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Ïåðåäìîâà

Îäíå ç îñíîâíèõ çàâäàíü ó÷èòåëÿ — íå ëèøå ìåòîäè÷íî ïðàâèëü-
íî ïîäàòè ä³òÿì òîé ÷è ³íøèé ìàòåð³àë, à é íàâ÷èòè ¿õ ì³ðêóâàòè, 
ãðàìîòíî îá´ðóíòîâóâàòè âëàñíó òî÷êó çîðó, ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ, íå áîÿòèñÿ òðóäíîù³â. 

Âàð³àòèâíà ñêëàäîâà íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â äëÿ 1–4 êëàñ³â ïåðåäáà-
÷àº ââåäåííÿ êóðñó «Ëîã³êà», ùî äîïîìîæå ó÷íÿì ãëèáøå çàñâî¿òè 
ñóòî àðèôìåòè÷íèé ìàòåð³àë, à òàêîæ ï³äãîòóâàòè ¿õ äî óñï³øíîãî 
îâîëîä³ííÿ êóðñîì ãåîìåòð³¿ é àëãåáðè ó ñåðåäí³é òà ñòàðø³é øêîë³.

ßêùî ââåñòè îêðåìèé êóðñ íåìàº ìîæëèâîñò³, òî çàâäàííÿ íà ðîç-
âèòîê ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ âàðòî ïîäàâàòè íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè. Öå 
ïèòàííÿ âèñâ³òëåíî ó áàãàòüîõ ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèêàõ äëÿ â÷èòå-
ë³â, îäíàê íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â äëÿ ó÷í³â (çîêðåìà, ðîáî÷èõ çî-
øèò³â) íåäîñòàòíüî.

Ïðîïîíîâàíèé Âàø³é óâàç³ êîìïëåêò — ïðîãðàìà, ìåòîäè÷í³ ðåêî-
ìåíäàö³¿ äëÿ â÷èòåëÿ ³ ðîáî÷³ çîøèòè ç ëîã³êè äëÿ ó÷í³â 1, 2, 3, 4 êëà-
ñ³â — çàïîâíþº öþ ïðîãàëèíó. Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ïîäàºòüñÿ çà 
ðîçä³ëàìè:

Ïðåäìåòè íàâêîëî íàñ. Ïîíÿòòÿ. Ìíîæèíè.
Ñóäæåííÿ. Çàäà÷³ íà ïðèïóùåííÿ ³ âèëó÷åííÿ.
Ó ñâ³ò³ öèôð ³ ÷èñåë.
Âåëè÷èíè. Ì³ðè äîâæèíè, ìàñè, ÷àñó, îá’ºìó, ïëîù³.
Ìàíäð³âêè ãåîìåòðè÷íèìè ñòåæèíàìè.
Çàäà÷³ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³.

Ðîáîòó íà ñòîð³íêàõ çîøèò³â ïåðåäáà÷åíî ïðîâîäèòè ó ôîðì³ ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ ãðè. Ðàçîì ³ç óëþáëåíèì ãåðîºì ìóëüòô³ëüìó Êàï³-
òîøêîþ ó÷í³ ëåãêî é íåâèìóøåíî ðîçâ’ÿçóþòü îðèã³íàëüí³ çàâäàí-
íÿ ç ãåîìåòð³¿, ìàòåìàòèêè, òåîð³¿ ìíîæèí, ìàòåìàòè÷íî¿ ëîã³êè, 
êîíñòðóþâàííÿ, êîìá³íàòîðèêè, à òàêîæ çàâäàííÿ, ùî ñïðèÿþòü 
åñòåòè÷íîìó âèõîâàííþ é ðîçâèòêó çàãàëüíî¿ êóëüòóðè. Çàâäàííÿ 
êîæíîãî òèïó ïîáóäîâàíî çà ïðèíöèïîì «â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàä-
íîãî», çàâäÿêè ÷îìó â ä³òåé ôîðìóþòüñÿ íàâè÷êè ñàìîñò³éíîãî 
ðîçâ’ÿçóâàííÿ íàâ³òü íàéâàæ÷èõ çàäà÷.

Çàâäàííÿ êóðñó ïîëÿãàº ó âèðîáëåíí³ â ó÷í³â óì³ííÿ ïëàíóâàòè 
ñâîþ ðîáîòó, âèä³ëÿòè ³ñòîòíå (ìàòåìàòè÷íèé «ñåêðåò») ó ëîã³÷íèõ 
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çàâäàííÿõ, ïðîäóìóâàòè ïëàí ðîçâ’ÿçóâàííÿ, ãðàìîòíî âèêîíóâà-
òè çàïèñè ðîçâ’ÿçê³â çàäà÷ ³ âïðàâ, êîðèñòóâàòèñÿ íàéïðîñò³øèì 
âèì³ðþâàëüíèì ³ êðåñëÿðñüêèì ïðèëàääÿì. Ðåçóëüòàò äîñÿãàºòü-
ñÿ çàâäÿêè ïðàêòè÷íèì ðîáîòàì ³ ÷åðåç ñèñòåìó çàäà÷ ç ëîã³÷íèì 
íàâàíòàæåííÿì, ùî º äèäàêòè÷íèì çàñîáîì íàâ÷àííÿ, ðîçâèòêó 
³ âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. Òàê³ çàäà÷³ âèìàãàþòü çäàòíîñò³ 
êðèòè÷íî ìèñëèòè ³ âèíàõ³äëèâîñò³, ñïðèÿþòü ðîçâèòêó âàæëèâî¿ 
âëàñòèâîñò³ ëþäñüêîãî ðîçóìó — ïåðåäáà÷àòè íàñòóïí³ ä³¿ òà ïëàíó-
âàòè ¿õ ïîñë³äîâí³ñòü.

Ïðîïîíîâàí³ ó ìåòîäè÷íî-äèäàêòè÷íîìó êîìïëåêò³ çàâäàííÿ 
³ âïðàâè ðîçïîä³ëåíî íà äâ³ ãðóïè: ëîã³÷í³ çàäà÷³ é àðèôìåòè÷í³ çà-
äà÷³ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³. Äî ëîã³÷íèõ çàäà÷ íàëåæàòü:

• çàäà÷³-ðåáóñè;
• çàäà÷³-æàðòè;
• çàäà÷³-äîñë³äæåííÿ (íà âèëó÷åííÿ, ïðèïóùåííÿ, îáì³í, çâà-
   æóâàííÿ, ïåðåëèâàííÿ);
• çàäà÷³ íà ïîøóêè ÷èñëîâèõ çàêîíîì³ðíîñòåé;
• çàäà÷³ íà âðàõóâàííÿ äîäàòêîâî¿ îáñòàâèíè.
² íàñàìê³íåöü — äåê³ëüêà ïðàêòè÷íèõ ïîðàä, ÿêèõ âàðòî äîòðè-

ìóâàòèñÿ ï³ä ÷àñ îïðàöþâàííÿ çàâäàíü ó ðîáî÷èõ çîøèòàõ.
• Íå àíàë³çóéòå ëîã³÷í³ çàäà÷³ çà ò³ºþ ñõåìîþ, çà ÿêîþ ïðàöþº-
   òå íàä íîâèìè ïðîãðàìîâèìè çàäà÷àìè.
• Âèñëóõîâóéòå ì³ðêóâàííÿ ó÷í³â ïðî âëàñíèé ï³äõ³ä äî ðîçâ’ÿ-
   çàííÿ.
• Ó÷³òü øêîëÿð³â êîðåêòíî âèñëîâëþâàòè êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ.
• Âèáèðàéòå íàéðàö³îíàëüí³øèé ñïîñ³á ðîçâ’ÿçàííÿ.
• Ó÷³òü ó÷í³â çàíîòîâóâàòè ïðîöåñ äîñë³äæåííÿ çà äîïîìîãîþ 
   ìàëþíê³â, ñõåì, òàáëèöü òîùî.
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Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ðîáîòè ç ïðîãðàìîþ
Ïðîãðàìà êóðñó «Ëîã³êà. Íåñòàíäàðòí³ çàäà÷³» äîïîâíþº çì³ñòîâ³ 

ë³í³¿ Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè. Íàâ÷àëüíèé 
ìàòåð³àë çãðóïîâàíî ó òåìàòè÷í³ áëîêè, êîæåí ç ÿêèõ ïîáóäîâàíî çà 
ïðèíöèïîì «â³ä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî».

Ó ïðîãðàì³ îêðåñëåíî îáñÿã íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïî êëàñàõ òà 
âêàçàíî ïîñë³äîâí³ñòü îïðàöþâàííÿ òåì. Çì³ñò ³ ñòðóêòóðà ìàòåð³àëó 
äàþòü ìîæëèâ³ñòü ó÷èòåëåâ³ ãîòóâàòè îáäàðîâàíèõ ä³òåé äî êîíêóð-
ñ³â òà îë³ìï³àä.

Ñòðóêòóðíèé ïëàí ïðîãðàìè

Íàçâè ðîçä³ë³â ³ òåì
Êëàñè

1 2 3 4

Ïðåäìåòè íàâêîëî íàñ. Ïîíÿòòÿ. Ìíî-
æèíè

14 10 7 4

Ñóäæåííÿ. Çàäà÷³ íà ïðèïóùåííÿ òà âè-
ëó÷åííÿ

2 6 5 5

Ó ñâ³ò³ öèôð ³ ÷èñåë 5 5 5 5

Âåëè÷èíè. Ì³ðè ìàñè, äîâæèíè, ÷àñó, 
îá’ºìó, ïëîù³

– 4 8 6

Ìàíäð³âêè ãåîìåòðè÷íèìè ñòåæèíàìè 13 4 3 –

Çàäà÷³ ï³äâèùåíî¿ ñêëàäíîñò³ – 5 6 14

Âñüîãî: 34 34 34 34
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ
1 ÊËÀÑ

34 ãîä (1 ãîäèíà íà òèæäåíü)

Çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó Âèìîãè ùîäî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè 
ó÷í³â

Ïðåäìåòè íàâêîëî íàñ. Ïîíÿòòÿ. Ìíîæèíè (14 ãîä)

Âëàñòèâîñò³ íàâêîëèøí³õ ïðåä-
ìåò³â, ¿õ ðîçì³ùåííÿ ó ïðî-
ñòîð³. Ïîð³âíÿííÿ ïðåäìåò³â çà 
ð³çíèìè îçíàêàìè (äî÷èñëîâèé 
ïåð³îä). Ãðóïóâàííÿ ïðåäìåò³â 
çà ëîã³÷íèìè çâ’ÿçêàìè. Ïàðí³ 
ïðåäìåòè. Ïðîòèëåæí³ ïðåä-
ìåòè. Ïîð³âíÿííÿ òà ãðóïóâàí íÿ 
ïðåäìåò³â.
Ïîíÿòòÿ. Ðîäîâ³ ïîíÿòòÿ. Ïî-
íÿòòÿ «á³ëüøå» ³ «ìåíøå», «ñò³ëüêè, 
ñê³ëüêè».
Ìíîæèíè, åëåìåíòè ìíîæèí.

Ó÷åíü:
âèä³ëÿº îçíàêè îá’ºêòà íà îñíîâ³ 
ç³ñòàâëåííÿ éîãî ç ³íøèì îá’ºê-
òîì;
âèçíà÷àº ñï³ëüí³ òà â³äì³íí³ îçíàêè 
ïîð³âíþâàíèõ îá’ºêò³â;
ðîçð³çíÿº ñóòòºâ³ òà íåñóòòºâ³ 
îçíàêè îá’ºêòà;
óçàãàëüíþº îá’ºêòè íà îñíîâ³ ñà-
ìîñò³éíî çíàéäåíèõ ñï³ëüíèõ 
îçíàê ³ ïîçíà÷àº óòâîðåíó ãðóïó 
ñëîâîì;
ãðóïóº îá’ºêòè çà êëàñàìè (ä³ÿ 
êëàñèô³êàö³¿);
óñâ³äîìëþº çì³ñò ïîíÿòü «á³ëüøå» 
³ «ìåíøå», «ñò³ëüêè, ñê³ëüêè»;
ïîçíà÷àº ìíîæèíè ãðàô³÷íèì 
ñïîñîáîì;
âèêîíóº îïåðàö³¿ ³ç ìíîæèíàìè.  

Ñóäæåííÿ (2 ãîä)

²ñòèíí³ òà õèáí³ ñóäæåííÿ. Ôîð-
ìóâàííÿ ðå÷åíü-ñóäæåíü.

Ó÷åíü:
óñâ³äîìëþº çâ’ÿçîê ì³æ ñóäæåí-
íÿì ³ ïîíÿòòÿì;
âèçíà÷àº ³ñòèíí³ òà õèáí³ ñó-
äæåííÿ;
âèð³çíÿº ç ãðóïè ñóäæåíü ³ñòèíí³ 
ñóäæåííÿ;
ôîðìóº ðå÷åííÿ-ñóäæåííÿ.
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Методичні поради при вивченні теми 
«Предмети навколо нас. Поняття. Множини» 

 
Уведення дітей у світ логіки розпочинається не з вивчення чи-

сел та операцій з ними, а з уточнення знань про відношення й 
властивості навколишніх об’єктів; з вироблення умінь і навичок 
групувати предмети й виділяти їхні характерні ознаки, встановлю-
вати взаємно однозначну відповідність між елементами множин. 

Розділ «Предмети навколо нас. Поняття. Множини» найбільш 
широко подається у 1-у класі. Джерелом будь-яких, зокрема, й ма-
тематичних знань людини є вся природа й об’єкти, що створені 
людиною. Взаємодіючи з ними, дитина й пізнає навколишній світ. 
Завдання, що містяться в даному розділі розвинуть у дітей вміння 
логічно мислити, самостійно пізнавати світ, отримувати інформа-
цію, аналізувати, синтезувати, порівнювати, робити висновки, уза-
гальнювати і конкретизувати уявлення та поняття. 

 Навчаючи через гру, ви допоможете дитині розкрити свої зді-
бності та повірити у власні сили. Під час гри швидше засвоюються 
знання, виробляються навички, легше привертається увага дитини, 
краще запам’ятовується матеріал. 

Усі завдання в робочому зошиті для 1-го класу згруповано за 
такими блоками: 

• порівняння й об’єднання предметів за спільними ознаками 
та логічними зв’язками; 

• виконання завдань за зразком. 
Поняття є концентрацією знань дитини, найважливішим засо-

бом логічного мислення. За допомогою понять учні вчаться скла-
дати істинні судження, із суджень – умовиводи, а отже, вчаться 
брати участь у математичних дискусіях.  

 
Поняття 

 
У 1—2 класах учитель знайомить дітей з елементарними понят-

тями на прикладі речей, які оточують їх у повсякденному житті. 
Всі речі в логіці називають предметами. До прикладу, слова «порт-
фель», «груша», «пиріжок» – це предмети. Варто звернути увагу 
вчителю на такий алгоритм. 
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     ПОРІВНЮЄМО, щоб знайти 

 
 

                       однакове       подібне        відмінне 
  

Якщо дитина хоч раз бачила якийсь предмет, то вже може його 
уявити, згадати його ознаки: розмір, колір, форму. Так учень при-
ходить до висновку, що поняття – це результат узагальнення сут-
тєвих ознак предмета. Вже в 1-у класі вчитель ознайомлює дітей з 
родовим поняттям, яке в 2-у класі доповнюється видовим понят-
тям.  

Родове поняття – це назва певної групи предметів, що мають 
спільні ознаки, а назва кожного предмета цієї групи – це видове 
поняття. Наприклад, меблі – це родове поняття, а стілець, стіл, 
шафа тощо – видові поняття. Крім цього, в 2-у класі учні вчаться 
давати визначення поняттям, детальніше ознайомлюються з понят-
тями «старший», «молодший». 

 У 3-у класі учні дізнаються, що поняття бувають загальні, збір-
ні, конкретні, одиничні й абстрактні. Роботу над вивченням даної 
теми потрібно розпочати з повторення і закріплення вивченого про 
поняття у попередньому класі. Даючи визначення якогось поняття, 
потрібно опрацювати низку логічних операцій, а саме: 

• формування ознак подібності (добір найближчого роду); 
• формування ознак відмінності; 
• формування визначення. 
   Виконуючи завдання 2 (3-й клас, урок 2), учні обмірковують 

і самостійно виконують зазначені операції. Зрештою школярі мо-
жуть запропонувати таке визначення поняття «стіл»: стіл – це вид 
меблів у вигляді горизонтально укріпленої на ніжках широкої дошки.  

 За обсягом, тобто за кількістю предметів, які розуміють під 
даним поняттям, поняття «стіл» відносимо до конкретних понять. 
Слід запропонувати учням назвати ще конкретні поняття, які утво-
рюють групу «меблі». Ось тут потрібно зазначити, що меблі – це 
загальне поняття. Здається, все зрозуміло. Тому саме зараз можливе 
створення проблемної ситуації. 

Гра «Вилучи зайве». 
Взуття, одяг, транспорт, тварини, бібліотека, квіти. 
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«Зайвим» є поняття «бібліотека», адже воно не є загальним. Бі-
бліотека, ліс, клас тощо – це збірні поняття. Вони, на відміну від 
загальних, відображають групу предметів як єдине ціле, як 
об’єднання або гурт. 

А от про будь-яке місто, село, річку ми цього сказати не може-
мо, бо вони одні-єдині з такою назвою. Ці поняття – одиничні. В 
окрему групу потрібно віднести абстрактні поняття. Їх не можна 
побачити, відчути на дотик. Усі поняття-терміни, які вивчають 
школярі на уроках математики, мови – це теж абстрактні поняття. 
Наприклад, «рівняння», «звук», «плюс», «мінус», «вираз». 

 
 

Графи 
З поняттями «більше», «менше», «вище», «нижче», «далі», 

«ближче» учні знайомляться на перших етапах вивчення математи-
ки. Вони з легкістю порівнюють дві групи предметів. Можна за-
пропонувати їм задачу, в якій потрібно встановити відношення 
(більше, менше) між трьома-чотирма групами предметів чи дійових 
осіб. Наприклад, порівняти зріст хлопчиків-однокласників (2-й 
клас) чи вік братів (2-й клас). Для розв’язання цієї задачі доцільно 
скористатися графами. 

Граф – це об’єкт, який складається з вершин і ребер, що спо-
лучають ці вершини. Вчителеві потрібно звернути увагу на те, що 
при розв’язанні багатьох задач доведеться використовувати орієн-
товані графи. Орієнтовані графи – це підвид графів, що розглядає 
зв’язок в односторонньому напрямку. Поняття «граф» для учнів є 
невідоме. Тому потрібно в доступній формі ознайомити учнів з 
цим поняттям. Знаки «>» і «<» можуть слугувати яскравим прикла-
дом для цього. 

 
5 > 1     5 → 1 
2 < 6     2 ← 6 

 
Потрібно звернути увагу на те, що в графах напрямок стрілки 

завжди показує від більшого до меншого. 
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