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ЗАГЛЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЕОТИ

А к т у а л ь н 1 с т ь  д о с л х д ж е н н я .  Здат- 

Н1сть чхтко мислиги, повноцхнно лог1пно мхркуватм I эрозу- 
М1ЛО викладати сво? думки необххдна кожному. У сучасному су- 
спз; льствх зросли вимоги до рхвня розвитку творчого I критич- 

ного мисленкя особистостх, стали особливо важливими П  здхб- 

ност1 брати на себе хнхщативу у складних снтуащях, що вини- 
кають, пропонувати досконалхШ1 шляхи 1г виршення. В зв’язку 

з цим розвиток мови I мислення учн1В е важливим завданням на 
ВС1Х Р1БНЯХ навчання в школх.

У процесх навчання математики вхдбуванться хнтелектуаль- 

не зростанкя школяра,..яке виявляеться в розвитку х збагачен- 

нх рхзних сторхн його мислення, якостей, рис характеру. Про- 

те хснуюча методична система навчання предмета не мае мехзнхз- 

мхв, якх б дозволяли керувати цими процесами, починаючи э ран- 

нього шкхльного вхку.

Психологи /П.И.Блонський, В.В.Давидов, Г.О.Люблинська, 

Д.Б.Елькон 1н/ вказують, що важливим покаэником готовностх ви- 

конувати р1зноманхтну розумову роботу 1э знайомим х новим 
матерхалом е умхння мхркувати, доводити. У формуваннх цього 

умхння оообливу роль вхдхграють уроки математики, оскз:льки до

ведения - невхд’емна частина оамо? математики.

У дидактицх математики проблема навчання доведень, роз- 

роблялась в К1лькох напрямах.

1. Виховання потреби в доведеннх /О.М.Астрдб, Г.П.Бевз, 

Г.Р.Ьреслер, В.М.Брадхс, М.1.Бурда, В.Ы.Осинська, Т.Я.Несте

ренко, С.Т.Обхдних, Ф.Ф.Притуло, О.Д.Семушин, К.П.Схкорський, 
В.Х.Слепкань та 1Н./.

2. Розкриття хдеТ математичного доведенкя /1.А.Г:бш',
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А.А.Столяр, А.1.Фетисов та хн./.

3. Збагачення системи завдань на доведет» в курах гео- 

метрхХ, оновлення 1х змхсту /С.С.Губа, Н.В.МетельськиЙ, 

ЮЛ.Вевуцкас, Х.ФЛесленко та 1Н./.

Однак, незва^-аючи на багатоплановхсть проведених досяхд- 

жень, ця проблема не знайшла поки що доотатнього розв'яэання 

х вимагае дальшо! рээробки.

Ми зооереджуемось на одному аопектх цхвТ проблеми - 

формуваннх в ыолодших школярхв умхнь доказово мхркувати. При 

дьому спираемося на дослхдження тих дидактхв, психологхв х ме- 

тодистхв, якх пхдкреолюють, що починати формувати такх умхннн 

необххдно якомога ранхше, бо саче набутх в ранньому В1цх 

знания х вмхння найбхльш стхйк1 х в фундаментом, на якоыу бу- 

дугтьоя наступнх окладнхшх теоретичнг конструкцх?. Вхд пра

вильное^ х точносг1 початкових уявлень у значнхй мхр1 зале- 

жить усп1Х подальшого навчання математики та хнтаих предметов 

шкхльного циклу /М.В.Богданович, О.С.Дубинчук, Л.П.Кочина,

' В.М.Кухар, А.М.Пишкало,. 0.Я.Савченко, О.В.Скрипченко та хн./.

У молодщих школярхв ще не оклалиоь навички неправильно

го вживання логхчних форм, х попередити це явище шляхом цх- . 

леопрямованого навчання эначно прост1ше I ефективнхше, нхж 

переучувати в старшому вхцг. Можливхсть включения проотхших 

доведена у процес навчання дхтей 6-11 рокхв експериментально 

обгрунтована в ряд1 досяхджень з психологП /М.М.Вахрущев, 

Л.Ф.Войтко, М.С.Срхцян, Т.В.Коома, М.В.Крилова та хн./. Ми 

в овоему дослхдженнх спираемооь на реэультати цих праць. 

Необххднхсть завтооування уже на початку вивчення математи

ки активного навчання доведень обумовлена також законом!рноо- 

тями процесу сприйняття та запам’ятовуванкя /А.О.Смхрнов, 

П.1.31Нченко/. Поширена в початковхй школх практика оэнайом-
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ленкя э фактами, а не методами Ух одержания, отворив для 

учшв г вчителхв додагковг труднощг в старших клаоах 

/В.Ф.Паламарчук, 0.Я.Савченко, А.А.Столяр та хн./.

На оонов1 доелIдженна шляххв розвивьльного иавчання 

учнхв триргчно! х чотирирхчно! школи 0.Я.Савченко робить 

вионовок про необххднхоть поеднання у навчально-виховному 

процеох эаообхв опосередкованого впливу х методики цхле- 

опрямованого формування. До опооередкованих эаообхв нале

гать оообиотхоно-орхентоване, гуманно опхлкування, рхзнх 

прийоми эаохочення допигливоотх,- самостхйноотх думки, на- 

громадження х осмиолення цхлеопрвмованих опостерекень, пхд- 

тримка роэумових эусиль дитини, розвиток аооцхативного ми- 

олення, уяви. Прямх эаооби формування умхнь навчатися - 

викориотання оиотем вправ х завдань багатофункцхонального 

характеру. Для нашого доолхдження цх настанови мають прин- 

ципове значения.

Необххднхоть формування в учнхв початкових клаохв до- 

каэових мхркувань опооере,цковано розглядалаоь в дисерта- 

щях методистхв Б.Г.Друзя', Л.СЛвановоТ, О.Д.Нхкулшо!, 

К.П.Маланюк, Т.Я.Мельничук, В.М.МедведськоХ, Т.С.Михай

лович, Ш.Тагхвва, Т.О.Фадеево!, Л Л. фоки та хн.

Не эаперечуючи вагомого внеоку, який зроблено у розв’я- 

зання проблеми роботами згаданих авторхв, вхдзначимо, проте, 

що не вох аопокти вйявилися роэкритими. Зокрема, недостатньо 

теоретично обгрунтована необххднхоть роботи з формування на 

пропедевтичному рхвнх доказових мхркувань в учнхв початко- 

вих клаохв, не зроблено опроби визначити змхот цхв! роботи, 

надати 1Й оиотематичностх.

Необххднхоть формуввти в учнхв початкових клаохв умхн- 

ня доказово мхркувати недостатньо уевхдомлена : значною•
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часгиною вчителхв, а тх педагоги, як1 намагаються втхлити в 

навчальний прочее цх хдеТ, робдять це вхд випадку до випадку, 

без урахування вхкових особливоотей. школярхв.

Неможлив хоть' використання в початкових класах традицхй- 

них математичних доведена I наотхйна потреба шнхльно? практи

ки у формуваннх доказового мислення учнхв, починаючи з пер

ших крокхв шкхльного навчання, спричинили в методичнхй науцх 

проблему, яка х визначила вибхр теми нашого дослхднення 

"Формування у молодших школярхв умхнь доказово мхркувати в 

процеох навчання математики".

О б *  а к т  д о о л х д ж е н н я -  навчання математи

ки в 1-4 класах, а його п р е д м е т  - формуаання в учнхв 

умхнь проводити докаЗовх мхркування.
М е т а  д о о л х д ж е н н я  полягае в розробцх ме

тодично! системи формування у молодших школяров умхнь доказо

во М1ркувати та енсперимеитаяьн1Й перевхрцх !! ефективностх.

Г х п о т е з а  досл1даеНня: ефективнхеть формування у

МОЛОДШИХ ШКОЛЯрХВ УМХНЬ ДОКаЗОВО МХркуваТИ ПХДВИ1ЦИТЬСЯ, яксцо

будуть забезпеченх: систематичнхоть 1 наступнхсть у цхй робо

та; умови для эацхнавлення школярхв обгрунтованхетю х пра- 

вильнхотю одержуваних результатхв пхд чао виконанна навчаль- 

них эавдань; вхдбхр эмхету матер1алу, доступного для учнхв, я 

урахуванням диференцхйованого пхдходу.

Вхдповхдно до предмета, мети х виоунуто! гхпотеэи намхче- 

но роэв'язати такх з а в д а н н я  дослхдкення:

I/ виявити об’ективнх фактори, що зумовлюють необххд- 

нхеть х можливхсть формування у молодших учнхв умхння дока- 

зово мхркувати;

2/ здхйснити вхдбхр эмхету матерхалу для формування 

умхнь проро.щчти доказовх мхркуоания при вивченнх математики
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в 1-4 класах;

3/ роэробити еерП вхдповхдних завдань I адекватнх при

тер! Т перевхрки Хх ефективностх;

4/ гйдготувати методичнх рекомендацхХ для вчител*в щодо 

навчання учнхв доказових мхркувань.

Н е  I  О Д  О Л О Г 2 Ч Н  О И О О Н О В О Ю Д0СЛХДЕ6НКЯ

6 теорхя паукового пхзнания, основнх положения поихологхХ та 

дидактики про вэаемозв'язок навчання, вихованкя х розвитку, 

активноотх в дхяльноотх, закономхряостх формув&ння знань, на- 

вичок х умхнь.

Пхд час роботи над дисертацхвю вхдповхдно до мети х по- 

ставдених завдань викориотано комплекс взаемозв’яэаних м е 

т о д  х в дослхдкенна: теоретичний аналхэ психолого-педаго- 

гхчноТ та методично! лхтератури з доолхдягувано! проблеми; 

аналхз шкхльно! документацхХ, пхдручникхв, навчально-мето.~чч- 

них посхбникхв з математики для початкових класхв; вивченкя 

педагогхчного досвхду; опостереження; пиоьмовх та уонх опигу- 

вання вчителхв х учнхв; педагогхчний екоперимент /у тому чио- 

лх лабораторий/.* метода опиоово! отатистики.

Роэв’яэання поставлених завдань х перевхрка гхпотеэи 

доолхдкення эдхйснювалиоя в кхлька етапхв.

Н а  п е р ш о м у  е т а п х  /1989 - 1991 рр./ вивчала 
ся педагогхчна* поихологхчна, опецхадьна математична х мето

дична лхтер&тура, пов'язана э проблемою доолхдкення, прово- 

дивоя констатуючий екоперимент.

Н а  д р у г о м у  е т а п х  /1991 - 1993 рр./ >оэ- 

роблялося наукове забезпечення формуючого експерименту, про- 

водилася робота з учителями, коригувалаоя пропонована ме

тодика, реалхзувалиоя ооновнх експеримечтрльнх эавдання.

Н а  т р е т ь е м у  е т а п х  /1993 - 1994 рр./ ’
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уточнювалися й уэагальнювалися резудьтати дослхднення, здхйс- 

нюваяася обробка насдхдкхв екоперименту.

Н в / к о в а н о в и з н а  ; т е о р е т и ч н а  

э н а ч у щ 1 от»ь доолхдження полягае в тому, що:

- в д.юертац:! розкрито змхот г обояг поняття "доказове 

мхркування" отооовно вивченна математики в початкових клаоах;

- здхйснено теоретично х екопериментальне обгрунтування 

системи вхдбору матерхалу для формування в учнхв умхнь доказо- 

во м^ркувати;

- роэроблено оерхУ вхдповхдних вправ для 1-4 класхв х 

критерх< оцхнки Ух виконаннн,

П р а к т и ч н е  з н а ч е н и я  доолхдження поля гае 

у розробцх конкретних реномендахий для вчителхв з питань роз- 

витку в ыолодших школярхв умхнь докаэово мхркувати; у визна- 

ченнх педагогхчних умов формування в учнхв цих умхнь пхд чао 

вивчення математики; обгрунтуваннх методхв впровадження в 

педагогхчний процео спецхальних вправ, орхвнтованих на оволо- 

дхнна доказовими мхркуваннями. Вирсбленх рекомевдацх! можуть 

бути використан1 вчителями, авторами пхдручникхв х методичних 

посхбникхв, а такок в курсах методики для педагогхчних учи

лищ х педагогхчних вуэ1в.

О б г р у н т о в а н х о т ь  х В 1 р О Г Х Д Н Х О Т Ь  

наукових результатов х вионовкхв эабезпечуються опорою на 

фундаментальна концепцП навчанкя х розвитку учнхв, оиоте- 

матичним аналхзом теоретичного х емпхричного материалу, ви- 

користанням оукупностх методхв, якх вхдповхдають проблем! 

доолхдження, поетапним эдхйсненням х вархативнхстю експери- 

ментально-доолхдно! роботи.

А п р о б а ц х я  х в п р о в а д ж е н н я  результа

т е  доолхдження эдхйонювались у проиеох експериментального
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навчання в школах м. Полтави /}?№ 17, 31, 37/ х ПолтавськоТ 

облаотх /Райозорхвоька середня школа Оржицького району/, пе- 

ревхрки ефективноотЧ роэроблених рекомендацхй на курсах пхд- 

вищення квалхфхкахц! у Полтавеькому хнотитутх вдосконалення 

вчителхв, П1Д чао читання лекцхй на заочному вхддхленнх Пол- 

тавського педагогхчного хнотитуту.

Ооновнх теоретичнх положения х висновки доолхдження до- 

пов1дались х були схваленх на науково-методичних оемхнара : 

кафедри природничих та магематичних дисциплхн Полтавського 

педагогичного хнотитуту, на науново-практичних конференц Иях 

у Полтавх /1993, 1994 рр./, на мхжвуз1вськ1й науково-практич- 

, нхй конференцхТ /м. Дрогобич-, 1992 р./, на эаохданнях лабора-

торх! навчання математики х фхзики хнотитуту педагогхки АПН 

УкраТни, вхдображенх у 8 публхкацхях автора.

? Н а з а х и с т в и н о о я т ь о я :

I . Наукове обгрунтування необххдноотх х можливостх навчати 

молодших школярхв умхнь доказово мхркувати х експериментально 

перевхренх умови та методи ефективного. проведения цхв! робо- 

ти в 1-4 клаоах.

2.. Критерх! вхдбору о'ерхй адекватних вправ для формуван- 

ня в учнгв навичок х умхнь доказових мхркувань та зыхет в:д- 

повхдних эавдань, упорядкованих за методами мхркувань х кла- 

оами. .

СТРУКТУРА. 1 ОСНОВНИЙ ЗН1СТ ДИШРТАЦН

Диоертацхя окладаеться хз вотупу, двох роздхлхв, .вио- 

новкхв, описку основно! викориотаноТ лхтератури, додаткхв.

У в о т у п 1 обгрунтовано актуальность обрано? теми, 

визначено об*ект, предмет, мету, гхпотезу, ооновнх завдання 

дослхдаення; розкрито наукову новизну, теоретичну х практич-
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ну значупцоть эдобутих реэультатхв, сформульовано положен

ия, що виносяться на эахист.

У п е р ш о м у  р о э д х д I "Теоретичнх оонови 

доолхджувано* прсблеми х стан П  роэробки у шкхльнхй практицх" 

уточнено п о н я т  "доказове мхркування" отосовно вивченкя мате

матики в початкових клаоах, роэглянуто логхчнх основи докаэо- 

вих мхркувань та ?х засгооування в роботг э ыолодшими школяра

ми, розкрито змхот понятгя "умхння" за поихолого-педагогхчни- 

ми джерелами, а такой стан роэробки проблеми в шкхльнхй прак- 

тицх.

У формально-логхчному план: термгни "мхркування", "дока- 

зовх мхркування" викориотовуються у кхлькох значениях, х це 

эмусило зробити уточнения щодо вживания цих тершнхв Як робо- 

чих понять дослхдкення. 3 наукових трактовок, проаналхэованих 

нами, прийнято такх.
Пхд мхркуваннам /проведениям мхркувань/ роэумхеться ро- 

зумове дхяльнхоть, спрямована на розв’яэання певних завдань 

/задач/ х ахтуал1эащю деякнх уже В1Домих субъекту оуджень 
Та эдхйснюваних на ?х ооновг переходхв вхд одних оуджень до 

1нших. В залежностх вхд вимоги задачх можна.видхлити два ро
ди мхркувань пхд час П  роэв*язаиня: I/ доведения властквос- 

тей або вхдношень об’ектхв, якх вже вкаэанх у висновку;

2/ логхчно обгрунтоване виявлеиня властивостей або вхдношень 

об’ектхв, як1 вкаэанх в умовх, або об’ектхв, що задовольвяють 

даихй властивоотх.

Ми знхмаемо обмеження на характер посилок доведень х на 

1х форму, але неодмхнною залишаемо вимогу неможливостх дхстати 

хибний наолхдок з 1СТИННИХ посилок. Вражаемо обгрунтованмми не 

пльки тх судженкя, правильн1сть яких вмпливае з деяких суджень, 

прийнятих ранхше за хстиннг, яле й тх, опнорря хстииноотх яких
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9. очевиднхсть деяких фактхв чя ?х дослхдне пхдтвердкення.

Аналхэуючи оитуац!1, що виникають пхд чао розв»язання 

завдань на доведенда у початков1Й школ;, видхляемо три рхвнх 

проведения доказових мхркувань: простого вхдтворвння /эапропо- 

нована задача розпгзнаеться суб’вктом як ранше розв’яэана, х 

мхркування являв собою вхдтворвння вхдомого/; узагальненого 

вхдтворенкя /мхркування проводиться на осков1 видхлення опхль- 

ного в умов1 I вимозх запропонованоТ задач!, яка належить до 

задач э вхдомою охемого мхркування/; логхчного пошуку /розв’я- 

зок задач: знаходять на ооновх дхй виведення наолхдкхв х вхд- 

шукання доотатнхх умов/.

Перш: два рхвнх в репродуктивними: проводячи мхркування 

на цих рхвнях, оуб’вкт вхдтворюв деяку змхотову охему певно- 

го отупеня уэагальнення /поолхдовнхоть суд^ень про влаотивоо- 

тх або вхдношення математичних об»екТ1в, яка приводить до вота- 

-новлювано! власгивостх або вхдношення/. !Гретхй рхвень в про- 

дуктивним:. змхстова схема суб»акту эазделегхдь невхдома х ви- 

будовуетьоя у оамоыу процес1 розв’язання.

Для КОЖНОГО 3 ЦИХ рхвнхв МИ ВИД1ЛЯ6МО дх?, що оупроводять 

доказовх мхркування /елементарн! дх?/, & оаме: на рхвнх просто

го вхдтворвння - аналхэуючх дх? та дх? виведення наолхдкхв, на 

рхвнх узагальненого вхдтворвння -аналхэуючх дх?, видхлення 

спхльного в умов! х вимозх дано? х ранхше роэв*язувано'1 зада

ч у  уэагальнення эмхсгово? охеми мхркування х заотосування ?? 

в хншому окремому виладку, розпхзнавання задач!, яка належить 

до деякого типу, х виведення наолхдкхв; на рхвн1 логхчного по

шуку - виведення наолхдкхв, вхдшукання доотатнхх умовР вибхр 

логхчного методу мхркувань.

Аналхзуючими дхями в так1, як: виконуються на етап! ача- 

лхэу, обмхрковування задач:. До них вхднесено: видхлення умови
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1 висновку, формування умови на ооновг эапитання, тлумачення 

речень як оуджень про властивостх або вхдношення математичних 

об'ектхв. Пхд дхями виведення наслхдк1в : вхдшуканням достат

ках умов розумхемо переходи В1Д одних оуджень до хнших, якх 

виконуютьоя на оонов1 теоретичних положень або даних доовхду.

У В1ДПОВ1ДНОСТ1 э роэглянутими рхвнями ВИД1ЛЯВМО три ти

пи УМХНЬ проводити Д0КВ30В1 мхркування.

Аналхэ змхотових можливостей курсу математики 1-4 класхв 

показуе, що для формування умхнь доказово мхркувати можна ви- 

кориотовувати чиоловий 1 геометричний матерхал, а такой ло

вчих эадачх.
Для нашого доолхдження принципово вежливо, що доказовх 

мхркування можуть проводитися суб’ектом без уовхдомлення ло- 

гхчних охем УМОВИВОД1В, а лише на гитуТтивному рхвнх володхн- 

ня правилами логхки. Але цими правилами повинен досконало во- 

лодхти вчитель початкових класхв. Виходячи саме з цього, ми 

X розглядали логхчнх основи доказових ыхркувань, а також ана- 

лхзували пхдручнияи э математики для студенев педагогхчнкх 

факультетхв педвузхв. Анал1э 1снуючих пхдручнтйв для студен

тов овхдчить про те, що в оотаннхх видениях автори все бхльше 

х бхльше схиляються до души, що вчитель математики початкових 

класхв повинен не проото передаги д1тям певну оуму знань, еле 

х энайомити 1х 8 доступними методами доведень. Але коикретмих 

рекомендацхй щодо формування в учн1В вмхнь доказово мхркувати 

ц! пособники не мхстять.

Включения в предмет нашого доолхдження поияття "умхння" 

вимагало всебхчного аналхзу цього поияття х роэкриття того 

аспекту його викориотання в роботх, який иайбхльше в!дповх- 

дае ТТ зав,цанням. Ми приеднуемося до тих авторов, якх видх- 

ляють дхю як одиницю навчальноТ дхяльностх моло.дших гаколярхв
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х розмежовулть ДъО основнх кат&горОТ дхй: викоиавчх, нг ооно- 

В1 ЯКИХ формуЮТЬСЯ НавИЧКИ, X дОТ творчО, хнхцхативнх. Цю 

групу дхй називають* умхннями.

Складовою частиною дослОдження на кокстатуючому етапх 

був анвЛ13 чинних пхдручникхв для трирОчнсУ х чотирирхчноТ 

початково! школи, на основ! якого эроблено висновок про пе- 

ревантаженхсть Тх вправами, але одночасно про недост&гню орхен- 

тащю на роэвиток в учнхв умхнь доказово мхркувати.

Для органхэацОТ экспериментального навчання х накреолення 

шляхОв формування в учнхв початкових клаохв умхння доказово 

мхркувати вивчався вихОдний стан .зформованостх цього умхння.

На етапО констатащт застоеовувалися анкетуванчя та хнтерв’ю- 

вання вчителхв, проводилиоя эрхзовО контрольнх роботи. Анке- 

тування педагогхв показало, що бхльшхеть з них уовхдомлюн 

важливхоть розвитку в учнхв умхння доказово мхркувати, ала 

не робить цього через вхдеутнхеть доотатньоТ кхлькостх вправ 

у пхдручниках, низький рхвень загальноТ подготовки учнхв, за

браком чаоу 1 хн. Та частина педагогхв, яна практикув розв’я- 

эування эавдань розвивального характеру, эаавОдчила окремх 

цхкавО пхдход.. до проведения цхеТ роботи. Проте бажання опи- 

туваних бути "на рОвнх" опонукало Тх видавати баясане за дхйо- 
не.

ЗрхэовО контрольно роботи, що проводилиоя у 2-4 кх.асах, 

виявили недоотатнхй рхйень загальноТ математичноТ подготов

ки дооить эначноТ частини учнхв: у мхоьких школах кОлькхоть 

таких учнхв становила вхд 7 до 38 % вхд загального числа тих, 

що писали роботу, а в охльоьких школах - вхдповхдно вхд XI 

до 67 %.

Щодо эавдань логхчного характеру, то, неэважаючи на не- 

эначний загальний процент Тх виконання, виявлено окремх до-
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оить оригхнадьнх пхдходи на хнтуТтивному рхвнх, але повну 

вхдоутнхсть обгрунтувань. Аналхэ эрхзових робхт дав нам пев- 

Н$ ор!ентири для! органхэацх? формуючого екслерименту. Це, 

эокрема, переконання щодо необххдностх пхдготовчих вправ, 

ваясдивоотг дхй за зразком на початковому етапх, обов’язко- 

востх наочноотх, використання життевих ситуацхй з наступною 

Тх математизацхею, дотримання принципу поотупового усклад- 

нення завдань. Наслхдки виконання робхт у класах з рхзною 

пхдготовкою, рхэним р$внем квалхфхкацхТ вчителхв послужили 

основою для диференцхйованого пхдходу до проведения наступ- 

них етап!в дослхдження. Враховувалося значне розходження 

мхж тим, що зафхксувади у овоТх вхдповхдах на эапитання ан- 

кети вчител! / стосовно задач з логхчним навантаженням /, х 

дхйсним станом речей, виявленим пгд час проведения контроль- 

них роб!т.

Д р у г и й  р о з д х л  д и о е р т а ц х !  "Мето

дика формування в учн1в умхнь доказово мхркувати та умови тт 

ефективного впровадження" присвячений обгрунтуванню виххдних 

положень формуючого екоперименту, висвхтленню його мети, зав- 

дань та орган1зацхТ, роэкриттю ооновних положень пропоновано? 

методики, аналхэу досягнутих результат!в,

Роэробляючи систему вправ х методику роботи вчителхв, 

ми передбачали два напрямки дхяльностх вчителя: формування в 

учн!в потреби в умхшп доводити, формування у дхтей початко- 

вих уявлень про сутнхсть процесу доведения. У формуваннх в 

школярхв умхнь доказово мхркувати ми видхляемо двх сторони. 

Одна сторона пов’яэана з загальним роэвитком учня: пхд час 

навчання необххдно розвивати розумовг дхТ, вчити дитину ви- 

дхляти суттевх ознаки х вхдрхзняти Тх в1д несуттевих, форму- 

вати вм!ння встановлювати р^зн! вхдношення мхж предметами



15
та явищами, роэвивати емоцхйно-вольовх якостх. Друга сторо

на пов*Яэана э оволодхнням школярами П1Д керхвництвом вчите- 

Яй структурой рХонсго роду доведет», з поступовим эаовоенпям 

ЯСАЧНОГО ходу думок, ЩО при цьому эастооовуяться. Ми ОВ1ДО- 

мХ Того, (до вчитель початкових клаохв ноже лише розпочати 

роботу 3 формування в учн1в ум1ння доказово мхркувати,*ство- 

рити грунт для продовження П  в подальшому навчанчх матема

тики.

На оонов1 ор1еитовно? программ формування в учнхв загаяь- 

нонавчальних роэумових умхнь, ЯК1 передбачшоть умхння дово- 

дити I спростовувати /В. Ф. Паламарчук/, нами розроблеих три 

групи эавдань I виэначено орхситири для Ух опрацювання.

Аналхз прсграмного матерхалу курсу математики 1-4 кла- 

схв пхдтвердив наявн1сть у ньому можлквостей для органхзацП 

роботи з формування умхнь доказово мхркувати х дозволив у 

«ХДПОВХДИОСТ1 з характеристикою таких умхнь конкретно ви- 

значити змхог цхеУ роботи, основу яко! становлять:

X/ Формування в учнхв уявлень: про речения виду А-*>В 

х А-*-В /А х В - простх судкення/, як засобах проведения 

мхркувань; про допуотимх' переходи, де поряд з доведениями 

логхчного характеру можна викориотати також даих беэпосе- 

реднього чуттевого доовхду.

2/ Формування елементарних умхиь: виконувати аналхзую- 

ч! дхУ /видхляти хз тексту эадач1 умову х вионовон; форму- 

лювати, виходячи э питания, вионовок; хнтерпретувати матема- 

тичнх речения; перекладати записи влостивостей або в1Дно- 

шень матемагичних об»ект1В /чисел/ на усну мову; викднувзти 

дхТ виведення наолхдкхв I вхдзукаиня достатнхх умов.

3/ Формування складских умхнь: проводити прямх одно- 

двокроковх м!ркувания на рхвнх простого вгдтворення; про-
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ВОДИТИ ПрвМ! «ДНО-ДВОКрОКОВХ МХрКУВвННЯ на Р1ВН1 узагальне- 

«ого вхдтворення на основг видхлення сильного в умовх та 

внмозх задач:; проводиги прям: одно-трикроковх мхркуваиня 

яа логхко-пошуковому рхвнх на основI виведення наслгдкхв 

г вхдаукання доотатн1х умов. Для конкретизацхI визначених 

Д1Й нами були роэробиенх три групи завдань.

Завдання першо? групи приэначенх для формування ум1нь 

виконувати д И  виведення наслхдкхв. Такими е завдання на 

одкокроков1 мхркуваиня, роэв’язання яких перед’бачае вико- 

нання однхе!-двох аналхэуючих дхй та однхв! дхТ виведення 

наолгдкхв. При цьому виведення наслхдкхв в наших заеданиях 

може грунтуватися як на логхчних законах, так I на даних 
беэпосереднього чуттевого досвхду.

Другу трупу становлять завдання на однокроков1 докаэовх 

мхркуваиня, основою розв'язання яких е виконання дхТ вхдшу- 

канка достатнхх умов.

До третьоТ групи вхднесено завдання на прям! дво-три- 

кроковI мхркуваиня В конкретних педагогхчних умовах заедан

ия цхвТ групи можуть виступати эаообом формування умхнь про

водити доказов1 мхркуваиня на тому чи хншому рхвнх.

До кожноТ з цих труп входя*о завдання, пов’яэан! г не 

пов’язанх беэпосередньо з математикою. Розробляючи оистему 

впраа, ми скориогалися порадами дидактхв щодо включения в 

иавчальиий процес завдань комплексного впливу, у яких провхд- 

на навчальна Д1Я /у нашому випадку навчання учнхв докаэово 

мхркувати/ збагачувться за рахунок хиших.

Багатч 1«окхол«гхв, учених-методистхв вважаюто, що потре

ба в доведеннг повинна виховуватися як звичка завяди обгрун- 

товувати ово? судкенкя /не тхльки на уроках математики, а при 

засвоеннх всхеТ сукупностх знзнь, навичок х ум!нь, яких учнх
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иабувають в школх/. Тому опонукальним до усв1Д0ылеиня необ- 

Х1ДНООГ1 обгрунтування повинно стати постхйно эадаване питам 

ня "чому?". Якщо вчитель на уроках оиотематично вимагав вхд 

учнхв доведения, то в них поступово складаетьоя прагнення, 

а пхзнхше х потреба обгрунтовувати думки.

Передбачено, що вне на перших уроках учитель показуе 

учням зразки доказових ьцркувань. Навчання лхчби, нумерацхТ, 

роэв’язуванкя задач супроводиться мхркуваннями вчителя, пхд- 

крхпленими наочйхстю. Шэнхше аргументами .для обгрунтування 

олужать елементи теорИ, використовуються ранхше эдобутх ви- 

сновки, висновки за аналогIею.

Виходячи з тракгування покяття "доказовоотх", прийнято! 

у нашому доолхдженнх, ми видхлили такх методи обгрунтувань: 

наочно-практичний, неповна хндугайя, висиовок за аналогию, 

нескладний дедуктивний вионовок. Цх методи взавмно пов’язан^

Спецхальне М1сце ми вхдвели викориотанню традицхйного 

програмного матер:алу для формуванкя в учнхв умхнь проводити 

доказовх мхркування. Звернуто увагу на те, що. пхдготовка до 

эасвоення нових энань охоплюе не лише пхэнавальну сферу, а й 

психхчнх эдхбносп оообистоотх. У эв’язку э роэглядом питания 

про ДОСТУПН10ТЬ доведень .ДЛЯ уЧН1В молодшого шкхльного вхку 

виникла иеобххднхоть доолхдити роль наочно! опори в процеох 

мхркувань, життевих ситуацхй, хгрових момент:в тощо. Цх вимо- 

ги були врахованх пхд час опрацюванна нових 1 модернхэацх! 

вправ чинних п!дручиик1В. Ми доповнили формулювання традицхй- 

них эав.дань таким чином, щоб надати Тм певно! логхчно! спря- 

мованоотх, не порушуючи при цьому Тх дидактично! функцх!.

Виэначаючи' виключну важливхсть розвитку мислення 

учнхв уже на початковому отупенх навчання I вважаюпи матема

тику найперспективнхшим у цьому план! предметом, ми эосере-
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дили свою уввгу на формуваннх у школярхв умхнь доказово мхр- 

кувати на заданному натерталI„ Вгдповхдно розкриття методики 

Ч1в1 роботи поохдав центрально мхсце у другому роздых.

Закланною частиною другого роздхлу в огляд уоього ходу 

доолхдженкя I обгрунтуванкя ефективностх эапропонованих мето- 

дичних рекомендаций. Ми намагалися уникяути загальних мгрку- 

вань х максимально несигили текст конкретними прикладами, в 

яних дхйовими особами виступають учнх. Вважаемо, що розкриття 

труднощхв, на якх натрапляють учнх та вчителх, виявлення невх- 

домих до цього чаоу фактхв про специфхку засвоення дхтьми пев- 

ного матерхалу, аналхэ чинних пх.друпникхв з погляду завдань 

доолхдкувано! проблеми мае певне теоретично х практична значен

ия.

Педагогхчний експеримент, опрямований на формування у мо- 

лодших школяр:в умхиня доказово миолити на уроках математики, 

був проведений з метою перевхрки доотупностх та ефективностх 

запропонованих рекомевдащй. В результат! Його проведения ми 

також Д1стали можливхоть уточнити методи формування умхнь . 

доказово ыхркувати, виявити найбхльш доцхльнх прийоми, засоби 

х форми органхэацТ? цгвт роботи.

В ходх експерименту порхвняньл ефективностх навчання в 

експерименгальних I контрольних класах велось за такими по- 

каэниками: I/ за результатами засвоення ооновного матерхалу 

программ я математики для початкових класхв; 2/ за результа

тами виконання роэроблених нами вправ. Педагогхчний експери- 

мент дозволив виявити вллив пропонованоТ методики на загальний 

рхвень энань х умхнь молодших школярхв э основних роздхлхв 

програми; обгрунтувати шляхи реалхзацхХ запропонованих мето

дички* рекомендаций з формування умхння доказово мхркувати.

Значну роль у вдосконэленях пропонованоТ методики, яок-
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рема наборов эавдань для учнхв, вхдхграв лабораторний экспе

римент, 7 якому брало участь близько 100 учнхв 1-4 клаохв.
Саме в ход: лабораторного експерименту, аавдяки хядивхдуняь- 

ному П1Дходу до учн1В удалося виявитн затруднения д1тей у 
проведених доказових мхркувань, аналха якмх став вхдправним 

пунктом для подальшо! роботи.

Реэультати лабораторного екоперименту дозволили эробити

ВИОНОВОК, ЩО ТрУДНОЩ!, ЯК1 ВИНИКЯЛИ В УЧН1В П1Д чао роэв’дз?" 
вання запропоноВаних завдань, обумовленх хнертнхотю, прямолх- 

нхйнхотю х конкретн10Тю миолення дхтей, а також недоотатньо» 
мовною культурою /незнания семантики деяких олгв, недостетн! 

умхння гнучкого вживания олхв, з допомогою яких видхляються 

граничн! випадки: ВС1, эавзди, кожний, нхколи, деяний, нххто, 
окремий.можна, треба, не бхльше, не мете, не перевищув, 

якщо ..., то 1 т. п. /
Серхя вправ, роэроблена нами, переолхдувала мету подола- 

ти Ц1 иедолхки» Значив мхсце у пропонованхй методихц в1дведе
но застосув&нню малюнк!в, графхв, креолень, схем, якх дояво- 

ляють учням наочно уявити умову задачь а 1нодх иаштовхують х 
на споохб роэв'яэання. Учителх дхотали поради щодо проведения 

пхдготовчоТ роботи перед роэв’язуванням задач на дво-трикро- 

кове м1ркуванкя. Спецхально роэроблялиоя вправи, спрямован1 
на розвиток мови учнхв. Вхдповхдна методика передбачала: 

створення в клаох атмосфери мовного опхлкування; заохочення 

дхтей до висловлювання овоТх думок; вироблення в учн1в кри

тичного отавлення до своГх висловлювань х виоловлювань това- 

ришхв; навчання аргументувати сво! думки; ознайоилення 1э 
значениям деяких термхяхв, вживаних у математицх; використан

ин на уроках математики вправ шкхльного подручника, модифх- 

кояачкх у вхдловхдност; я метою нашого доплхдженчя.
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3 учителями-окопрриментаторами проводилися настановч1 

эыняття, на яких обговорювалися конкретн1 питания екопери- 

ментально! методики, П  поихолого-педагогхчн1 дснови.

РОзультати екоперименту пхдтвердили гхпотезу доолгджен- 

кя. Експериментальне навчання, в якому основний акцент зроб- 

лено на розробцх оерхй вправ, адекватних эавданням дослхд- 

ження, сприяло розвитку в учнхв хнтереоу до обгрунтування 

тверджень х правильних висновкхв, забезпечило пхдвищення 

загального рхвня математичноТ пгдготовки учнхв; зокрема в 

сферх розв’язування задач.

В кхнцх III чвертх 1993/1994 навчального року в оксперн- 

ментальних х контрольних класах були проведенх контрольн1 

роботи. Перше х друге завдання роботи - на однокроковх мхрку- 

вання, розв’язання яних передбачало виконання аналхзуючоТ 

дх? х дхТ виведення наолхдкхв. Трете завдання - на виконання 

Д1Т вхдшуканна достатнхх умов. Четвертх завдання, якх ми 

эапропонували учням третього кдасу, на дво-трикроков1 мхр- 

кування./Зразки эавдань. выхщенх в додатках до дисертацхТ/. 

Наведемо результати виконання роб1Т.

Таблиця I

Виконання пхдоумкових завдань ьа доказовх мхркування

в експериментальних х контрольних клаоах

Класи Кхльнхоть Правильно роэвпязали завдання/в %/

I 2 3 4.

I конт. 163 66 46 42

I екоп. 150 91 60 50

2 конт. 140 55 44 44

2 екоп. 193 60 75 93

3 конт. 115 • ч/ 60 62 15
3 екоп. 97 ' 92 67 90 55
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В цхлому в екопериментальних клаоах учнх краще викона- 

ли завдання контрольно! роботи, проте ця рхзннца отав бхлыа 

помхтною в 2 I 3 класах. Одночасно ми не випускали э пода зо- 

ру якхоть засвоання учнями програмного материалу. Иодавмо 

результат» виконанна учнями тих самих клао1В планово! пхдоумко 

во! роботи за програмним матергалом III чвертх.

Таблица 2

Виконанна шдсумково! контрольно! роботи за III чверть

Класи ]КХЛЬКХСТЬ
учнхв

Правильно рсзв”яэали завдання /в %/

I 2 3 4

I конт. 165 65 78 66

I екоп. 152 . 66' 90 94

2 конт. 145 60 70 72 62

2 експ. 196 75 66 ее 79

3 конт. 115* 70 62 ео 71

3 екоп. 100 № 75 91 89

Порхвняння Н&0Л1ДК1В виконанна планово! контрольно! 

роботи за традицхйним програмним матерхалом х експерименталь- 

них завдань свхдчить про те, що в експериментальних клаоах 

рхвень умхння розв’язувати задачх вищий, нгж у контрольних. 

Цей важливий наслхдок пояонюсмо цхлеолрамованою роботов э 

роэвитку мислення учнхв, яка проводилась вхдпов1цно до зав- 

дачь формуючого екоперименту.

Результати екоперименту, оцхнки вчителхв свхдчать про 

те, що эапропонована нами поолхдовнхоть роботи з формування 

вмхння докаэово мхркувати « ефективним эаообом лхдвюцення 

хнтереоу учнхв 1-4 клаохв до вивчення математики х може бути 

ьикориотана в маоовхй шкхльнхй практицх.
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Експериментальня перввхрка розроблено! методики под

твердила ефективнхсть пропонованих пхдходхв. Свхдченням 

«ього е, эокрема, те, що кхлыаоть дспущених дхтьми поми- 

лок при виконанкх контрольних робхт в екопериментальних 

клаоах в середньому не 17% мента, нхж у контрольних.

Практична реал$зацхя эапропонованоТ оистеми дозволила:

а/ пхдвищити рхвень знань учнхв з математики;

б/ створити мхцну оонову для вивчення математики;

в/ забеэпечити умови для розвитку хнтереоу до предме

та;

г/ актив1эуваги пхзнавальну д1яльнхоть молодших школя-

рхв.

Подальшу роботу э дослхдкувано* проблеми ми вбачаямо у 

виэчаченнх мокливостей х педагог1чних умов диференцхйовано- 

го пхдходу до учнхв, що грунтуеться на об’ективних наукових 

засадах, для розвитку в молодших икйлярхв основних опоообхв 

ровумово? дхяльноотх.

О о н о в н х  п о л о ж е н и я  д и о е р т а ц х ?  

в и к л а д е н о  в т а к и х п у б л х к а ц х я х  а в 

т о р а ;
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в нащональнхй школ:. Теэи МхжвуэхвськоТ науково-практичноТ 

конференцхТ. - Дрогобич, 1992. - С. 127 - 129.

7. Использование бловаря на уроках математики для раз

вития речи младших школьнинов//Вза»модействие украинокого к 

русского языков на территории Украины и актуальные проблемы 

их исследования и преподавания. Материалы докладов Первых 

Ганичеэских чтений 13-14 октября 1993 г. - Полтава, 1993. - 

Том I. - С. 100 - 102.

8. Народи! задач: на км1тлив:сть при вивченн! учнями 

молодших класхв о!льоько! школи иатематики//Проблеми схльсь- 

ких навчально-виховтх эакладхв. Тези ВсеукраТноькоТ наук.оро- 

пряктичноТ конференцП /16 - 21 квхтня/ - Полтава, 1994. -

С. 34 - 35.

Гришко 0. И. формирование у младших школьников умений 

доказательно рассувдать в процессе обучения"математике.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педа

гогических наук по специальности 13.00.02 - методика препода

рония математики. Украинский государственный педагогический 

университет им. М.П.Драгоманова, Киев, 1994.

Защищаются научное обоснование необходимости и воэмож- 

чоптр обучать мл а и,пшт школьников умениям доказательно рассун-



24
дать при обучении математике; экспериментально проверенные 

условия и методы эффективного осуществления этой работы в 

1-4 классах и критерии отбора оерии адекватных упражнений. 

Установлено, что предложенная методика существенно повышает 

уровень операционного мышления детей и их умения решать за

дачи.
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