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ДОВІДКА-ПОДАННЯ
1. Прізвище, ім'я, по батькові: Осіпчук Людмила Григорівна
2. Посада і місце роботи, служби: вчитель початкових класів Фастівського
ліцею-інтернату
3.Число, місяць рік і місце народження: 3 січня 1963 р„ с.Старе Шарно,
Народицького р-ну. Житомирської області
4.Національність українка
5.Освіта

вища

6.Наукова ступень, вчене звання 7. Які має державні та відомчі нагороди і дата нагородження Грамота
обласного управління освіти і науки Київської держадміністрації, 2008 рік.
Грамота Фастівської міської держадміністрації, 2009 рік
8.Домашня адреса м. Фастів, вул. Залізнична, 99 кв. 1
9.Педагогічний стаж роботи 32 роки, стаж роботи у даному колективі 24
роки
10.Характеристика з зазначенням конкретних заслуг в галузі освіти і
науки України Осіпчук Людмила Григорівна працює у Фастівському ліцеїінтернаті з 1988 року , з 2004 року займає посаду класовода.Загальний
педагогічний стаж становить 32 роки. Людмила Григорівна – сумлінний та
добросовісний працівник, відзначається надзвичайною відповідальністю до
роботи

та

посадових

обов’язків.

Принципова,

впевнена,

зібрана,

цілеспрямована, вимоглива до себе та до оточуючих. Вчителька має високу
теоретичну підготовку, досконало володіє методикою початкового навчання.
Для

її

роботи

характерний

творчий

пошук,

прагнення

педагогічної

майстерності, для уроків – швидкий темп, чітка, послідовна структура;
логічний зв'язок між кожним етапом уроку; доброзичлива атмосфера. Осіпчук
Л.Г. розкриває в учнів навички систематичної праці, виховує відповідальність
за результати навчання. Вчителька систематично шукає найбільш оптимальні
шляхи розвитку пізнавальної активності учнів, має свою систему роботи.

Осіпчук

Людмила

професіоналізму,

Григорівна

ініціативи,

в

роботі

творчості.

проявляє

Вчителька

високий

досконало

рівень
володіє

ефективними формами, методами організації навчально – виховного процесу.
Свою роботу вчитель спрямовує на формування в школярів елементів
логічних знань та сприяє виділенню учнями орієнтаційної основи застосування
окремих логічних умінь. Ефективність

формування логічних знань і вмінь

учнів Людмила Григорівна забезпечує застосуванням різних методів навчання,
використанням

різноманітних

форм

організації

знань,

раціональним

співвідношенням фронтальної, індивідуальної й групової форм роботи. Одним
із найбільш впливових засобів формування логічного мислення учнів є система
вправ із логічним навантаженням, розроблених відповідно до власної авторської
програми з логіки «Логічними стежинами» для 1 - 4 класів, яка була
опублікована у фаховому журналі. Застосовує елементи розвиваючого навчання
за програмою «Крок за кроком».
Досягла добрих результатів у навчанні і вихованні дітей свого класу.
Виявляє ґрунтовний рівень професіоналізму; систематично працює над
педагогічним самовдосконаленням; активно освоює і впроваджує в педагогічну
практику елементи позитивного педагогічного досвіду. Налагоджує контакт із
сім’ями дітей не тільки, коли потрібна допомога батьків, а постійно,
домагаючись відвертості, взаєморозуміння, чуйності. Стосунки з дітьми будує
на довірі, повазі, вимогливості, справедливості. Учні Осіпчук Л.Г. мають
глибокі знання. Своїми творчими здобутками вчитель охоче ділиться з колегами,
співпрацює з методичною радою ліцею, вихователем класу.
Людмила Григорівна - активна учасниця життя ліцею, з 2011 року є головою
профспілкового комітету ліцею. Толерантна і доброзичлива, дисциплінована, має
високий загальний культурний рівень.
Осіпчук Людмила Григорівна відповідає займаній посаді, присвоєним
раніше вищій кваліфікаційній категорії та педагогічному званню «Вчитель –
методист».
Директор ліцею

М.М. Коміренко

Анотація
на досвід роботи Осіпчук Людмили Григорівни,
вчителя початкових класів
Фастівського ліцею-інтернату
Тема досвіду:
Об'єкт досвіду:

Розвиток культури логічного мислення молодшого
школяра

Рік народження:

Осіпчук Людмила Григорівна
1963

Освіта:

Вища

Спеціальність:

Вчитель початкових класів

Стаж роботи:

32 роки

Кваліфікаційна
категорія:

Вища

Адреса досвіду:

Фастівський ліцей-інтернат

Актуальність досвіду:

В зв'язку з пріоритетністю природничо -математичних наук
національної освіти раннє виявлення та розвиток дитячих
обдарувань з предметів природничо-математичного
профілю через введення курсу "Логічними стежинами"
в початковій школі, дає високі результати та має
позитивний формуючий вплив на дитячу особистість
і сприяє розвитку світогляду.

Мета дослідження:
Теоретично обґрунтувати, розробити та практично
довести, що вивчення курсу "Логічними стежинами" в
молодшому шкільному віці допомагає активізації
розвитку пам'яті, нестандартного мислення, вміння
аналізувати, обґрунтовувати, міркувати, встановлювати
взаємозв'язки між поняттями, сприяє розвитку творчих
здібностей, що забезпечить у майбутньому глибокі
знання при поглибленому вивченні природничоматематичних наук, що є основною метою діяльності
ліцею.
Практична значимість: Досвід можна рекомендувати для використання
вчителями початкових класів загальноосвітніх шкіл.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСВІД
Тема: Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на уроках
математики
Мета: Впровадження у навчання розвивальних курсів, які побудовані на основі
нових інформаційних технологій для досконалення процесу навчання дітей
елементам математики.
Короткий зміст:

На етапі реформування системи освіти основною метою

загальноосвітньої школи є гармонійний розвиток особистості. Одним із
аспектів процесу формування особистісних якостей школяра є забезпечення
відповідного рівня розвитку їх логічного мислення, який виступає необхідною
передумовою адаптації учнів до соціального, професійного, культурного життя
в суспільстві. У проекті стандарту освітньої галузі «Математика» серед цілей і
завдань вивчення математики виділяють розвиток логічного мислення і
математичної

мови,

вміння

логічно

обґрунтовувати

твердження,

використовувати різні мови математики ( словесну, символічну, графічну).
Високий рівень сформованості логічного мислення школяра виступає і як мета
математичної освіти , і як основа, на якій опанування ними математичних знань
проходить значно ефективніше.
В Україні розробка проблеми розвитку логічного мислення у процесі
навчання математики посідає особливе місце і ведеться в декількох напрямках.
Особливо на увагу заслуговує питання про розвиток логічного мислення
школярів початкової школи.
Систематичне і цілеспрямоване використання у процесі навчання
математики системи вправ із логічним навантаженням впливає не лише на
формування логічного мислення, зокрема окремих його компонентів, а й сприяє
підвищенню якості навчання.
В процесі вивчення математики слід проводити роботу над розвитком в
учнів логічного мислення, вчити їх не тільки доводити окремі теореми,
твердження, а й формувати в них уявлення про дедуктивний характер побудови
математики, ознайомлювати із загальними методами , які мають велике
загальноосвітнє та прикладне значення.

Свою роботу Осіпчук Людмила Григорівна спрямовує на формування в
школярів елементів логічних знань, закладених у неявному вигляді в курсі
математики, та сприяє виділенню учнями орієнтаційної основи застосування
окремих логічних умінь. Ефективність опосередкованого формування логічних
знань і вмінь учнів
використанням

забезпечую застосуванням різних методів навчання,

різноманітних

форм

організації

знань,

раціональним

співвідношенням фронтальної, індивідуальної й групової форм роботи. Одним
із найбільш впливових засобів формування логічного мислення учнів є система
вправ із логічним навантаженням . Основні теоретичні позиції у формуванні
такої системи вправ вона бачить в тому , що :
- Математичні вправи з логічним навантаженням повинні враховувати цілі
навчання математики і створюватися на основі програмового матеріалу курсу
математики;
- Структуру системи вправ потрібно визначити, спираючись на загальні
психологічні

закономірності

сприйняття,

мислення,

уваги,

пам,яті

та

особливості логічного мислення школярів;
- Така система вправ повинна будуватися з урахуванням взаємної
усвідомленої і неусвідомленої діяльності учнів;
- У системі повинні реалізовуватися принципи розвивального навчання і
загальнодидактичні принципи;
- Виконання
забезпечувати

системи
засвоєння

вправ
учнями

з

логічним

навантаженням

математичних

знань

на

повинно

основному,

підвищеному і поглибленому рівнях, а логічних знань – на репродуктивному,
продуктивному і творчому рівнях.
Поняття « система вправ з логічним навантаженням» не повинне
розумітися як тільки розв,язування задач або вправ з логічним навантаженням.
Це цілеспрямована система роботи вчителя над розвитком логічного мислення
учнів на кожному етапі уроку . Досвід роботи

вчителя показує, як через

систему вправ з логічним навантаження можливо розвивати логічне мислення
школярів на етапі мотивації, при перевірці домашнього завдання, при вивченні
нової теми, при узагальненні та систематизації знань, умінь та навичок, як

наприкінці уроку, так і при закінчення вивчення розділу.
Формування

мотиваційного

компонента

здійснюється

через

забезпечення позитивного ставлення учнів до математичної діяльності;
виховуючи пізнавальний інтерес. На уроках використовуються вислови відомих
особистостей. Зародження процесу логічного мислення вимагає наявності
проблемної ситуації.
Учень лише тоді буде працювати активно і плодотворно, коли ситуація, що
виникла, буде для нього особистісно близькою. Необхідними на цьому етапі є
особистісна

активність

стосовно

проблеми,

чітке

розуміння

питання,

усвідомлення суб'єктом протиріччя між особистим досвідом і необхідним
обсягом знань, прагнення розв'язати проблему, бажання саморозвитку.
Внутрішня мотивація у багатьох учнів ще нестійка і залежить від ситуації. Тому
вчитель

пропонує логіко розвивальні завдання, цікаві факти з життя

знаменитих

людей,

різноманітні

історичні

матеріали,

ігрові

ситуації,

розв’язання ситуативних задач . Для формування мотивації доцільно
використовувати такі прийоми:
9) Дивуй. Найбуденніші й повсюдні явища, події, предмети можуть стати
дивними , якщо на них подивитись з іншої точки зору. Здивування – початкова
фаза розвитку пізнавального інтересу. Такі вправи не тільки породжують
пізнавальний інтерес, а розвивають логічне мислення учнів.
10)

Відстрочена загадка. На початку уроку вчитель дає загадку,

відгадку на яку можна дізнатись на уроці під час роботи над новим матеріалом.
Наприклад при вивченні властивостей множення дітям пропонується на
початку уроку підрахувати значення виразу 25* 4568*4 і підкреслюється, що
вже сьогодні учні зможуть знайти відповідь на це питання усно, за лічені
секунди.
11) Асоціації на дошці. Цей метод якнайліпше розвиває у дитини логічне
мислення, має високий рівень зацікавленості. Учитель записує на дошці
основне поняття уроку, яке мають опрацювати учні. Далі він просить назвати
асоціації, які воно у них викликає. Наприклад, при вивченні теми «Трикутник.
Види трикутників. Периметр трикутника» вчитель записує на дошці слово «

трикутник» , пропонує учням зібрати асоціації і записує їх поряд із словом «
трикутник». Асоціації можуть бути різними ( три кути, три сторони, більярд,
гострий, колкий, піраміда та ін.)
При перевірці домашнього завдання вчитель велику увагу приділяє
перевірці теоретичних знань. Але, щоб вилучити момент заучування та
заставити учнів міркувати

питання ставляться таким чином, щоб діти

розпочали міркувати. Наприклад пізнавальні завдання на протиставлення
предметів:
1. Чим відрізняється об'єкт А від об'єкта В?
2. Яких властивостей немає в об'єкті А в порівнянні з об'єктом В?
3. Якими додатковими властивостями володіє об'єкт А в порівнянні з
об'єктом В?
4. Чим відрізняються формулювання...?
З метою розвитку логічного мислення вчитель застосовує такі прийоми:
-

Пропонує одне й те саме означення , якщо це можливо, визначити

різними способами. Такі завдання розвивають мислення, надають розуміння
певного об,єкта в повній мірі.
-

Встав пропущені слова або речення. Учням пропонується у означенні

вставити пропущені слова, або речення.
- Знайди помилку. Дітям дуже подобається шукати чужі помилки,
особливо, коли її допустив вчитель. Тому можна запропонувати таке завдання:
вчитель наголошує на тому , що він навмисно буде робити помилки у теоремі,
означенні, формулі тощо, а учням потрібно її виправити.
Формування

змістовного

компоненту

математичної

компетентності

вчитель здійснює при вивченні нового матеріалу та первинному закріпленні
знань. В своїй роботі вчитель погоджується із словами А. Дістревега « поганий
учитель подає істину, хороший – учить її знаходити». Подання нового матераілу,
як відомої події, може і має свої переваги ( наприклад зменшення часу на
викладання теми і тим самим збільшує час на відпрацювання здобуття
навичок), але

притупляє розвиток мислення дитини. Тому вчитель вважає

необхідним залучення учнів в процес вивчення нового матеріалу шляхом

ставлення наводячих питань, практичних досліджень, складання алгоритмів дій,
таблиць порівняння, умовиводів, опираючись на раніше набуті знання. Тобто
таким чином створюється логічний ланцюжок між новим і раніше вивченим. І в
такій формі роботи активна роль надається саме учню.
Формуючи дійовий компонент математичної компетентності вчитель
намагається створити для учнів оптимальні умови для поступового переходу від
дій під керівництвом учителя до самостійних, даючи їм змогу самим шукати
шляхи розв’язання пізнавальних та практичних завдань. Вчитель надає перевагу
таким видам самостійної діяльності учнів під час закріплення навичок:
- Робота за підручником. Учні обмірковують

розв,язання типового

приклада наведеного у підручнику, аналізують кожний крок після чого
намагаються самостійно розв,язати подібний приклад (можлива робота в парах
).
- Диференційовані самостійні роботи навчального характеру.
- Обрати правильну відповідь у завданнях в тестовій формі.
- Самостійне складання задач чи прикладів .
- Самостійна робота над

частиною завдання ( побудувати малюнок за

умовою задачі, скласти короткий запис до умови задачі, записати пояснення до
дії тощо).
При узагальненні і систематизації знань учнів наприкінці уроку учитель
користується такими прийомами:
1) Складання невеликих віршів, загадок , кросвордів щодо теми уроку.
2) Анкетний спосіб. Вчитель пропонує кожному учню анкету із
запитаннями щодо теми уроку. Учні повинні позначити правильні відповіді.
Дозволяється користуватись підручником. Така робота налаштовує учнів на
основне, що потрібно знати з теми уроку і полегшує виконання домашнього
завдання.
3) Логічні завдання: шаради, головоломки, пов,язані із темою урока.
4)

Гра « сніжний ком». Учитель називає слово, другий учень складає з

ним речення, третій ставить запитання до цього речення, четвертий –
відповідає.

Великого значення набуває рефлексія знань. Рефлексія трактується як
міркування, самоспостереження , а це теж крок на шляху розвитку логічного
мислення учнів.
Фіксація власного ставлення до уроку на кожному його етапі за допомогою
зорових сигналів, схем, усної відповіді формує свідомість, критичне мислення
учнів

щодо

знань

або

інформації,

отриманої

на

уроці,

готовності

використовувати її в житті.
Математичні турніри, конкурси, змагання розширюють і поглиблюють
здобуті на уроках знання, показують застосування їх на практиці, розвивають
мислення, математичні здібності, допомагають ввійти у світ наукових і
технічних

ідей,

сприяють

формуванню

математичних

компетентностей

школярів. Знання історії математики, вкладу вітчизняних учених у її розвиток
забезпечує підвищення рівня мотивації учнів щодо вивчення математики,
розвиває пізнавальний інтерес та математичну культуру.
Учні Людмили Григорівни беруть участь і в позакласній діяльності з
математики: математичні тижні, математичний конкурс « Кенгуру», шкільні та
районні олімпіади, інтернет олімпіади .
Застосування вправ з логічним навантаженням буде мати позитивний
результат за систематичного використання їх учителем, спеціальної уваги з його
боку до прийомів роботи над такими вправами, навчання учнів цих прийомів.
Так,

бажано

проводити

роботу

з

розв,язування

вправ

із

логічним

навантаженням, крім уроків, двічі – тричі на тиждень, виділяти для цього 7 – 10
хвилин уроку, звертати увагу учнів на спільне і відмінне в задачах, на прийоми
роботи над ними, навчати порівняльному аналізу. Роботу над вправами з
логічним навантаженням можна проводити на будь – якому етапі уроку залежно
від цілей і змісту , а також мети використання таких вправ.
Результатом діяльності вчителя в межатестаційний період стало створення
програми курсу за вибором “ Логічними стежинами ” для 3-4 класів.

МАТЕРІАЛИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ НАД ПРОБЛЕМОЮ
Вступ
Дивитись, все зрозуміти, все знати, все переживати,
Всі форми, всі кольори увібрати в себе очима,
Пройти по всій Землі палаючими ступнями,
Всі сприйняти і знову втілити.
Максиміліан Волошин
У сучасних умовах більшість психологів і педагогів визнають, що для
активізації самостійної роботи учнів необхідно озброїти не тільки системою
знань,

а

й

системою

прийомів

розумової

діяльності.(О.М.Леонтьєв,

П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна, Н.О.Менчинська, Г.С.Костюк, Є.М.КабановаМеллер, В.В.Давидов та інші.).
Прийоми розумової діяльності − це ті способи , якими учні її здійснюють
і, які можна об’єктивно виразити і описати

в діях ( прийоми порівняння,

абстрагування, узагальнення, розгортання, гіпотези тощо). Спеціальним є
питання про співвідношення цих прийомів з логічними операціями, що
розглядаються логіками. Можна поставити й таке питання: прийоми розумової
діяльності і навчання прийомів. Можна вважати, що прийоми навчальної роботи
це ті способи, які застосовуються учнями, а також ті способи, якими вчитель
навчає учнів цих прийомів. Значним досягненням педагогіки останніх років є
дослідження психолого-педагогічних аспектів прийомів розумової і навчальної
діяльності. Досліджено, наприклад, такі питання, як методи навчальнопізнавальної діяльності учнів ( Б.І.Коротяєв), синтез знань у процесі навчання (
В.О.Онищук), порівняльна ефективність різних прийомів узагальнення знань
учнів, формування самостійного мислення у процесі узагальнень та вплив
методів

на

ефективність

прийомів

розумової

діяльності

учнів

(

В.Ф.Паламарчук) та ін.
Врахування практичного значення та спрямування потребує процес
навчання, одним із найважливіших завдань якого є розвиток мислення учнів.
Адже факт засилля формальної логіки у шкільних програмах та підручниках
викликає ілюзію закінченості та безперечності знань. Учитель та підручник

виступають у ролі носіїв, виразників таких істин. Таким чином стверджується
метод мислення полярними категоріями: це – абсолютно правильно, а це –
абсолютно неправильно. Таким чином, володіння логічними прийомами
мислення при відсутності формального підходу є необхідною умовою для
успішного розвитку логічного мислення учня.
Отже, логічне мислення розглядається як мислення за законами логіки
(законом тотожності, законом суперечності, законом виключення третього,
законом достатньої підстави), завдяки якому відбувається опосередковане
пізнання предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях,
зв’язках і відношеннях. Це мислення, що характеризується перевагою
понятійного змісту, воно включає такі операції, як порівняння, аналіз, синтез,
абстрагування та узагальнення.
Розвиток математичних здібностей учнів через впровадження вправ з
логічним навантаженням на уроках математики
Формування логічного мислення молодших школярів - важлива складова
частина педагогічного процесу. Допомогти учням в повній мірі проявити свої
здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал - одне з
основних завдань сучасної школи.
Мислення дитини в тій чи іншій мірі розвиває кожен загальноосвітній
предмет, що викладається в початковій школі. Однак математика серед інших
предметів займає особливе місце.
У словнику психологічних понять К.К. Платонова логічне мислення
визначається як "вид мислення, сутність якого полягає в орієнтуванні
поняттями, судженнями і умовиводами з використанням законів логіки"
У психолого-педагогічній літературі "логічне мислення" недостатньо
диференційована

від

понять

"абстрактне",

"теоретичне",

"понятійний",

"категоріальне", "словесно-логічне (дискурсивне)" мислення. Іноді вони
розглядаються як синоніми.
Абстрактний характер і спільність методів, які широко використовуються в
різних

областях,

найбільшою

мірою

сприяють

оволодінню

учнями

елементарної логічної грамотністі, вміннями застосовувати сформовані на

уроках математики загальнологічні поняття, прийоми і способи дій при
вивченні інших предметів.
Численні спостереження педагогів, дослідження психологів переконливо
показали, що дитина, яка навчилася вчитися, не опанувала прийомами
розумової діяльності в початкових класах школи, в середніх зазвичай
переходить в розряд невстигаючих.
Одним з важливих напрямків у вирішенні цієї задачі виступає створення в
початкових класах умов, що забезпечують повноцінне розумовий розвиток,
пов'язаний з формуванням стійких пізнавальних інтересів, умінь і навичок
розумової діяльності, якостей розуму, творчої ініціативи.
В основі системи знань учнів лежить сформованість системи понять
досліджуваної предметної області. Володіння понятійним апаратом у більшій
мірі визначає розуміння навчального матеріалу, його використання для
вирішення прикладних завдань.
Кожне нове вводиться поняття повинне бути чітко визначено, розкрито
суть досліджуваного поняття, крім того, повинні бути визначені зв'язку даного
поняття з іншими поняттями, як вже введеними, так ще невідомими учням.
Проект "Початкова школа XXI століття" закладає фундамент для розвитку
і формування логічного мислення вже в першому класі, де у дітей починають
формуватися найпростіші розумові дії, засновані на вміннях спостерігати,
порівнювати, аналізувати, узагальнювати, класифікувати.
Автори "Початкова школа XXI століття" надають великого значення
розвитку мислення, а також реалізують математичну підготовку до подальшого
навчання і закладають основи для оволодіння школярами певним об'єктом
математичних знань і вмінь.
Логічне виховання учнів є складовою частиною загальної культури
мислення людини. Процес виховання культури мислення досить тривалий. Тому
і починатися він має з перших років навчання дитини в школі.
Для вчителя в практичному плані найбільш важливим є знання тих видів
завдань і вправ, на яких має формуватися і розвиватися логічного мислення.
Серед таких вправ виділяють наступні: вправи на підведення тих чи інших

понять під визначення; завдання на з'ясування зв'язків між різними
математичними об'єктами, на встановлення закономірності; вправи на
знаходження відсутньої фігури, на виділення зайвого предмета серед даної
множини; завдання на докази і т. д.
Успішне формування мислення молодших школярів на уроках математики
в визначається дотриманням таких психолого-педагогічних умов:
1. На кожному уроці застосовувати спеціальні завдання, спрямовані на
формування мислення.
2. Враховувати рівень індивідуального розвитку дитини та у зв'язку з цим
здійснювати індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.
3. Формувати словесно-логічне, абстрактне мислення на уроках математики в
тісному зв'язку з розвитком практично-дієвого і наочного - образного мислення.
4. При формуванні словесно - логічного мислення необхідно застосовувати
прийом моделювання.
5. Формувати словесно-логічне мислення на факультативах з математики,
позакласних заняттях.
Все вище викладене свідчить, про те, що формування логічного мислення є
однією з актуальних проблем. Процес виховання культури мислення досить
тривалий.
Тому і починатися він має з перших років навчання дитини в школі на рівні,
відповідному його віку, так як формується не тільки математична культура
учнів, а й розвиваються уміння по вирішенню життєво важливих і необхідних
завдань.
Логічне

мислення

молодших

школярів

грунтується

на

рішенні

нестандартних завдань в їх єдності: навчання, виховання і розвитку. Критерієм
сформованості логічного мислення є регулярне застосування на уроках
математики та у позакласних заняттях нестандартні задачі. Регулярно
використовуючи нестандартні задачі, вчитель може сформувати розвиток
логічного мислення.

Використання розвиваючих логіко – математичних ігор
Для розвитку у дітей логіко-математичного мислення проводяться ігри
логіко – математичного напрямку з предметами, з картинками і моделями,
словесні.
Організовуючи ігрову діяльність дітей, треба керуватися словами відомого
психолога О.В. Запорожця: «Нам необхідно добиватися того, щоб дидактична
гра була не лише формою засвоєня окремих знань і вмінь, а й сприяла б
загальному розвитку дитини, служила формуванню її здібностей». Наведу
зразки кількох розвиваючих логіко – математичних ігор, які можна
використовувати в роботі з учнями молодшого шкільного віку для підвищення
рівня логічного мислення на уроках математики.
 Дидактична гра «Підгодуємо звірят»
Мета. Закріплювати поняття «більше», «менше», «порівну», «однаково».
Заохочувати до самостійного пошуку шліхів порівняння двох множин
прийомами накладання.
Обладнання. Роздаткове: смужка для викладання, по 3 силуетні зображення
зайчиків та білочок, по 2 силуетні зображення морквинок, горішків.
Додаткове: по 1 силуетному зображенню морквинок та грішків на кожну
дитину.
Ігрові дії. Вчитель повідомляє, що після таночка білочки і зайчики стомились, їх
треба підгодувати (з’ясовують, кого і чим саме годуватимуть). Далі діти по черзі
«підгодовують» кожного зайчика морквинкою (прийомом накладання),
з’ясовують, що не вистачає морквинок. Вчитель заохочує до пояснення, чого
більше, менше, що треба зробити, щоб стало порівну (дає додаткову морквинку
«голодному» зайчику). Аналогічні дії проводяться з білочками та горішками.
 Дидактична гра «Порівняй та поміркуй»
Мета. Вчити визначати, в якій групі більше (менше) предметів прийомами
накладання і прикладання. Позначати рівність або нерівність кількості
предметів в групах словами «більше», «менше», «порівну», «однаково».
Знаходити два варіанти досягнення рівності предметів в групах: надавати
перевагу одному з них, відповідаючи на проблемні запитання.
Обладнання. Фланелеграф; силуетні зображення жіночих фігурок, квітів, дерев,
паростків розсади, лунок (в межах 5).
Ігрові дії. Дітям пропонується визначити рівність або нерівність предметів в
групах («квіти для мами», «на квітучій галявині: дерева та квіти», «посадимо
розсаду на городі») шляхом накладання або прикладання. Визначити шляхи
досягнення рівності в групах, відповідаючи на проблемні запитання:
- Кому і що ти подаруєш зайву квітку?
- Чому не можна «рубати дерево» заради того, щоб дерев та квітів на галявині
стало порівну?
- Чим дерево відрізняється від квітки?
- Що зробити доцільніше: викопати ще одну лунку, чи викинути паросток

розсади?...
 Гра „Засвітило сонечко - виглянь у віконечко”
Обладнання: картки із завданнями на додавання і віднімання. Після знака
дорівнює замість результату намальоване віконце.
Набори цифр для дітей; зображення сонця.
Картки із завданнями лежать перед гравцями записом вниз. Піднімаючи
зображення сонця, ведучий каже: „Засвітило сонце!”. Учні перевертають
картки. „Виглянь у віконце!”- продовжує ведучий. Гравці розв’язують приклад і
кладуть на віконце одержане число. Сигналом до закінчення є слова: „Сонечко
заховалось за хмари”. Учень, який розв’яже 3-5 прикладів стає ведучим.
При регулярному проведенні ігор, вправ на розвиток логічного мислення,
при активній участі дітей на уроках,
логічного мислення.

можливо досягти динаміки в

рівні

МАТЕРІАЛИ ДО ВИСТУПУ ІЗ ТВОРЧИМ ЗВІТОМ ПЕРЕД КОЛЕГАМИ

Предмет дослідження:
дослідження: процес розвитку пізнавальних інтересів
учнів за умов використання завдань з логічним навантаженням.
Об'
Об'єкт дослідження:
дослідження: завдання з логічним навантаженням
для використання на уроках різних предметів.
Мета дослідження:
дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити педагогічні умови та процес розвитку пізнавальних
інтересів молодших школярів через використання завдань
з логічним навантаженням.
Гіпотеза дослідження:
дослідження: на розвиток пізнавальних інтересів впливає
використання завдань з логічним навантаженням, що приводить
до ефективності навчально-виховного процесу в цілому.

розв'язання задач різними способами;
творча робота над задачею;
моделювання задачі на основі креслення, малюнка;
самостійне складання задач;
розв‘язання задач з бракуючими чи зайвими даними;
використання прийому порівняння задач і їх рішень;
зміна питання задачі;
складання виразів за даними задачі або за блок-схемою.

Пошук закономірностей;
Комбінування;
Встановлення зв’язків;
Припущення і вилучення;
Головоломки;
Числові ребуси;
Проблемні ситуації і задачі тощо

Інтерес до пізнавальної діяльності - відправна точка, яка стимулює
весь процес навчання і сприяє кращому засвоєнню знань
Інтелектуальна активність дитини спрямовується і підкреслюється
саме інтересом. Інтерес активізує мислення, а пізнання неможливе
без активної думки.

•вдосконалились уміння учнів визначати головне,
головне, аналізувати,
аналізувати,
зіставляти і порівнювати,
порівнювати, ставити питання,
питання, доводити думку;
думку;
•поліпшилась культура мовлення ( думки висловлюються чітко,
чітко,
точно,
точно, послідовно і переконливо);
переконливо);
•покращився рівень навчальних знань перш за все з математики
та інших навчальних дисциплін (див.
див. Додаток 1);
•підвищився пізнавальний інтерес до навчання;
навчання;
•значно зросла мотивація учнів до активної пізнавальної діяльності,
діяльності,
до здобуття знань;
знань;
•визначився якісний рівень сформованості навичок критичного мислення;
мислення;
•в цілому діти стали успішніше розв‘
розв‘язувати життєві ситуації;
ситуації;
•відбулись якісні зміни в особистості учнів,
учнів, сформувалось свідоме
ставлення до набуття знань.
знань.
Матвєєва О.М.

Вікторини

Математичні ранки

Усні журнали

КВК

Змагання допитливих

Математичні сходинки

БрейнБрейн-ринги

Олімпіади і конкурси

Виступ на педраді. Розвиток інтелекту молодших школярів ( з досвіду
роботи )
На сьогодні суспільство перед школою ставить чітке завдання: «…виховати
дитину, яка вміє спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно та творчо
працювати і жити.» Дитина – складна біосоціальна система, а традиційна
школа, як структура, де вона навчається є достатньо примітивною. Навчання
здебільшого сконструйоване як система педагогічного насильства. Програма
особистісного розвитку, закладена в дитину, постійно зазнає деформації. Учням
часто пропонуються такі вимоги, які вони виконувати не в змозі. Пропонується
система і стиль стосунків, які автоматично викликають протидію.
За спостереженнями Марії Монтессорі дитина у 5-6 років виходить із
власного світу і перетворюється на активного дослідника довкілля і людей. У
неї розвивається здатність до абстракції. В дев’ять років діти починають
почуватися вченими, їм самим хочеться пояснити світ. У розумі немає нічого
такого, чого колись не було б у почуттях. Сутність розуму в упорядкуванні і
зіставленні. Замість навчання дітей потрібно надати їм умови для самостійного
розвитку й освоєння людської культури.
Щоб навчання було активним (спонукало учнів використовувати різні
форми навчання і думати про те, що вони роблять), потрібно створити такі
умови на уроці, щоб дітям було комфортно, безпечно, цікаво та корисно. Саме
так мені вдається навчати своїх вихованців на уроках з курсу за вибором
«Логіка».
Розвинути інтелект дитини неможливо без формування образного
мислення. Саме в образі думка ніби зливається з почуттям, тобто відчувається
своєрідний „сплав інтелекту і афекту” ( Л.С.Виготський ) – і це надає знанням
суб’єктивної забарвленості та особистісної значущості.
Мислення в образах є складним психічним процесом, у якому синтезуються
результати безпосереднього чуттєвого сприймання дитиною навколишнього
світу, понятійної обробки і мовленнєвого перетворення нею отриманих даних.
У цей процес обов’язково вплітаються особливості набутого досвіду дитини, її
особистісні

суб’єктивні

установки, інтереси

та

наміри.

Отже,

образ,

народжений дитячим мисленням, подібний до квітки, яка корінням тримається
за підсвідомість, а пелюстками тягнеться до сонця нового досвіду. Більше того,
образ

допомагає

маленькому

школяру

побудувати

власне,

наповнене

особистісним змістом, ставлення до конкретних знань.
Тому на заняттях з логіки „оживляю” вивчення чисел першого десятка та
букв алфавіту, активізуючи образне мислення першокласників. Схожість
накреслення цифр та букв з предметами навколишнього середовища дозволяє
використовувати учням власний досвід, а також надає емоційної забарвленості
процесу засвоєння нумерації чисел в межах десяти та абетки. У виконання
завдань включаються різні сенсорні системи учня, створюються яскраві образи
цифр і букв, які, як і люди, наділені рисами характеру. Роблю перехід від одних
образів, зокрема, знаково-символічних до інших – художніх. Це сприяє розвитку
уяви, спостережливості молодших о інших – художніх. Це сприяє розвитку
уяви, спостережливості молодших школярів і , безумовно, значно активізує
їхню мисленнєву діяльність.
Майже три тисячоліття тому Конфуцій казав: «Розкажи мені - і я забуду.
Покажи мені – і я зрозумію. Примусь мене зробити – і я навчусь!» Тому всі
набуті теоретичні знання діти відразу ж застосовують на практиці. Перед
вивченням нового матеріалу намагаюся створити проблемну ситуацію, чи
поставити запитання, яке, на перший погляд, є неймовірним. Так при вивченні
теми з математики у другому класі «Міри довжини. Метр.», я запропонувала
дітям порівняти 1 і 10; 1 і 100; 10 і 100. Потім поставила запитання «Чи
можливо, щоб 1 дорівнювало 100; 1 було більше 100; 10 дорівнювало 100?» Це
дітей, звичайно, насмішило, але коли ми згадали, що 1 може дорівнювати 10,
коли 1дм, а 10см і відповідно 2 може бути більшим, ніж 10, коли 2дм, а 10см, то
моє попереднє запитання тепер їх зацікавило. Ми почали дослідження. Я
запропонувала дітям виміряти ширину зошита, ширину парти, а потім довжину
класу. Звичайною лінійкою їм останнє завдання робити було незручно. Тоді я
запитала: "А як на вашу думку, чим роблять вимір більших довжин?" Після
відповідей, я познайомила їх з більшою одиницею вимірювання довжини
«метром». Спочатку це були теоретичні відомості: 1м це 100см та 1м це 10 дм.

Потім діти намагалися практично уявити відстань, що дорівнює 1 метру. На
партах у кожного з них була смужка довжиною в 1 дм, яку вони виготовили,
коли вивчали дециметр. Розмірковуючи разом, дійшли висновку, щоб уявити
довжину одного метра, потрібно викласти 10 смужок довжиною в 1 дм. Що й
зробили на дошці. Тепер розмахом рук діти показували приблизну довжину в 1
метр. Лише після цього я показала їм метрову лінійку. У підсумковій частині
уроку учні розділилися на групи і зробили рівності і нерівності правильними,
спираючись на сьогоднішній теоретичний матеріал, а саме, щоб 1 дорівнювало
100; 10 було менше, ніж 1; 10 було більше, ніж 10.
Після перерви урок трудового навчання. На ньому ми виготовили метр з
дециметрів. Наступний урок фізкультури. На цьому уроці діти поділились на
групи. Кожна група мала метрову лінійку. Спочатку вони вимірювали довжину
стрибка з місця, потім готували доріжку для «човникового бігу 4х9м», доріжку
для бігу на 30м. На останньому завданні діти стомилися, їм стало нецікаво.
Тому що звичайною метровою лінійкою 30м міряти було довго. Тоді я
познайомила дітей з рулетками різної довжини, з народною мірою «кроківкою».
А ще ми дослідили, що два звичайних кроки дорослої людини теж дорівнюють
1м. Потім знову поділились на групи, кожна група тепер отримала чи то
рулетку, чи «кроківку», а одній групі було запропоновано відмірити 30м без
приладів, тобто кроками. Звичайно, тепер завдання виконувалось з великим
задоволенням. Ми ще встигли позмагатися з бігу на цих дистанціях.
На таких уроках я намагаюся стати невидимим диригентом, щоб вчасно
почути , побачити, підтримати кожного учня, направити хід думки.
Дуже подобаються моїм вихованцям різні «фокуси» на вгадування чи
передбачення. Починаємо ми звичайно з найпростішого. Можна провести
цікаву роботу з буквами, що позначають голосні звуки, з словниковими
словами, з круглими числами, з парними числами і т.д. Наприклад, з записаних
на дошці чисел виписати лише круглі. Потім кожен учень з цих круглих чисел
вибирає лише одне. Наступний етап – робота в парах (з двох чисел вибирається
лише одне). Після цього пари об’єднуються в групи і теж вибирають лише одне
число. Кожна група відсилає представника на раду, де з вибраних чисел

вибирається лише одне число. Після того, як класом оголошується число, я теж
дістаю раніше записане таке саме число зі схованки. Дітей

інтригує моє

передбачення. Хованки кожного разу міняю. Школярі починають досліджувати.
І на певному етапі хтось із дітей готовий сам бути «фокусником». Але для цього
потрібно підібрати певний матеріал, заздалегідь підготуватися.
Вивчаючи у другому класі істинні та хибні судження, я зацікавлюю дітей
грою «Відгадай, які геометричні фігури у конверті?» Заздалегідь готую
конверти з написами: «Тут один трикутник і один квадрат», «Тут два
трикутники», «Тут два квадрати». Відповідно їх наповнюю геометричними
фігурами. Перевіряємо, що написи істинні. Пропоную дітям поділитися на
групи. Кожна група отримує три конверти з такими написами. Завдання –
перекласти вміст пакетів так, щоб написи на всіх конвертах стали хибними.
Після виконання завдання, я повідомляю дітям, що зараз дістану лише одну
фігуру з конверта і відгадаю, які фігури лежать в усіх трьох конвертах не
дивлячись в них. Потім так само роблю з конвертами іншої групи, але
повільніше. У відгадування тепер вступають учні. Після двох - трьох разів
знаходиться учень чи декілька учнів, які готові самостійно відгадувати вміст
таких конвертів.
В третьому – четвертому класі

пропоную дітям різні фокуси по

відгадуванню чисел. Учні виконують певні операції із задуманим числом, а я
відгадую його. Після певного дослідження у відгадування чисел включаються
учні.
1.У кого перстень?
Нумеруємо присутніх, потім відвертаємося від них і пропонуємо кому-небудь
взяти перстень і надіти його на будь-яку руку на який-небудь палець. Потім
просимо подвоїти порядковий номер того, хто взяв перстень,і до отриманого
результату додати 5. Одержану суму треба помножити на 5 і до неї додати
номер пальця, рахуючи з мізинця. Отриману суму потрібно знову помножити на
10, до результату добавити число 1, якщо перстень надітий на ліву руку, і число
2, якщо перстень надітий на праву руку. оголошується результат. Щоб відгадати,
хто взяв перстень, потрібно від оголошеного результату відняти 250, отримуємо

наприклад 631. Тут 1 означає, що перстень надітий на ліву руку, цифра 3
означає, що надітий він на третій палець, рахуючи з мізинця, і цифра 6 означає,
що надів його шостий присутній.
2. Який день тижня задумали?
Пронумерувавши дні тижня, починаючи з понеділка, по порядку з 1 до 7,
запропонуйте кому-небудь загадати деякий день тижня. Потім запропонуйте
порядковий номер задуманого дня збільшити в два рази й до цього добутку
добавити 5. Отриману суму запропонуйте помножити на 5, а потім на 10. По
оголошеному результату ви називаєте день тижня, який був задуманий. Щоб
відгадати від числа сотень оголошеного результату віднімаємо два, отримуємо
порядковий номер дня.
Понеділок (350), (3-2=1)

Вівторок (450), (4-2=2)

Середа (550), (5-2=3)

Четвер (650), (6-2=4)

П’ятниця (750), (7-2=5)

Субота (850), (8-2=6)

Неділя (950), (9-2=7).
3. Скільки років?
Запропонуйте кому-небудь число його років на 2 і до добутку додати 4,
потім отриману суму помножити на 5, до цього добутку додати 12 і отриману
суму збільшити в 10 разів. Оголошується результат. Ви відгадуєте скільки йому
років.
Щоб відгадати від оголошеного результату віднімаємо 320 і ділимо на 100.
4.Яка дата народження?
Запропонуйте кому-небудь помножити на 3 число, яке є його датою
народження. Потім розділити на 9: частку помножити на 3, а остачу розділити
на 3. Нехай оголосять отриманий добуток і отриману частку. Ви можете сказати,
якого числа день народження.
Щоб відгадати додайте обидва результати. Цей буде днем народження.
5. Яка різниця у віці?
Запросіть двох із присутніх і оголосіть, що ви зараз дізнаєтесь різницю у їх віці.
Нехай молодший із них число своїх років відніме від 99, а потім старший до цієї
різниці додасть свої роки і вам оголосять результат. Ви повинні сказати різницю

між їхніми роками.
Щоб відгадати від оголошеного результату відкинути одну цифру зліва і до
отриманого результату додати 1. Цей буде різниця між їхніми роками.
6. Яка цифра закреслена?
Запропонуйте кому-небудь задумати деяке багатозначне число, знайти суму
цифр цього числа і відняти її від задуманого числа. В отриманій різниці
запропонуйте закреслити будь-яку із цифр відмінну від нуля і оголосити вам
суму решти цифр. Відгадайте закреслену цифру.
Закресленою цифрою є те найменше число, яке потрібно добавити до
оголошеного числа, щоб отримати число, яке ділиться на 9.
7. Відгадування декількох чисел.
Пропонується задумати декілька одноцифрових чисел. Потім перше із
задуманих чисел множимо на 2 і до отриманого результату додаємо 5. Отримане
число множимо на 5 і до того, що отримаємо, додаємо 10 і друге задумане
число. Потім потрібно стільки раз, скільки залишилося невикористаних
задуманих чисел, виконувати такі операції: множити отримане число на 10 і до
добутку додавати наступне задумане число. Оголошується результат.
Щоб відгадати задумані числа, то з оголошеного результату віднімається число
35, якщо задумано 2 числа, 350, якщо задумано три числа, 3500, якщо задумано
4 числа. Отриманий результат матиме всі задумані числа по порядку.
З самого початку роботи ми з учнями разом встановлюємо чотири правила
роботи групою:
 працюють всі-всі-всі,
 вмій вислухати думку іншого,
 критикуй думку, а не того хто її висловив,
 висловлюйся чітко і коротко.
Коли діти працюють разом, вони формують навички, необхідні для
самостійного життя:
- оволодіння мистецтвом жити, технологіями життєвого успіху, вмінням жити і
контактувати з батьками, рідними, вчителями, однолітками та іншими;
- розвивають вміння управляти собою, ставити мету, визначати сенс життя,

вміння попереджувати і розв'язувати життєві конфлікти;
- стимулюють процес духовного самовдосконалення, самовиховання; потребу
допомагати іншим людям, оволодіння механізмами саморегуляції.
У Талмуда можна прочитати такі рядки: «Багато чого я навчився у своїх
наставників, ще більше у своїх товаришів. Та найбільше – у своїх учнів.» Це
свідчить про те, що учні нерозкрита скарбниця мудрості, ентузіазму, нових ідей
та припущень, відкриттів, доведень. А зможемо ми її розкрити лише тоді, коли
будемо спільно діяти. Бо « єдиний шлях до знання – це діяльність» (Б. Шоу )
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