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Розумове виховання молодших школярів – це цілеспрямована діяльність учителя 

початкової школи, спрямована на розвиток розумових сил та мислення учнів. Одним із 

важливихзавдань, що стоять перед сучасною українською школою, є розумовий розвиток 

молодших школярів [2, с. 115]. 

Для того, щоб дослідити рівень сформованості розумового розвитку учнів 

початкової школи, нами було використано декілька методик, а саме: 

1. Методика «Що тут зайве?» [11]; 

2. Методика «Логічні задачі» (О. Зак) [10]; 

3. Методика інтелектуального потенціалу П. Ржичана [9]. 

В дослідженні брали участь 15 учнів 3-Б класу Агрономічненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вінницького району Вінницької області. 

Методика «Що тут зайве?» 

https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-4-18
https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-4-18
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Рис.1. Наочний матеріал до методики «Що тут зайве?» 

 

Дана методика розрахована на учнів початкової школи. Діти отримують листок із 

картинками (рис. 1), на якому потрібно знайти в кожному ряді зайвий предмет. На вирішення 

завдань відводиться 3 хвилини. 

Дослідження показало, що до дуже високого рівня розумового розвитку (10 балів) 

можемо віднести 2 учнів (13,3% від загальної кількості опитаних), до високого - (8-9 балів) 6 

учнів (40% респондентів), а досереднього (4-7 балів)– 7 школярів (46,7 %). Учнів з низьким 

(2-3 бали) та дуже низьким (0-1 бал) рівнем розумового розвиткуу даному класі не виявлено. 

Отримані результати свідчать про достатній рівень розумового розвитку учнів даного класу.  

Проаналізуємо результати діагностики розумового розвитку учнів 3-Б класу за 

методикою «Логічні задачі» (О. Зак). Мета цієї методики: визначити рівень сформованості 

теоретичного аналізу та внутрішнього плану дій у молодших школярів. 

Провівши цю методику з 3-Б класом, можна стверджувати, що: 5 дітей (33,3%) 

отримати високий рівень, 8 дітей (53,3%) – середній рівень, 2 (13,4%) дитини – низький. Всі 

учні чудово впоралися з першою частиною завдань, а от із другою у багатьох виникли 

проблеми. Очевидно, що останні чотири задачі були найскладнішими для дітей даного класу. 

Отож, ми можемо зробити висновки, що учням необхідно давати на уроках більше подібних 

завдань на логіку, щоб вони почали краще міркувати і знаходили логічне вирішень завдань 

самостійно. 

Проаналізуємо результати діагностики розумового розвитку учнів 3-Б класу за 

методикою інтелектуального потенціалу П. Ржичана. 

Методика розроблена для дітей від 7 років. Тест спрямований на виявлення рівня 

інтелектуального потенціалу. Успішність його виконання залежить від здатності логічно 

мислити і розкривати суттєві зв’язки між предметами і явищами. Тест складається з 29 

тестових завдань, що розташовані від простішого до складнішого. Обрана методика є 

одноразовим виміром і не дозволяє зробити глобальні висновки про особливості і рівні 

інтелекту молодшого школяра. 

За результатами даного дослідження, можна сказати, що жодна дитина з даного класу 

не отримала достатню кількість правильних відповідей, аби мати дуже високий рівень 

інтелектуального потенціалу. Але 2 школярів (13,3%) можемо віднести до високого рівня, 8 

учнів (53,3%)– до середнього, 5 дітей (33,4%) – до низького рівня розумового розвитку. 

Таким чином, можемо зробити два висновки: 1. Переважну кількість учнів даного 

класу можемо віднести до середнього рівня розумового розвитку. 2. В учнів даного класу є 

достатній інтелектуальний потенціал, але більшості з них (як засвідчили бесіди з учнями та 
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спостереження за освітнім процесом) не вистачає терпіння і наполегливості. Їм потрібно 

якомога більше розв’язувати завдань з логічним навантаженням, щоб якнайкраще розвивати 

свої інтелектуальні вміння і саме вчитель має допомогти школярам у вирішенні цієї 

проблеми.  

Розглянемо деякі підходи щодо можливих шляхів вдосконалення методів розумового 

розвитку сучасних молодших школярів. 

Варто звернутися до джерел педагогічної думки. В контексті даної статті тезисно 

розглянемо досвід видатного педагога минулого століття Василя Олександровича 

Сухомлинського. Педагог неодноразово підкреслював, що головним засобом розумового 

вихованнямолодшого школяра є правильно організований освітній процес. Саме в процесі 

навчання здійснюється головна мета розумового виховання – розумовий розвиток 

молодшого школяра. Як свідчать теоретичні джерела в галузі розумового виховання 

молодшого школяра та педагогічна практика, розумовий розвиток відбувається повною 

мірою лише за умови свідомого засвоєння знань дитиною. Проте успіх розумового 

виховання в процесі навчання визначають деякі чинники, на яких неодноразово акцентував 

увагу видатний педагог: інтелектуальне багатство шкільного життя, майстерність учителя, 

організація розумової праці учнів на уроках і в домашніх умовах. 

В.Сухомлинський розробив власну унікальну методику розумового виховання дітей, 

видав багато творів, за допомогою яких вчитель початкової школи може ефективно сприяти 

розумовому розвитку молодших школярів. До таких праць можна віднести, зокрема «100 

порад учителю» [13], «Серце віддаю дітям», «Про розумове виховання» . 

Видатний педагог стверджував, що розумове виховання має здійснюватися за межами 

шкільного класу, тобто на природі, адже там є постійне джерело дитячого розуму. В. 

Сухомлинський, працюючи, у Павлиській школі, особисто проводив уроки мислення на природі 

з метою активізувати мозкову діяльність школярів. Він давав можливість учням висловити свою 

думку, осмислити побачене і почуте, почати дискутувати з даної теми. На таких уроках дитина 

мислить образами, фарбами, звуками. Образне мислення, узагальнює Василь Олександрович, 

важливий і вкрай необхідний етап на шляху до мислення поняттями [13, с.28]. 

Успішність розумового виховання залежить, безперечно, від правильно 

сформульованої мети,поставлених завдань, підібраних форм, методів і засобів. Підготовка 

молодших школярів до активної участі у розвитку розумових здібностей залежить від 

правильної організації освітнього процесу, використання вчителем інтерактивних методів 

навчання [1, с.230]. Незаперечним є факт, що найефективніше вдається сприяти розумовому 

розвитку молодших школярів саме на роках математики.  

Чому уроки математики є такими важливими для молодших школярів? Тому, що 

вивчаючи математику, учні вчаться логічно і осмислено думати, адже математику не треба 

«зубрити», треба лише логічно міркувати, адже кожне наступне правило витікає з 

попереднього. Уроки математики формують у дітей нестандартне логічне мислення, вчать 

думати творчо, знаходити декілька рішень однієї проблеми. Вміння, які отримані на уроках 

математики, знадобляться протягом всього життя, адже вміти логічно думати зайвим не буде. 

Сприяти розумовому розвитку молодших школярів на уроках математики можна 

через вирішення різноманітних завдань з логічним навантаженням. Саме логічні завдання 

закликають учнів до дослідницької діяльності і творчого підходу. Є творчі завдання, які 

вимагають самостійності, пошукової діяльності, нетрадиційних підходів, а є завдання 

підвищеної складності інтегрованого характеру. Наприклад, це можуть бути: завдання з 

відсутніми даними, завдання із зайвими даними, завдання на міркування і логічне мислення, 

завдання типу, кросворд, ребус. Під час вирішення таких завдань активно розвиваються всі 

розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, класифікація і узагальнення, абстрагування. 

Активізують мислення молодших школярів на уроках математики усні вправи, за 

допомогою яких за незначний час вирішується велика кількість завдань. Вони можуть 

допомогти осмислити теоретичний матеріал уроку, а також закріпити набуті знання. За 
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допомогою усної роботи, можна підвести школярів до вивчення нової теми, а також 

розвивати в них бажання логічно мислити, тим самим сприяючи їх розумовому розвитку.  
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