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Проаналізовано поняття моделі та різні підходи до її створення. Представлено 

модель організації наступності під час навчання математики у 4-ому класі початкової 
школи. Розглянуто зміст блоків, що складають модель. 
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Постановка проблеми. Перехід від по-

чаткової до середньої школи є одним з ета-
пів у неперервній освіті будь-якої особисто-
сті. Навчання математики в 4-ому класі з 
дотриманням принципу наступності сприяє 
успішному оволодінню матеріалом, розвит-
ку інтересу як до конкретного предмету (ма-
тематики), так і до процесу навчання взагалі. 
Враховуючи це, проблема проектування 
моделі організації наступності під час на-
вчання математики у 4-ому класі набуває 
безапеляційної актуальності. 

Аналіз основних досліджень і публі-
кацій. Проблемою наступності навчання 
математики у початковій школі займалися 
М.В. Богданович [1], М.М. Волчаста [2], 
Л.С. Голодюк [3], Є.О. Лодатко [6], 
Р.Н. Москальова [7], С.О. Скворцова [8], 
О.В. Чепка [9] та інші. 

У роботах цих вчених аналізуються 
умови успішної адаптації учнів початкової 
школи під час їхнього переходу з одного 
класу в наступний. 

Дослідниками вказується, що адапта-
ція учнів на початку навчання математики 
в кожному з класів знаходиться у прямій 
залежності від дотримання наступності 
навчання математики у попередньому 
класі. Але проблемі організації наступнос-
ті навчання математики учнів 4-ого класу, 
як умові їхньої успішної адаптації у 5-ому 
класі, увага майже не приділяється. 

Метою статті є аналіз поняття «мо-
дель», етапів її побудови та різних підхо-
дів до її створення. Як результат прове-
деного аналізу нами представлено модель 

організації наступності під час навчання 
учнів математики у 4-ому класі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проаналізуємо поняття моделі. 

Так, О.М. Дахін [4] під моделлю розу-
міє штучно створений об’єкт у вигляді 
схеми, фізичних конструкцій, знакових 
форм або формул, що є подібним до дос-
ліджуваного об’єкту або явища, відтворює 
у спрощеному вигляді його структуру, 
властивості, взаємозв’язки та відносини 
між елементами. 

Крім того, за визначенням В.О. Штоффа 
[10], модель – це така уявна чи матеріально 
реалізована система, яка відтворюючи або 
відображаючи об’єкт дослідження, має здат-
ність замінювати його так, що її вивчення 
приводить до нової інформації про цей об’єкт. 

Проаналізувавши визначення моделі 
за О.М. Дахіним [4] та В.О. Штоффом [10] 
ми згодні з тим, що модель не існує у при-
роді як окремий предмет, а представляє 
собою результат уявної розумової діяль-
ності конкретної людини; надається у вза-
ємозв’язку з основними складовими її 
елементами та приводить до певного ре-
зультату під час дослідження. 

Отже, під моделлю розуміємо аналі-
тичну конструкцію чи графічний опис 
процесу впровадження змін, який вимагає 
дослідження. У нашому випадку – це про-
цес навчання математики учнів 4-ого кла-
су, у ході якого застосовується створена 
нами методика організації наступності. 

Проаналізуємо моделі, що пропону-
ються в дослідженнях, близьких до нашого. 
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У роботі Р.Н. Москальової [7] пред-
ставлена модель реалізації принципу на-
ступності у навчанні учнів початкової та 
основної ступені школи з поглибленим 
вивченням математики. Запропонована 
модель складається з чотирьох компонен-
тів, зміст яких відображає цілі, завдання, 
педагогічні умови, експериментальну пе-
ревірку проведеного дослідження. 

Але, на нашу думку, створена модель 
представляє собою замкнене коло, тому не 
відображає в повній мірі факторів, що 
сприяють успішній адаптації учнів під час 
навчання математики. Отже, не прогнозує 
кінцевий результат. 

У дисертації О.В. Чепки [9] розгляда-
ється модель забезпечення наступності 
ігрових форм навчальної діяльності учнів 
в умовах навчально-виховного комплексу 
«школа-дошкільний заклад». У моделі ві-
дображено методичні передумови дослі-
дження, проте теоретичним основам орга-
нізації наступності увага не привертається. 

На нашу думку, дотримання логічної 
послідовності у ході створення моделі ор-
ганізації наступності навчання математики 
учнів 4-ого класу вимагає розгляду етапів 
її побудови. 

Процес створення педагогічної моделі 
О.М. Дахін [4] поділяє на три етапи. Пер-
ший етап представляє собою побудову 
якісної моделі досліджуваного педагогіч-
ного процесу. Другий – побудова форма-
льної моделі педагогічного об’єкту. На 
третьому етапі відбувається змістовна ін-
терпретація об’єкту та ефективність її за-
стосування. Як зазначає вчений, процес 
моделювання може бути знову повторе-
ний з корекцією на перших двох етапах. 

Ми погоджуємось з цією думкою та 
пропонуємо модель (рис. 1), що поділено 
на чотири блоки: цільовий, теоретико-
методичний, організаційно-методичний, 
результативно оцінювальний. 

У цільовому блоці зазначені мета ор-
ганізації наступності та цілі навчання ма-
тематики у 4-ому класі. 

У теоретико-методичному блоці ви-
значені основні підходи і функції органі-
зації наступності та принципи навчання 
математики у 4-ому класі. 

В організаційно-методичному блоці 
описані суб’єкти дослідження та методика 

організації наступності навчання матема-
тики у 4-ому класі. 

У результативно оцінювальному блоці 
вказані основні критерії та показники оці-
нки навчальних досягнень учнів, зазначені 
вимірники, за допомогою яких здійсню-
ється оцінювання результатів. 

Аналіз роботи в межах цих блоків 
уможливлює вихід на результат – підгото-
вка учня, адаптованого до навчання мате-
матики у 5-ому класі. 

Розглянемо більш детально зміст кож-
ного з блоків нашої моделі. 

Цільовий блок описує цілі організа-
ції наступності під час навчання учнів 
математики в 4-ому класі, до якої відно-
сять: створення системи неперервної 
освіти з урахуванням зберігання само-
цінності кожного вікового періоду роз-
витку учня; формування уміння навча-
тися як фундаментального новоутво-
рення; розвиток індивідуальності кож-
ного учня, збереження його здоров’я, 
емоційної рівноваги. Цей блок визначає 
цілі навчання, що враховують надання 
різнобічної підтримки учням для їхньої 
успішної адаптації у 5-ому класі. 

Теоретико-методичний блок відображає 
основні підходи до організації навчання ма-
тематики в 4-ому класі, в основі яких лежать 
принципи особистісно орієнтованого та роз-
вивального навчання по Л.В. Занкову [5]. 
Крім того, цей блок визначає функції органі-
зації наступності, зокрема: об’єднувальну 
(забезпечує взаємозв’язок між усіма компо-
нентами методики навчання математики у 4-
ому та 5-ому класах); корегувальну (полягає 
в удосконаленні засобів, необхідних для фо-
рмування в учнів універсальних навчальних 
дій, наступності в їхньому розвитку); адапти-
вну (визначає перебіг процесу організації 
наступності навчання математики випускни-
ків початкової школи з урахуванням особли-
востей навчання математики у 5-ому класі). 

Організаційно-методичний блок вклю-
чає суб’єктів, які приймають участь у дос-
ліджуваному процесі. До них ми відноси-
мо: вчителя початкових класів, вчителя 
математики 5-ого класу, учнів 4-их та 5-их 
класів, батьків, психологів. У цьому блоці 
розглядається зміст навчання, що допов-
нений завданнями, які сприяють розвитку 
ігрових ситуацій.
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Рис. 1. Модель організації наступності під час навчання математики у 4-ому класі 
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Крім того, цей блок вказує на необхід-
ність застосування методів навчання, що 
сприяють організації наступності. Особ-
лива увага приділяється евристичній бесі-
ді, як методу, що стимулює формування 
уміння навчатися в учнів 4-ого класу, як 
фундаментального новоутворення важли-
вого для навчання математики у 5-ому 
класі. Традиційні форми навчання ми до-
повнюємо ігровими ситуаціями, які ство-
рені на основі використання ігор тренува-
льного, конструктивного та творчого ха-
рактеру. Серед засобів навчання виокрем-
люємо комплекс мультимедійних презен-
тацій до змістових ліній навчання в 4-ому 
класі. 

Результативно оцінювальний блок ви-
значає показники і вимірники, за якими 
можна оцінювати ефективність функціо-
нування даної моделі. До показників від-
носимо: структуру мислення 4-ого і 5-ого 
класів; рівень уваги учнів 4-ого і 5-ого 
класів на уроках математики; рівень три-
вожність учнів 4-ого і 5-ого класів на уро-
ках математики; рівень сформованості 
універсальних навчальних досягнень учнів 
4-ого і 5-ого класів; рівень сформованості 
вмінь учнів 4-ого та 5-ого класів під час 
навчання математики. При цьому вимір-
никами виступають: анкети і психологічні 
опитувальники для учнів 4-их і 5-их класів 
та їх батьків, поточні та семестрові конт-
рольні роботи у 4-ому класі, державна під-
сумкова атестація, вхідна контрольна ро-
бота на початку 5-ого класу. 

Результатом роботи взаємопов’язаних 
блоків моделі виступає успішна адаптація уч-
нів під час навчання математики у 5-ому класі. 

Висновки. Отже, дослідження про-
блеми, встановленої нами під час констату-
вального етапу експерименту, уможливило 
проектування моделі організації наступно-
сті навчання математики учнів  4  класу. 
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