жить від несформованих; при цьому нуль 

покаже не-сформованість залежної навич-
ки, одиниця – її сформованість.  

Таблиця 1 
Можливості ситуації взаємозалежностей навичок 

 
 

Якщо, наприклад, буде несформована 
навичка 1, то формування навичок 2, 3, 8, 9, 
11, 12, 13, 14 може не відбутися. 

Введемо для кожної навички величини, 
які умовно назвемо коефіцієнтами сформо-
ваності навички К(1) і несформованості 
навички К (0). Коефіцієнт сформованості 
навички підраховується шляхом ділення 
числа сформованих навичок (одиниць у 
стовбці) на загальну кількість навичок, що 
розглядаються. Наприклад. Для навички 4 

коефіцієнт сформованості дорівнює 

71,0
14
10)1(4 ≈=K  Аналогічно коефіцієнт нес-

формованості навички знайдемо шляхом ді-
лення числа несформованих навичок (нулів у 
стовбці) на загальне число навичок, що 
розглядаються. Наприклад. Для навички 4 
коефіцієнт несформованості дорівнює 

28,0
14
4)0(4 ≈=K . 

Матриця 1 

 
 
Головною навичкою будемо визнавати 

таку, коефіцієнти сформованості і несфор-
мованості якої мало відрізняються один від 
одного. В шкільній практиці така навичка 
важче формується і тому на її формування 
слід звернути пильну увагу. Для кожної 
навички знайдемо різницю k∆  між коефі-
цієнтами сформованості і несформованості. 
Наприклад. Для навички 4  

43,028,071,04 =−=∆k . 
Якщо k∆  буде близьке до 1, то навич-

ка явно буде сформована або несформо-
вана; якщо k∆  буде найменшою, то цю 
навичку назвемо головною, тому що вона 
викликає труднощі у формуванні. 

Згідно описаному виконаємо розрахунки 
і відмічаємо, що найменше значення k∆  від-
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повідає навичкам 12 – ділення десяткового 
дробу на натуральне число та 4 – ділення чис-
ла на десятковий дріб. Ці навички потребують 
особливої уваги. Вони трудніше формуються, 

тому що різниця між коефіцієнтами сфор-
мованості і несформованості невелика. 

Виконаємо перетворення матриці 1. Но-
ва матриця 2 отримується шляхом викреслю-
вання рядків, які у стовпцях 12, 4 мають нулі. 

Матриця 2 

 
Виконуючи аналогічні розрахунки 

визначаємо, що найменше значення k∆  у 
цьому випадку відповідає навичкам 9 – 
знаходження відсотка числа і 6 – відніман-
ня десяткових дробів. 

Аналізуючи аналогічно склад умінь 
виконувати дії з багатоцифровими числа-
ми, додатними та від’ємними числами, 
звичайними дробами виділяємо головні 
навички в цих уміннях. А саме, в умінні 
виконувати дії з: 

- багатоцифровими числами – голов-
ними навичками є множення багатоциф-
рових чисел та ділення багатоцифрового 
числа на одноцифрове; 

- цілими числами – головною навич-
кою є ділення чисел з однаковими знаками; 

- звичайними дробами – головними 
навичками є додавання та віднімання дро-
бів з різними знаменниками. 

Серед складових умінь виконувати дії 
з десятковими, звичайними дробами, ціли-
ми числами спільними виявились множен-
ня та ділення багатоцифрових чисел, що є 
головними в умінні виконувати дії з 
багатоцифровими числами. 

Знаючи склад кожного обчислюваль-
ного уміння розглянемо діяльність учнів 
під час обчислень з точки зору діяль-
нісного підходу до процесу навчання. 

Основними параметрами діяльності 
учнів під час обчислень є: 

1. Сутність – формування в учнів об-
числювальних навичок, що входять в 
склад умінь. 

2. Зміст – засвоєння операцій і дій 
обчислювального прийому: а) виявлення 
під час ознайомлення з новим обчислю-
вальним прийомом його теоретичної 
основи (властивість арифметичної дії, 
правило тощо) та особливостей його 

застосування; б) виконання цих операцій у 
формі і послідовності, що відповідають 
обчислювальному прийому. 

3. Умови: а) виділення в обчислю-
вальному прийомі зв'язків між основними і 
допоміжними операціями; б) виконання 
дій; в) покроковий контроль і контроль ре-
зультату. 

Розглянемо описану модель на прик-
ладі навчання умінню виконувати дода-
вання десяткових дробів. 

1. Сутність – формування в учнів спо-
собів додавання десяткових дробів. 

2. Зміст: 
а) теоретичною основою є правило 

додавання натуральних чисел; 
б) обчислювальний прийом складаєть-

ся з п’яти операцій: 1) зрівнювання в до-
данках числа знаків після коми; 2) запи-
сування доданків; 3) додавання натураль-
них чисел; 4) виділення цілої частини чис-
ла; 5) перевірка виконання дії. 

(Серед цих операцій третя є основою, 
решта – допоміжні). 

в) виконання наведених операцій у 
відповідності з алгоритмом. 

3. Умови: 
а) послідовне виконання операцій об-

числювального прийому; 
б) виконання дій;  
в) покроковий контроль і контроль ре-

зультату. 
Серед названих у пункті 2б операцій – 

1,2 – орієнтовні; 1,2,3,4 – виконавчі; 5 – 
контрольна. 

У відповідності з теорією поетапного 
формування розумових дій (П.Я.Гальперін 
та ін.) виділяється така послідовність етапів 
під час формування обчислювальної навички. 

1. Створення мотивації. Перед вве-
денням алгоритму виконання дії розгля-
даються задачі, під час розв'язування яких 
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показується застосування десяткових дро-
бів у побуті, життєвих ситуаціях, праці 
людей різних професій тощо. 

2. Пояснення або виділення схеми  
орієнтовної основи дії. На цьому етапі з 
учнями відпрацьовуються складові опера-
ції алгоритму. Наприклад, під час додаван-
ня десяткових дробів відпрацьовується 
зрівнювання числа знаків після коми; 
пригадується алгоритм додавання нату-
ральних чисел. 

3. Формування дії в матеріальній або 
матеріалізованій формі. Під час виконання 
дій із звичайними дробами використо-
вуються або конкретні предмети, або 
відрізки. Цей етап відсутній під час вико-
нання дій з десятковими дробами. Але під 
час множення і ділення десяткових дробів 
потрібно було б більше уваги приділяти 
конкретному змісту цих дій, викорис-
товуючи для матеріалізації відрізки. 

4. Формування дії голосно без опори 
на матеріальні або матеріалізовані засоби. 
На цьому етапі учні повністю промов-
ляють алгоритм виконання дії. 

5. Формування дії у внутрішній мові. 
Тут відбувається часткове згортання 
операцій, основні операції промовляються 
голосно, а допоміжні – у внутрішній мові 
(мовчки). Наприклад, під час додавання та 
віднімання десяткових дробів згортається 
операція зрівнювання числа знаків після 
коми в доданках. 

6. Перехід дії у внутрішню мову, а 
внутрішньої мови – у чисту думку. На 
цьому етапі всі дії виконуються беззвучно 
як проговорення про себе. Дія проходить 
автоматизовано і стає недоступною для 
самоспостереження, а свідомості відкрива-
ється лише продукт цього процесу . 

Усі етапи формування обчислюваль-
них навичок вдало розкриваються на діях 
з натуральними числами в концентрах 

«Десяток», «Сотня». Під час вивчення дій 
з багатоцифровими числами число 
операцій збільшується і прослідкувати всі 
етапи складно. Тому в четвертому класі 
під час вивчення дій з багатоцифровими 
числами зручніше використовувати алго-
ритм, кожний пункт якого являє собою 
складну операцію, що складається з прос-
тіших. 

Усі етапи в формуванні дій з нату-
ральними числами здійснюються протя-
гом четвертого і п’ятого класів. Перші 5 
етапів здійснюються в 4 класі, а останній 
етап завершається в 5 класі і дія повинна 
виконуватись автоматизовано. 

Отже, моделювання процесу форму-
вання обчислювальних навичок допомагає 
виділити головні навички, що слугує вчи-
телю орієнтиром для приділення більшої 
уваги цій навичці, організації контролю її 
сформованості.  
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Резюме. Сухина Л.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ. В статье раскрывается структура вычислительных умений (на примере 
умений выполнять действия с десятичными дробями). С помощью преобразования матриц показаны 
выделения основных навыков. С опорой на структуру вычислительного умения рассмотрена суть 
деятельности учащихся в процессе вычислений. 

 
Summary. Sukhina L. THE THEORETIC BASIS OF FORMING CALCULATION 

SKILLS. The article describes the structure of calculation skills (on the example of skills to make 
operations with decimal fractions.) Determining the main skills is shown with the help of transforming 
matrixes. The essence of pupils’ activity is observed on the basis of the calculation skills structure.  
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