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У статті розглянуто структурно-логічний аналіз системи вправ з обчислень у 4-6 класах. 
Сформульовано рекомендації до використання схеми для удосконалення методики формування 
обчислювальних навичок. 

 
 
Під обчислювальною культурою розу-

міється сформованість умінь проводити 
обчислення свідомо, безпомилково, раціо-
нально, швидко, з використанням сучас-
них засобів обчислень. 
Вирішальна роль у формуванні обчис-

лювальної культури учнів належить до-
цільно підібраній системі вправ. Дослід-
ження з побудови системи арифметичних і 
алгебраїчних вправ в основному відноси-
лись до їх математичної суті, змісту. 
Цьому в певній мірі приділялась увага в 
дослідженнях і публікаціях О.С.Дубинчук, 
Г.І.Саранцева, С.Ю.Суворової, П.М.Ерд-
нієва та ін. Вправам на розкриття конкрет-
ного змісту дії присвячені роботи 
М.О.Бантової, Я.Я.Менциса. Дійсно цьому 
питанню недостатньо приділяється уваги в 
підручниках, а це затрудняє формування в 
учнів елементів самоконтролю, що спира-
ється на змістову сторону дії. 
Є.І.Лященко використовує системний 

підхід до побудови вправ. П.М.Ерднієв в 
основу системи вправ з арифметики 
покладає принципи співставлення і проти-
ставлення. Я.І.Груденов, Г.І.Саранцев ви-
діляють закономірності в побудові вправ з 
алгебри та геометрії для формування різ-
них умінь та навичок. З.І.Слєпкань реко-
мендує в процесі обчислень вимагати 
пояснення ходу виконання, поєднувати 
усні обчислення з письмовими, використо-
вувати вправи для розвитку учнів. Але в 
дослідженнях недостатньо розкривається 
структура системи вправ з обчислень, 

мало звертається уваги на взаємозв�язки 
між навичками, з яких складаються певні 
обчислювальні уміння. 
Мета статті � розкрити логіко-

структурний аналіз системи вправ на об-
числення у 4-6 класах. 
Успіх роботи з формування обчислю-

вальної культури учнів забезпечується 
системою вправ, що є засобом її формуван-
ня. Розглянемо цей процес з трьох сторін: 

- логічної � яка послідовність, взаємо-
зв�язок навчального матеріалу, що відно-
ситься до обчислень; 

- математичної � які математичні опе-
рації слід виконати для виробітки певної 
навички або уміння; 

- психологічної � з яких розумових 
операцій складається процес формування 
обчислювальних навички або уміння. 
Зміст навчального матеріалу з обчис-

лень характеризується системою внутріш-
ніх зв�язків між навичками, що входять в 
кожне обчислювальне уміння. Основними 
елементами навчального матеріалу візьме-
мо обчислювальні операції, які потім по-
винні перейти в навичку. Для цього нами 
виділено всі обчислювальні навички, що 
повинні бути сформовані в учнів 4-6 
класів. 
Наведемо список обчислювальних 

навичок: 
1 � додавання багатоцифрових чисел; 2 

� виділення цілої частини числа; 3 � дода-
вання десяткових дробів; 4 � віднімання 
багатоцифрових чисел; 5 � віднімання де-
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сяткових дробів; 6 � множення багатоциф-
рових чисел; 7 � множення десяткового 
дробу на 10п; 8 � знаходження відсотків; 9 
� множення десяткових дробів; 10 � ділен-
ня багатоцифрових чисел; 11 � ділення де-
сяткового дробу на 10п; 12 � ділення де-
сяткового дробу на натуральне число; 13 � 
ділення на десятковий дріб; 14 � додаван-
ня цілих чисел з однаковими знаками; 15 � 
додавання цілих чисел з різними знаками; 
16 � віднімання цілих чисел з однаковими 
знаками; 17 � віднімання цілих чисел з різ-
ними знаками; 18 � множення цілих чисел 
з однаковими знаками; 19 � множення ці-
лих чисел з різними знаками; 20 � ділення 
цілих чисел з однаковими знаками; 21 � 
ділення цілих чисел з різними знаками; 22 
� зведення дробів до спільного знамен-
ника; 23 � додавання дробових чисел з од-
наковими знаменниками; 24 � додавання 
дробових чисел з різними знаменниками; 
25 � віднімання дробових чисел з однако-
вими знаменниками; 26 � віднімання дро-
бових чисел з різними знаменниками; 27 � 
множення двох дробів; 28 � знаходження 
взаємнообернених чисел; 29 � ділення 
двох дробів; 30 � додавання одноцифро-
вих чисел; 31 � додавання двоцифрового 
числа з одноцифровим; 32 � додавання з 
переходом через розряд; 33 � віднімання 
одноцифрових чисел; 34 � віднімання з 
числа меншого за 20 одноцифрового чис-
ла; 35 � віднімання чисел з переходом че-
рез розряд; 36 � табличне множення; 37 � 
множення багатоцифрових чисел на одно-
цифрове; 38 � множення багатоцифрового 
числа на двоцифрове; 39 � табличне ділен-
ня; 40 � добірка цифри частки; 41 � ділен-
ня багатоцифрового числа на одноцифро-
ве; 42 � ділення багатоцифрового числа на 
двоцифрове; 43 � ділення з остачею. 
Серед названих навичок за допомогою 

перетворення матриць було виділено 
головні. 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 з різними знаками; 

- звичайними дробами � головними 
навичками є додавання та віднімання дро-
бів з різними знаменниками [8]. 
Побудуємо схему розташування об-

числювальних навичок у 4, 5 і 6 класах. 
Для цього весь матеріал кожного класу 
розбили на 32 частини, що відповідають 
кількості тижнів за навчальний рік. Позна-
чили кружечком з номером кожну з обчис-
лювальних навичок. Стрілками показали 
зв�язки між навичками та вміннями, 
вибравши напрямок до навички, яка вхо-
дить в іншу навичку (див. схему 1). Аналіз 
схеми дозволив виділити початкові та 
підсумкові навички. Початковими будуть 
навички під номерами 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 39, 43, які формуються ще в 2-4 класах, 
а підсумковими � 5, 8, 13, 21, 26, 29, 32. 
Використовуючи схему можна плану-

вати, які навички слід актуалізувати перед 
вивченням нового обчислювального при-
йому. Наприклад, з кружечка 12 виходять 
чотири стрілки в кружечки 4, 10, 6, 2. 
Тому перед вивченням ділення десятко-
вого дробу на натуральне число (12) необ-
хідно повторити віднімання (4), ділення 
(10), множення (6) багатоцифрових чисел 
та виділення цілої частини числа (2). Ана-
логічно перед ознайомленням з обчислю-
вальною навичкою 5 необхідно відтворити 
навички 3, 2, 4 і т.д. 
Отже, під час формування нової об-

числювальної навички буде відтворюва-
тись раніше здобута. Зі схеми видно скіль-
ки разів та чи інша навичка відтворюється 
під час формування інших. Так, наприк-
лад, в кружечок 6 входить 8 стрілок, зна-
чить, ця навичка буде відтворюватись під 
час формування інших 8 разів, навичка 10 
буде відтворюватись 6 разів, навичка 4-6 
разів і т.д. 
Якщо, врахувати, що такі навички, як 6, 

10, 4 закріплюють і під час розв�язування 
задач, то їх включати в опитування в про-
цесі виділення опорних навичок навряд чи 
доцільно. Найбільш прийнятним буде від-
творювати ті навички, в які входить одна-
дві стрілки. Наприклад, зведення дробів до 
спільного знаменника (22) використовуєть-
ся тільки два рази для додавання (24) та 
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віднімання (26) дробів з різними знаменни-
ками, тому перед ознайомленням з цими 

навичками необхідно більше уваги зверну-
ти саме на навичку 22. 
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Крім того, за допомогою схеми було 

встановлено, що якраз під час формування 
головних навичок спостерігається найбіль-
ший часовий проміжок між формуванням 
складових та підсумкових навичок. Нап-
риклад, додавання та віднімання звичайних 
дробів з різними знаменниками спирається 
на навичку додавання та віднімання дробів 
з однаковими знаменниками, зведення 
дробів до спільного знаменника, додаван-
ня, віднімання і ділення багатоцифрових 
чисел. 
Отже, схема дозволила здійснити струк-

турний і якісний аналіз навчального мате-
ріалу, що відноситься до обчислень. А це, в 
свою чергу, допомагає розробити більш 
досконалу методику формування обчислю-
вальних навичок. 
Аналізуючи систему обчислювальних 

вправ у підручниках 4-6 класів, слід відмі-
тити, що: 

- в ній обмаль вправ, що сприяють 
розвитку уваги; 

- число вправ спрямованих на формуван-
ня самоконтролю поступово зменшується;  

- вправи, що сприяють формуванню 
раціональності мислення, в основному ви-
користовуються під час дій з натуральними 
числами. 
Система вправ з обчислень повинна 

сприяти формуванню і удосконаленню 
якостей обчислювальних навичок. Їх мате-
матична суть буде забезпечувати форму-
вання правильності та свідомості обчис-
лень; психологічна � узагальненості, згор-
нутості, раціональності, стійкості. 
Отже, під системою вправ, що направ-

лена на формування обчислювальної куль-

тури учнів 4-6 класів, ми розуміємо таке їх 
сполучення і послідовність, що сприяє роз-
витку всіх якостей обчислювальних нави-
чок і вмінь. 
У цю систему повинні входити вправи, 

що направлені на розкриття змісту дії, 
істотних властивостей алгоритму, застосу-
вання алгоритму, формування якостей об-
числювальних навичок і вмінь, розвиток 
психічних процесів та якостей особистості 
школяра (уваги, мислення, пам�яті тощо). 
Отже, логіко-структурний аналіз систе-

ми обчислювальних вправ допоможе вчи-
телю різностороннє розглянути підсумкові 
навички та спланувати методику їх форму-
вання. 
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Резюме. Сухина Л.А. РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ВЫЧИС-

ЛИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ. В статье раскрывается структурно-логический анализ 
системы упражнений по вычислениям в 4-6 классах. Сформулированы рекомендации к использованию 
схемы для совершенствования методики формирования вычислительных навыков. 

Summary. Sukhina L. THE ROLE OF THE SYSTEM OF EXERCISES IN FORMING 
PUPILS� CALCULATING CULTURE. Structural and logical analysis of the system of exercises in 
calculations in the 4th � 6th forms is revealed in the article. The recommendations for using the scheme 
in order to improve the methods of forming calculating skills are formulated here. 
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