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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Реформування системи освіти України 

характеризується змінами у всіх її ланках. Дошкільна освіта виступає фундаментом 

цілісної неперервної освіти, від якості якої залежить рівень розумового розвитку та 

формування особистісних якостей дітей дошкільного віку. 

У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. зазначено, що 

актуальними завданнями модернізації освіти є створення умов для формування активної, 

відповідальної, творчо мислячої особистості, здатної до самоосвіти та саморозвитку [28, 

с. 2-4]. У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (2021 р.) важливе місце серед 

інших компетентностей  відведено сенсорно-пізнавальній, логіко-математичній та 

дослідницькій, які формуються у процесі роботи за освітнім напрямом «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі» [2], але водночас є  тим фундаментом, на основі якого 

ефективно здійснюється інтелектуальний розвиток дитини дошкільного віку. Безперечно, 

у цьому процесі особлива роль відводиться математиці, важливість вивчення якої 

визначається вимогами часу. З погляду сучасної концепції дошкільної освіти одним з 

найважливіших завдань навчання старших дошкільників елементарним математичним 

уявленням  було і залишається формування обчислювальної складової логіко-

математичної компетентності навичок, від рівня сформованості яких залежить подальший 

успіх у вивченні математики у початковій і середній ланці загальноосвітньої школи. 

Проблема навчання обчислювальної діяльності дошкільників була у полі зору 

видатних педагогів минулого (Ф. Блехер, Я. Коменський, Л. Магницький, М. Монтессорі, 

Й. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, С. Русова, Є. Тихєєва, К. Ушинский, Ф. Фребель та ін.). На 

сучасному етапі розробки методики формування елементарних математичних уявлень 

даним питанням займаються: О. Брежнєва [8], О. Гнізділова [13], Г. Гриневич [14], 

Л. Зайцева [17; 18], Н. Тарнавська [42], К. Щербакова [46; 47]. На необхідності 

формування обчислювальних умінь та навичок, які повинні знайти безпосереднє 

застосування в різних видах практичної діяльності дошкільників, наголошується у роботах 

М. Бантової, М. Козак, К. Крутій, Н. Менчинської, А. Пишкало, С. Скворцової, 

І. Стеценко та ін.   
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Крім того, одним з напрямків роботи з формування обчислювальних навичок у 

старших дошкільників є розв’язування арифметичних задач. Дане питання розглядали 

вітчизняні та зарубіжні педагоги (М. Богдановича, Є. Водоп’янов, Л. Глаголєва, 

Г. Гриневич, А. Конфорович, З. Лебедєва, Г. Леушина, Л. Мєтліна, Т. Тарунтаєва, 

Є. Тихєєва та ін.).  

Сучасні тенденції розвитку освіти диктують і нові підходи до її організації, 

націлюють на впровадження інноваційних технологій в освітній процес ЗДО. На цьому 

наголошується і у новому Стандарті дошкільної освіти, який «орієнтований на збагачення 

виховних традицій українського суспільства сучасними досягненнями та прогресивними 

світовими тенденціями у сфері освіти» [1 , с.3]. Проблему впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес ЗДО взагалі і в процес формування елементарних 

математичних уявлень зокрема,  досліджували: Н. Баглаєва, О. Брежнєва, Л. Зайцева, 

М. Машовець, Т. Павлюк, Л. Плетеницька, І. Стеценко, К. Щербакова та ін. 

Втім, недостатньо розробленими залишаються питання, пов'язані з особливостями 

формування саме обчислюваних навичок старших дошкільників засобами інноваційних 

технологій. Вищезазначене зумовило вибір теми наукового дослідження: «Формування 

обчислювальної складової логіко-математичної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку в контексті освітніх інновацій»».  

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

шляхи формування обчислювальних навичок старших дошкільників в контексті освітніх 

інновацій. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1) на основі  аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури здійснити 

дефінітивну характеристику понять «обчислювальна складова логіко-математичної 

компетентності» «обчислювальні навички і прийоми»;  

2) визначити етапи формування обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного 

віку;  

3) виділити критерії, показники, діагностичні завдання і на їхній основі визначити рівні 

сформованості обчислювальних навичок у дітей старшого дошкільного віку;  
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4) виокремити, теоретично обґрунтувати  шляхи формування обчислювальних навичок 

старших дошкільників в контексті освітніх інновацій і практично перевірити їхню 

ефективність. 

Об’єкт дослідження: процес формування обчислювальних навичок у дітей 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження: шляхи  формування обчислюваної складової логіко-

математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку в контексті освітніх 

інновацій. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що формування обчислювальної 

складової логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку буде 

ефективним за умови дотримання етапності та використання інноваційних технологій під 

час ознайомлення з обчислювальними прийомами, вивчення складу чисел в межах 10, у 

процесі вправляння у додаванні і відніманні в межах 10. 

Для досягнення визначеної мети і розв’язання поставлених завдань 

використовувався комплекс методів дослідження: теоретичні: аналіз, порівняння, 

узагальнення, систематизація наукових даних з педагогічної та методичної літератури з 

метою визначення теоретичних засад означеної проблеми, виокремлення рівнів 

сформованості обчислювальних навичок, підбору діагностичного інструментарію, 

обґрунтування шляхів формування обчислювальних навичок старших дошкільників; 

моделювання;  емпіричні: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і 

підсумковий етапи), діагностичні завдання на визначення сформованості обчислювальних 

навичок, методи математичної обробки результатів експерименту. 

Експериментальна база дослідження: дослідження проводилось на базі  КЗ «ДНЗ  

№ 30  «Світлячок». Експериментом було охоплено 47 дітей старшого дошкільного віку.  

Наукова новизна полягає у тому, що визначено критерії, показники та рівні 

сформованості обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку; обґрунтовано і 

реалізовано в освітньому процесі ЗДО організаційно-педагогічну модель формування 

обчислювальних навичок старших дошкільників в контексті освітніх інновацій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та впровадженні 

в практику ЗДО робочого зошита «Обчислюємо залюбки» та шляхів  формування 
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обчислювальних навичок у дітей старшого  дошкільного віку в контексті освітніх 

інновацій.   

Апробація результатів дослідження здійснювалась на 6 конференціях (5 з яких 

міжнародних і 2 з них – закордонних. За результатами конференцій опубліковано 6 

статей. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (47 найменувань), 14 додатків. Робота 

містить 10 діаграм. Загальний обсяг становить 80 сторінок. Основний зміст викладено на 

30 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Дефінітивна характеристика понять «обчислювальна складова логіко-

математичної компетентності», «обчислювальні навички і прийоми» 

Обчислювальна діяльність виступає фундаментом вивчення не лише математики, а 

й інших сфер діяльності людини. У зв’язку з цим данні навички повинні формуватися 

усвідомлено та міцно, що стає можливим завдяки спеціально організованій роботі у цьому 

напрямку.  

Мета дошкільної освіти полягає у формуванні ключових та предметних 

компетентностей у дітей дошкільного віку. Серед ключових компетентностей, визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти України (2021 р.),  особливе місце посідає логіко-

математична, сенсорно-пізнавальна, дослідницька, у структурі якої виокремлюють 

обчислювальну складову, що передбачає, розуміння відношення між числами і цифрами, 

склад числа з одиниць і двох менших (у межах 10); обізнаність зі структурою 

арифметичної задачі; вміння розв’язувати задачі та приклади на додавання і віднімання в 

межах 10 [1, с. 9-10].  

Крім того, аналіз змісту і концептуальних засад чинних програм в контексті 

проблеми формування обчислювальних навичок старших дошкільників,  зокрема: 

«Дитина» [16], «Дитина в дошкільні роки» [15], «Українське дошкілля» [5], «Впевнений 

старт» [37], «Я у Світі» [36], «Соняшник» [20], «STREAM-освіта, або «Стежинки у 

Всесвіт» [24], дозволив з’ясувати, що у програмах зберігається системність, послідовність, 

раціональне дозування і поступове ускладнення матеріалу. Кардинальних відмінностей у 

поданні математичного змісту не виявлено. Деякі змістові розбіжності пов’язані із 

дозуванням завдань, а не зі змінами в їх обсязі.   

На думку, Г. Бєлошистої, цифри, лічильна діяльність, уявлення про число і кількість 

– це явища загальнолюдської культури, оволодівання якими, – це перш за все, залучення 

до культурних цінностей. Отже, їх роль в розвитку особистості зростаючої людини 

надзвичайно важлива [4, с.15]. 

М. Бантова визначила обчислювальні навички як високий рівень оволодіння 

обчислювальними прийомами. Засвоєння даних прийомів, на її думку, означає знання, які 
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операції слід виконувати, щоб знайти результати арифметичної дії, і виконувати ці 

операції досить швидко [2, с. 39]. Обчислювальні навички дітей старшого дошкільного 

віку формуються на основі оволодіння дітьми такими прийомами: додавання і віднімання 

1 (утворення наступного і попереднього числа); прилічування і відлічування по 1; 

додавання і віднімання частинами [6]. 

Г.Гриневич у підготовці до обчислювальної діяльності дітей старшого дошкільного 

віку виокремлює: засвоєння аксіоми лічби, ознайомлення з цифрами у межах першого 

десятку, визначення рівнопотужних множин та їх чисельності [14, с.86]. Підготовка дітей 

дошкільного віку до обчислювальної діяльності займає чільне місце у програмі 

формування елементарних математичних уявлень.  

Проблему формування обчислювальних навичок розглядали видатні педагоги 

минулого  (Ф. Блехер, Я. Коменський, Л. Магницький, М. Монтессорі, Й. Песталоцці, Ж.-

Ж. Руссо, С. Русова, Є. Тихєєва, Ф. Фребель та ін.) та сучасні дослідники (Ш. Амонашвілі, 

О. Брежнєва, Г. Гриневич, А. Конфорович, Г. Леушина, К. Щербакова та ін.) 

Свого часу величезний внесок в методику навчання дітей математики вніс 

Л. Магницький, систематизувавши процес навчання математики за принципом 

наступності: від простого до складного. У своїй книзі «Арифметика», він продемонстрував 

застосування різноманітних засобів наочності (таблиць і макетів, схем, малюнків, 

формул), які сприяли кращому формуванню обчислювальних навичок дітей. У «цифровій 

школі» у процесі навчання математичним розрахункам матеріал викладався у віршованій 

формі, з використанням багаточисленних малюнків, схем та таблиць [34]. 

Видатному швейцарському педагогу Й. Песталоцці [35] належить ідея створення 

арифметичного ящика, який складається з кубиків, брусків та пластин з поділками, також 

куба та паралелепіпеда. Кубики – одиниці, бруски – десятки, пластини – сотні, куб – 

тисяча. Куб використовується для навчання дітей лічбі, складу чисел, додаванню та 

відніманню, ознайомленню з дробами, геометричними фігурами [35]. Таким чином, Й. 

Песталоцці за допомогою «Арифметичного ящика» унаочнив та полегшив процес  

формування обчислювальних навичок в межах 1000. У свій час С. Русова наголошувала, 

що число має сприйматися дитиною як життєве явище і повинно пронизувати будь-яку 

діяльність дитини. «В усякім разі, – зазначає С. Русова, – рахунок – число, як життєве 

з’явище, має входити в кожну працю дітей і певну свідомість їх в рахунках дошкільне 
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виховання мусить зміцняти різними засобами» [39, с. 127]. А. Конфорович пропонує 

починати роботу з формування обчислювальних навичок з ознайомлення дітей з числом. 

При цьому наголошує на доцільності ознайомлення з одною цифрою за одне заняття. На 

наступному етапі здійснювалася робота з множинами, а також вивчення складу чисел з 

одиниць, прилічування та відлічування по одному. Після чого відбувалося засвоєння дій 

додавання і віднімання та розв’язування простих арифметичних задач [21, с. 153 - 158]. 

Г. Гриневич у своїх працях пропонує розпочинати формування обчислювальних 

навичок із ознайомлення дітей з діями додавання і віднімання. Наступним етапом є 

розв’язування задач на дії додавання і віднімання з опорою на наочний матеріал. І лише, 

коли дошкільники засвоїли склад чисел першого десятка, їм пропонуються складання 

простих задач за виразами [14, с. 81 - 104]. 

В свою чергу, К. Щербакова стверджує, що у процесі цілеспрямованого навчання у 

дошкільників  можливо сформувати обчислювальні навички: засвоєння складу чисел, дій 

додавання і віднімання в межах 10, а також розв’язування арифметичних задач.  

Ефективним є диференційований підхід. Для дітей з низьким рівнем знань пропонуються 

різні альтернативні методи для засвоєння порівняння чисел, збільшення числа на одиницю 

[46].  О. Брежнєва стверджує, що важливим фактором обчислювальних операцій є 

інтегрований вплив на особистість дитини різних аналізаторів одночасно, тому пропонує 

використання мультимедіа презентацій у ході занять, навчання дітей складати власні 

задачі-драматизації, задачі-ілюстрації тощо [10, с.160]. Л.Зайцевою розроблено зошити 

для формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Її 

технологія базується на впровадженні діяльнісного, компетентнісного та індивідуально-

диференційованого підходів до вивчення математики, у тому числі і до формування 

обчислювальних навичок дітей [17; 18]. 

Отже, проблема формування обчислювальних навичок старших дошкільників була 

і є актуальною для науковців, педагогів та вихователів впродовж всього розвитку людства.  

 

1.2. Етапи формування обчислювальної складової  логіко-математичної 

компетентності  дітей старшого дошкільного віку 

Аналіз науково-методичних джерел з проблеми дослідження (М. Бантової, 

Г. Бєлошистої [3], Г. Гриневич, Г. Леушиної [25], О. Брежнєвої [9], К. Щербакової [47]), 
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дозволив структурувати  і виділити етапи формування обчислювальної складової  логіко-

математичної компетентності  дітей старшого дошкільного віку: 

І-ий етап.  Передобчислювальний етап (підготовчий): 1) Ознайомлення дітей з 

утворенням числа на основі додавання 1 до попереднього числа. Лічба в межах даного 

числа і називання результату лічби. 2) Ознайомлення з цифрою, що позначає відповідне 

число. 3). Розкриття змісту арифметичних дій додавання і віднімання на основі 

практичних дій з множиною предметів. Ознайомлення із знаками «+» (плюс), « - »  (мінус), 

« =» (дорівнює), « ≠» (не дорівнює). 

ІІ-ий етап. Ознайомлення з обчислювальними прийомами та складом чисел в 

межах 10: 1) Ознайомлення з додаванням і відніманням 1. 2) Ознайомлення з прийомом 

прилічування і відлічування по 1 (5+3= 5+1+1+1). 3). Ознайомлення із складом числа в 

межах 10 на основі розкладання предметних множин на 2 частини  

ІІІ-ій етап. Вправляння у використанні обчислювальних прийомів на практиці 

і формування обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку  у процесі 

виконання системи завдань: 1) Розв’язування прикладів та простих задач на додавання 

і віднімання в межах 10 на основі знання обчислювальних прийомів. 2) Додавання і 

віднімання в межах 10 з опорою на груповий склад числа. 

З огляду на таку етапність, формування обчислювальних навичок у дітей 

дошкільного віку потрібно починати  з ознайомлення з лічильною діяльністю та 

утворенням числа на основі маніпуляцій з предметами. Г. Леушина визначила шість етапів 

розвитку лічильної діяльності у дітей. При цьому перші два етапи є підготовчими. У цей 

період діти оперують з множинами, не використовуючи чисел. Ці етапи характеризуються 

як дочисловий період. Відповідно 3-5 етапи слугують підготовкою до обчислювальної 

діяльності дошкільників, а шостий припадає на перший клас [25]. Третій етап умовно 

співвідноситься з навчанням дітей п’ятого року життя. Його основною метою є 

ознайомлення дітей з утворенням числа шляхом додавання одиниці. На четвертому етапі 

(шостий рік життя) відбувається ознайомлення дітей з відносинами між суміжними 

числами натурального ряду. На п’ятому етапі навчання (шостий-сьомий рік життя) 

відбувається розуміння дітьми рахунку групами по 2, по 3, по 5. Результат – підведення 

дітей до розуміння десяткової системи числення [46, с. 165]. 



11 
 

Пізніше дітей дошкільного віку знайомлять із цифрами. Діти п’ятого року життя 

добре орієнтуються в цифрах від 1 до 5, ознайомлення з рештою цифр (0-9) доцільно 

здійснювати  в старшій групі [46; 47, с. 191]. Методика ознайомлення дошкільників з 

цифрами передбачає наступні етапи: 1) Лічба предметів у межах числа, що передує 

вивченому. 2) Утворення нового числа шляхом додавання до попереднього одиниці. 3) 

Демонстрація цифри, якою позначається число. 4) Аналіз зображення цифри (на даному 

етапі ефективно використовувати прийоми ейдетики та художнє слово). 5) 

Запам’ятовування «написання» цифри (у процесі індивідуальної роботи діти засвоюють 

написання цифри у повітрі, ефективним є використання цифр-шершавчиків за 

технологією М. Монтессорі). 6) Творча робота (наприклад: викладання з паличок, смужок 

каперу, геометричних фігур, ліплення, штрихування, розмальовування, оживлення). 7) 

Виокремлення цифри серед інших цифр, а також завдання на співвідношення множини 

предметів з конкретним числом та позначення його цифрою [46]. 

Наступним етапом підготовки дошкільників до обчислювальної діяльності є 

ознайомлення зі складом числа із одиниць, і з двох менших чисел. Важливість засвоєння 

дітьми складу чисел окреслено у ряді досліджень (Л. Яблокова, Н. Менчинської, 

Г. Леушиної, К. Корзакова) [38, с. 36]. Склад числа – це подання числа у вигляді суми двох 

доданків [14, с. 68]. Основною метою вивчення дошкільниками складу числа з двох 

менших є не запам’ятовування, а розуміння того, що число може бути складено як з 

однорідних (з одиниць), так і з двох різних елементів, з ряду груп, частин, кількість яких 

можна порахувати, порівняти одну групу з іншого [44, c. 296]. 

Отже, підготовка дітей дошкільного віку до обчислювальної діяльності передбачає 

формування навичок лічби (порядкової та кількісної, лічби парами та трійками); 

ознайомлення з цифрою, засвоєння поняття натурального числа, операцій з множинами, 

заснованих на порівняльній і лічильній діяльності; вивчення складу чисел, а також 

формування уявлень про поділ числа на частини і вже потім діти вчаться додавати і 

віднімати в межах 10, розв’язують приклади і задачі, таким чином формуючи 

обчислювальні навички. 
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1.3. Дійсний стан сформованості обчислювальних навичок у дітей старшого 

дошкільного віку (за результатами констатувального етапу експерименту). 

З метою дослідження сформованості обчислювальних навичок у дітей старшого 

дошкільного віку було проведено констатувальний етап експерименту на базі КЗ «ДНЗ № 

30 «Світлячок». Експериментом було охоплено 47 дітей старшого дошкільного віку (2 

групи – 24 дошкільника  в ЕГ і 23 дитини - в КГ). У процесі констатувального етапу 

експерименту нами було визначено такі завдання: розробити критерії, показники, 

підібрати діагностичні завдання і на їхній основі визначити рівні сформованості 

обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку.  

Володіння обчислювальними навичками та уміннями – важлива складова 

математичної компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

(О.Брєжнєва, Л.Зайцева, С.Скворцова [40], К.Щербакова та ін.). Обчислювальна навичка 

– це найвищий ступінь оволодіння прийомом обчислення (М.Бантова). Високий рівень 

сформованості обчислювальної навички характеризується такими показниками: 

усвідомленість (дитина може пояснити прийоми додавання і віднімання), раціональність  

(дошкільник може використати зручний спосіб виконання арифметичних дій), 

узагальненість (згорнутість розумових дій), міцність виконання протягом навчання і 

життя. Опираючись на дослідження К. Щербакової, Г. Бєлошистої, М. Бантової, нами 

були виділені основні критерії і показники сформованості обчислювальних навичок дітей 

(таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1. Критерії, показники та діагностичні методики на визначення рівнів 

сформованості обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку  

Критерії Показники Діагностичні методики 

1. Уміння розв’язувати 

приклади на дода-

вання і віднімання в 

межах 10 

Володіння прийомами 

прилічування і відлічу-

вання по 1; додавання і 

віднімання частинами 

Завдання «Полічи і 

зафарбуй». 

2. Рівень засвоєння 

складу числа 

Уміння представляти 

числа першого десятка у 

вигляді суми одиниць та у 

вигляді суми двох різних  

чисел 

Завдання «Математичне 

містечко» 
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3. Розуміння сутності 

дій додавання і 

віднімання  

 

Складання та 

розв’язування простих 

задач на знаходження 

суми та різниці, розв’я-

зування арифметичних 

задач 

Діагностична методика 

«Хитрі задачі» 

Відповідно до вищезазначених критеріїв і показників були підібрані завдання, 

розв’язання яких свідчило про рівень сформованості певного критерію обчислювальних 

навичок, а також були визначені рівні сформованості обчислювальних навичок дітей 

старшого дошкільного віку (Додаток А).  

Детальний опис процедури проведення усіх діагностичних завдань  та результати по 

кожному з них представлено у додатку Б. Роботи дітей подані у таких додатках В 1–В 3. 

Відсоткові співвідношення рівнів сформованості обчислювальних навичок за всіма 

діагностичними методиками подано у таблиці 1.2. та діаграмі  на рис. 1.1. 

Таблиця 1.2.  

Рівні сформованості обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку ЕГ 

та КГ 

№

п/

п 

Діагностичні 

методики 

Рівні сформованості обчислювальних навичок , 

%/кількість 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

1. Завдання «Полічи і 

зафарбуй» 

12,5% 

3 д. 

13,0% 

3 д. 

37,5% 

9 д. 

43,5% 

10 д. 

50% 

12 д. 

43,5% 

10 д. 

2. Завдання 

«Математичне 

містечко»  

0 % 

-- 

 

4,3% 

1 д. 

 

25% 

6 д. 

26,1% 

6 д. 

75% 

18 д. 

69,6% 

16 д. 

3. Завдання  «Хитрі 

задачі» 

4,2% 

1 д. 

4,3% 

1 д. 

25 % 

6 д. 

30,4% 

7 д. 

70,8% 

17 д. 

65,2% 

15 д. 

Середнє значення 5,6 % 7,2 % 29,2 % 33,3% 65,2% 59,5% 

Середнє значення для 47 д.  6,4 % 31,2% 62,4% 
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Рис. 1.7. Рівні сформованості обчислювальних навичок дітей ЕГ та КГ за усіма 

діагностичними методиками 

У результаті проведеного констатувального етапу експерименту нами виділені 

наступні рівні сформованості обчислювальних навичок: високий рівень сформованості 

обчислювальних навичок – таких дітей в ЕГ– 5,6 %, в КГ -  7,2 %. Середнє значення – 

6,4%; середній рівень сформованості обчислювальних навичок – таких дітей в ЕГ– 29,2 

%, в КГ - 33,3%.  Середнє значення – 31,2%; низький рівень сформованості 

обчислювальних навичок – таких дітей в ЕГ– 65,2 %, в КГ -  59,5 %. Середнє значення – 

62, 4%. 

Загальні результати рівнів сформованості обчислювальних навичок  дітей старшого 

дошкільного віку представлені у діаграмі  на рисунку 1.2. 

 

Рис. 1.2. Рівні сформованості обчислювальних навичок  дітей старшого 

дошкільного віку ЕГ та КГ 

Таким чином, проведене експериментальне дослідження показало, що  для 62,4% 

дітей старшого дошкільного віку характерний низький рівень сформованості 

обчислювальних навичок; 31,2 % дошкільників мають середній рівень і  недостатньо 

сформовані окремі навички обчислювальної діяльності, а тому виникає потреба до 
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розгортання систематичної роботи з дітьми щодо удосконалення їхніх  обчислювальних 

навичок. З цією метою нами визначені шляхи формування обчислювальних навичок дітей 

старшого дошкільного віку.  Більш детально їх розглянемо в наступному розділі. 

 

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 

2.1. Педагогічні умови та модель формування обчислювальних навичок дітей 

дошкільного віку у контексті освітніх інновацій 

Одним з головних завдань навчання дітей дошкільного віку математиці є 

формування у них обчислювальної складової логіко-математичної компетентності,  

основу якої складає свідоме і міцне засвоєння прийомів обчислень. Уміння дитини 

дошкільного віку обчислювати є фундаментом для вивчення математики в початковій 

школі, а отже, потребує особливої уваги з боку вихователів та  детального методичного 

супроводу. Нами було визначено педагогічні умови формування обчислювальних навичок 

дітей старшого дошкільного віку:  

1. Підсилення розвивального предметно-ігрового середовища засобами навчання, 

використання яких передбачає обчислювальну діяльність дітей. Саме розвивальне 

математичне оточення повинно стимулювати у дітей дошкільного віку інтерес до пізнання 

світу, формувати логіко-математичну компетентність, розвивати дослідницький інтерес та 

розвивати позитивні якості особистості. Окрім засобів, які зазвичай педагоги 

використовують у роботі з дітьми старшого дошкільного віку, ми пропонуємо 

використовувати палички Кюізенера, набори конструкторів LEGO, математичні 

планшети, ваги, «Будиночки чисел», математичне доміно а також набори головоломок, 

математичні книги і робочі зошити [23; 29-31], які сприятимуть формуванню 

обчислювальних навичок.   

2. Поетапне формування обчислювальних навичок дітей на основі 

компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів. Дотримання етапів сприяє 

формуванню правильної, усвідомленої, узагальненої (здатної до згорнених розумових 

дій), міцної обчислювальної навички, що входить до складу логіко-математичної 

компетентності. Дана навичка у дітей формується поступово, починаючи з маніпулятивної 
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діяльності з предметами і послідовно переходячи до роботи із зображеннями предметів 

(картками), моделями (предметно-графічними), знаковими моделями  чисел ( цифрами)  у 

процесі сенсорно-пізнавальної, логіко-математичної, дослідницької, конструктивної, 

художньо-творчої діяльності тощо. 

3. Створення спеціальних освітніх ситуацій з метою формування 

обчислювальних навичок дітей  старшого дошкільного віку у процесі різних форм 

організації життєдіяльності дітей. Процес формування обчислювальних навичок дітей 

старшого дошкільного віку має бути неперервним цілісним і наскрізним, тобто 

здійснюватися не лише на відповідних заняттях, а й під час усіх режимних моментів, 

наприклад, розваг, фізкультхвилинок, прогулянок, ранкових привітань тощо. Під час 

вивчення матеріалу з порівняння груп предметів за їх кількістю, а також з лічби предметів 

доцільними будуть екскурсії в парк та у магазин. Головним завданням вихователя при 

цьому є створення спеціальних освітніх ситуацій, які будуть цікавими для дітей та 

викликатимуть інтерес до їх вирішень. На прогулянках можна запропонувати дітям 

знаходити цифри, зображені на вивісках, машинах, рекламних щитах тощо, а утворення 

чисел та їх порівняння піддається реалізації під час художньо-творчої діяльності.  

4. Впровадження в освітній процес ЗДО інноваційних технологій з метою 

підвищення ефективності формування обчислювальних навичок дітей. 

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім 

методам розв’язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. 

Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних 

соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, 

яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій [7; 11;12; 

45;19; 22; 27; 32; 33]. На думку багатьох педагогів, інноваційна діяльність – це 

впровадження нових цікавих методів, використання оригінальних прийомів у роботі з 

дітьми. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес дає змогу 

уникнути зайвих труднощів під час засвоєння дітьми знань та вмінь, визначених 

Стандартом дошкільної освіти, цікаво і змістовно вибудовувати освітню взаємодію.  

5. Інтеграція зусиль закладів дошкільної освіти і родин вихованців щодо 

формування обчислювальної складової логіко-математичної компетентності дітей 

старшого дошкільного віку. Повноцінний освітній процес дошкільників відбувається в 
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умовах тісної співпраці сім’ї та дошкільного закладу. Основними формами спільної 

роботи дитячого садка і сім'ї з питань формування обчислювальних навичок у старших 

дошкільників є повідомлення на батьківських зборах і конференціях, організація виставок 

наочних посібників з описанням їхнього використання, відкриті заняття з математики для 

батьків, групові та індивідуальні консультації, бесіди, пересувні папки тощо. Також 

завдяки комп’ютерним технологіям  вихователі мають змогу повідомляти батькам 

корисну та важливу інформацію.  Це відбувається на основі чатів у соціальних мережах 

таких як, наприклад, Viber, Facebook, а також особистих блогів і форумах. 

Аналіз теоретико-методичних основ формування обчислювальних навичок у дітей 

дошкільного віку, вищеозначені умови  стали підґрунтям для створення моделі 

формування обчислювальної складової логіко-математичної компетентності старших 

дошкільників (Див. мал.1), яка була нами реалізована у процесі формувального етапу 

експеримент.
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Мета: формування обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку  

Педагогічні  

умови                                                                   

формування  

обчислювальних  

навичок 

старших  

дошкільників 
                                                      

Підсилення розвивального предметно-ігрового 

середовища засобами навчання, використання яких 

передбачає обчислювальну діяльність дітей. 

Поетапне формування обчислювальних навичок дітей 

на основі компетентнісного, діяльнісного та 

інтегрованого підходів 

Інтеграція зусиль закладів 

дошкільної освіти і родин 

вихованців щодо формування 

обчислювальної складової 

логіко-математичної 

компетентності дітей 

старшого дошкільного віку. 

Етапи формування  

обчислювальних  

навичок 

Передобчислювальний 

етап  (підготовчий) 

Ознайомлення з обчислювальними 

прийомами та складом чисел в межах 10 

Вправляння у застосуванні обчислювальних прийомів на 

практиці і формування обчислювальних навичок дітей старшого 

дошкільного віку у процесі виконання системи завдань 

Шляхи  

формування 

обчислювальних  

навичок 

Формування у 

дошкільників навичок 

додавання і віднімання в 

межах 10 з опорою на 

інноваційні  вітчизняні та 

зарубіжні технології 

Використання 

інноваційних 

підходів до 

вивчення 

складу чисел в   

межах 10 

Вдосконалення 

обчислювальних навичок 

дітей старшого  дошкільного 

віку у процесі роботи над  

простими задачами 

Технології,  

організаційні                                                     

форми роботи,  

методи, прийоми, 

засоби.                                            

ри 

«Ейдотехніка» Г.Чепурного; 

«Навчання в русі» О.Дубогай; 

LEGO-технологія; технологія 

Макото Шичида; «Кумон», 

«Сінгапурська математика»; 

матем. планшет Калеба Гатеньо; 

«Матгей» Мілана Гейни 

онлайн сервіс LearningApps.org., 

тренажер «Matematika.Club», 
програми для смартфонів 

«Математика для дітей», «Math 

Kids», «Фіксики», «Dino Math» 

«Кольорові числа Кюізенера»,  

прийомів «Ейдотехніки», 

«Навчання в русі» О.Дубогай,  

ІКТ, LEGO-технологія; Форми 

роботи: заняття, освітні 

ситуації, самостійна робота 

дитини 

Створення спеціальних освітніх ситуацій з метою 

формування обчислювальних навичок дітей  старшого 

дошкільного віку у процесі різних форм організації 

життєдіяльності дітей. 

Впровадження в освітній процес ЗДО інноваційних 

технологій з метою підвищення ефективності 

формування обчислювальних навичок дітей. 

Основні  

завдання  

етапів 

 

1. Ознайомлення дітей з утворенням числа на основі 

додавання 1 до попереднього числа. Лічба в межах даного 

числа і називання результату лічби. 

2. Ознайомлення з цифрою, що позначає відповідне число. 

3. Розкриття змісту арифметичних дій додавання і відні-

мання на основі практичних дій з множиною предметів. 

Ознайомлення із знаками «+» (плюс), « - »  (мінус), « =» 

(дорівнює), « ≠» (не дорівнює). 

1.Ознайомлення з додаванням і відніманням 1. 

2.Ознайомлення з прийомом прилічування і 

відлічування по 1 (5+3= 5+1+1+1). 

3. Ознайомлення із складом числа в межах 10 на 

основі розкладання предметних множин на 2 

частини . 

1. Розв’язування прикладів та 

простих задач на додавання і 

віднімання в межах 10 на основі 

знання обчислювальних прийомів. 

2. Додавання і віднімання в межах 10 

з опорою на груповий склад числа. 

Застосування ІКТ у 

процесі формування у 

дітей дошкільного віку  

обчислювальної 

складової математичної 

компетентності 

Технології: «Кольорові числа» 

Кюізенера; технологія самороз-

витку М.Монтессорі, ейдетика, 

LEGO-технологія. Засоби: 

двоколірні кружечки; круги, що 

обертаються; «Будиночки чис-

ла»; математичні ваги;«Доміно». 

Мал. 1.  Організаційна модель формування обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку 

 

Використання авторського 

робочого зошита з 

формування обчислювальних 

навичок дітей старшого 

дошкільного віку 

«Обчислюємо залюбки» 

Різні види простих 

задач, віршовані, 

задачі-ілюстрації, 

задачі-жарти, 

логічні задачі, із 

сірниками 

 

  



20 
 

2.2. Використання інноваційних підходів до вивчення складу чисел в 

межах 10 

Важливою складовою проблеми інтелектуального розвитку дітей старшого 

дошкільного віку є формування обчислюваних навичок дошкільників. 

Розглянемо докладніше інноваційні підходи до вивчення складу чисел в межах 

10. Ознайомлення дошкільників зі складом числа проводиться на наочній основі. 

З цією метою доцільно використовувати два різновиди підходів: розгляд 

окремих випадків складу числа і розгляд впорядкованої сукупності пар чисел, на 

які можна розкласти число (додаток Г). 

Наприклад, вивчаючи склад числа 6. Педагог викладає на дошці шість 

двоколірних кружечків (рис. 2.1). Вихователь уточнює, що число складається з 6 

кружечків однакового кольору. Потім перевертає один кружечок і діти бачать, 

що число 6 можна скласти з кружечків двох кольорів. Діти називають 5 зелених 

кружечків і один жовтий. Потім вихователь повертає ще один кружечок і т. д. 

Так розглядаються всі випадки складу числа 6. 

   

Рис.2.1. 

Двоколірні 

круги 

Рис. 2.2. Круги, 

що обертаються 

Рис. 2.3. Завдання «Будиночки числа» 

 

Демонструвати склад чисел можна за допомогою кругів, що обертаються 

(рис. 2.2). Педагог вирізає з картону два однакові круги і кожний з них ділить, 

наприклад, на 5 сегментів (якщо вивчається склад числа 5); у центрі кожного 

сегменту розташовується якийсь малюнок – у першому крузі, наприклад, зелені 

груші, а в другому – жовті. У кожному крузі робимо розріз по радіусу. У цей 

розріз вставляються круги один в один, що дозволяє їх обертати і демонструвати 

склад числа з 2 предметів, різних за кольором або формою. 

Ефективним завданням на закріплення складу чисел є заповнення 

порожніх вікон «Будиночків числа» (рис. 2.3). Також для засвоєння складу чисел 
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доцільно використовувати картки типу «Математичне доміно»: спочатку 

дошкільники виконують прості вправи – визначають, скільки точок праворуч, 

скільки ліворуч, скільки точок усього.  

У процесі вивчення складу чисел доцільним є використання технології 

«Кольорових чисел» Кюізенера. Палички Кюізенера ‒ дидактичний матеріал, за 

допомогою якого діти конструюють, вивчають кольори, величину предметів, 

кількість, вчаться орієнтуватися у просторі та ін. Робота з паличками дозволяє 

перевести практичні, зовнішні дії у внутрішній план, створити повне, чітке і 

узагальнене уявлення про математичні поняття [19, с.112]. Наприклад, 

використовуючи лічильні палички Кюїзенера, дітям старшого дошкільного віку 

можливо пояснити склад числа з одиниць, пропонуючи визначити, наприклад, 

«скільки білих паличок вкладається у синій паличці?». У процесі вивчення 

складу чисел з двох менших дітям пропонуються наступні завдання: «покладіть 

чорну паличку, знайдіть з яких двох менших паличок можливо  її утворити (з 

фіолетової та білої, жовтої та рожевої, червоної і блакитної» (рис. 2.4). 

Ознайомлення зі складом числа у процесі практичної діяльності також можливе 

з використанням матеріалу М. Монтессорі «Склад числа» (рис. 2.5). Це 

дидактичний матеріал, у комплект якого входить ящик з отвором для кульок з 

двома відділами у середині, а також 10 скляних кульок [27] .  

      

Рис. 2.4. Склад 

числа з паличок 

Кюізенера 

Рис. 2.5. «Склад 

числа»  (методика  

М. Монтессорі) 

Рис. 2.6. Математичні ваги «Math 

Balance» для вивчення складу 

числа і додавання і віднімання в 

межах 10. 

Працюючи з даним матеріалом, дошкільник опускає кульки в отвір, після 

чого відкриває ящик. Кульки котяться в отвір і випадковим чином 

розподіляються у відділах ящика. Дитина підраховує кількість кульок у кожному 
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відділі, у результаті чого засвоює склад числа у межах 10 без допомоги 

дорослого. 

Ще один засіб для візуалізації складу числа  - це математичні ваги «Math 

Balance». Щоб урівноважити ваги, грузик має бути розміщений на протилежній 

стороні балансиру або на еквівалентному цвяшку, або на двох чи більше 

цвяшках, які дорівнюють одному і тому ж числу (Рис. 2.6.). Таким чином, дітям 

можна давати дослідницькі завдання знайти усі пари для числа, щоб 

збалансувати протилежний грузик. Дітям цікавим є сам процес «зважування» 

своїх відповідей.  

Відтак, використання різноманітних інноваційних підходів до вивчення 

складу числа сприятиме швидшому засвоєнню матеріалу дошкільниками. 

 

2.3. Формування у дошкільників навичок додавання і віднімання в 

межах 10 з опорою на вітчизняні та зарубіжні інноваційні технології. 

У процесі формування у дітей старшого дошкільного віку навичок 

додавання і віднімання в межах 10 доцільним буде  використання таких 

технологій: «Ейдотехніка» Г.Чепурного; «Навчання в русі» О.Дубогай; 

технологія формування логіко-математичної компетентності Л.Зайцевої [18]; 

технологія «Інтегрованих дидактичних модулів» О.Брежнєвої [9]; LEGO-

технологія [31]; додавання і віднімання за технологією Макото Шичида; 

технологія «Кумон» (автор – Такеші Тору Кумон); технологія «Сінгапурська 

математика»; математичний планшет Калеба Гатеньо (геоборд); технологія 

«Матгей» Мілана Гейни та ін. Опис деяких технологій подано у додатку Д. 

Зупинимось детальніше на використанні прийомів ейдетики у процесі 

формування обчислювальних навичок дітей. 

Ейдетика (у перекладі «Eidos» – образ) – це вчення про пам’ять, засноване 

на образних враженнях. Теорія ейдетики розроблялась у 20-40-х роках XX 

століття в Германії у Марбургській психологічній школі Е. Йеншем. [32]. У 

процесі формування навичок додавання та віднімання доцільно використовувати 
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наступні прийоми ейдетики: «Метод оживлення», «Послідовних асоціацій», 

«Графічної імпровізації».  

Формування навичок додавання і віднімання з опорою на прийоми 

ейдетики передбачає три етапи. На першому етапі використовується метод 

«Асоціативного оживлення». На цьому етапі створюються цифро-образи, з 

якими у подальшому діти будуть виконувати дії додавання та віднімання. 

«Цифро-образ» – цифрова інформація, яка запам’ятовується на основі асоціацій. 

Наприклад: одиниця – це олівець; паличка Гаррі Поттера (Додаток Е).  На 

другому етапі використовується прийом «Послідовних асоціацій». Створивши 

цифро-образи, (цифрі 1 – відповідає образ свічки, цифрі 2 – образ фламінго і т.д.), 

діти складають «Казкову історію». У центрі малюнка розміщується головний 

цифро-образ, навколо нього за допомогою «послідовних асоціацій» 

розміщуються попарно, відповідні даному складу числа, цифро-образи і 

складається історія (Див. додаток Ж). На третьому етапі вводяться дії 

додавання та віднімання. Педагог демонструє цікаві картинки, які викликають в 

уяві дітей яскраві образи. Далі пропонує картки з позначенням цифр та знаків, а 

діти складають з них приклади та історії: 

2+1=3 – «Синичка (2) знайшла свічку (1) і полетіла до лисички (3)»; 

3+6=9 – «Мавпеня (3) схопило лійку (6) і пішло поливати квітку (9)» [7]. 

Крім того, для поліпшення засвоєння дій додавання та віднімання 

ефективно використовувати прийом «Римізація». Він полягає у створенні 

віршованого твору із використанням цифро-образів. Г. Чепурним розроблено 

«ейдотехніку», куди увійшли цифро-образи та віршовані рядки для засвоєння 

складу чисел та прикладів на додавання і віднімання в межах 10 (Див. 

додаток Ж).  

Отже, ейдетика сприяє розвитку лівої та правої півкулі головного мозку і, 

відповідно, розвитку гармонійної особистості дитини.  

Крім того, одним із засобів вдосконалення обчислювальних навичок 

старших дошкільників, розуміння ними сутності арифметичних дій є робота над 

задачами. Арифметична задача – це найпростіша суто математична форма 
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відображення реальних ситуацій, які водночас близькі й зрозумілі дітям і з якими 

вони щодня стикаються [46, с. 73]. У старшій групі на заняттях з логіко-

математичного розвитку діти навчаються розв’язувати арифметичні задачі 

(додаток И), відповідно до етапів: 

Перший етап – підготовчий. Мета даного етапу полягає в організації 

системи вправ на виконання операцій над множинами. Другий етап – має наметі 

навчання дошкільників аналізувати задачі, встановлювати відношення між 

даним та невідомим; розуміти структуру задачі, вміти складати задачі. Третій 

етап – вправляння у виборі арифметичних дій, навчання дошкільників 

складанню розв’язку задачі із цифр та знаків дій, а також читання складених 

виразів з використанням спеціальних математичних термінів (відняти, додати, 

дорівнює).  

Старші дошкільники розв’язують задач на знаходження суми;  на 

знаходження різниці; на збільшення числа на кілька одиниць;  на зменшення 

числа на кілька одиниць;  на різницеве порівняння.  

Старші дошкільники із задоволенням розв’язують завдання, що поданні у 

віршованій формі (додаток К). Віршовані задачі вимагають від дітей особливої 

концентрації уваги, допомагають розвивати уяву, мислення та пам’ять. У роботі 

з дітьми старшого дошкільного віку використовують задачі-ілюстрації, у 

процесі роботи над яким діти вправляються у складані задач за поданим 

малюнком, формулюванні запитання задачі, а також безпосередньо у 

розв’язанні. Для розвитку кмітливості цікавими для дітей є задачі-жарти. Для 

розвитку мислення та закріплення обчислювальних навичок дітей старшого 

дошкільного віку ефективно використовувати задачі з сірниками.  

Логічні задачі сприяють розвитку логічного мислення дітей старшого 

дошкільного віку та виховують інтерес до математики (додаток Л). [26]. 

Отже, задачі виступають засобом формування інтелектуального 

потенціалу особистості. Крім того, розв’язування задач  або практико-

зорієнтованих завдань представлено практично у всіх технологіях формування 
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елементарних математичних уявлень, а тому є важливим у контексті формування 

обчислювальних навичок дітей.   

 

2.4. Застосування ІКТ у процесі формування у дітей дошкільного віку  

обчислювальної складової математичної компетентності 

Використання ІКТ у процесі формування обчислювальної складової 

математичної компетентності у дітей дошкільного віку виступає потужним 

інструментом мотивації освітнього процесу, забезпечує доступність та 

ефективність засвоєння матеріалу, а також підготовку підростаючого покоління 

до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [22; 11; 45;]. У процесі 

формування обчислювальних навичок у дітей старшого дошкільного віку 

ефективно використовувати:  онлайн сервіс LearningApps.org., онлайн тренажер 

«Matematika.Club», програми для планшетів та смартфонів «Математика для 

дітей», «Math Kids», «Фіксики», а також «Dino Math» та ін.  

Онлайн сервіс LearningApps.org – є конструктором для розробки 

інтерактивних вправ, зокрема для формування обчислювальних навичок 

дошкільників. Розглянемо докладніше алгоритм створення інтерактивних вправ: 

1) Вибір шаблону (знайди пару, класифікація, порахуй, просте упорядкування, 

вікторина, «скачки», «перший мільйон» та інші); 2) Вводимо назву 3) Створюємо 

опис (мета та завдання гри); 4) Утворюємо пари (використовуючи текст, 

зображення, аудіо, відео); 5) Створюємо необхідну кількість пар; 6) Додаємо 

ускладнень (зайві елементи); 7) Пишемо підказки; 8) Вводимо текст для 

зворотного зв’язку; 9) Попередньо переглядаємо вправу; 10) Зберігаємо. 

Нами було розроблено 16  вправ для формування обчислювальних навичок  

старших дошкільників, які включено до робочого зошита  для дітей старшого 

дошкільного віку «Обчислюємо залюбки» (Додаток М). У зошиті дані завдання 

можна виконати за QR-кодом або посиланням 

(https://learningapps.org/view17064930). Також нами були розроблені завдання 

підвищеної складності: «Яблучка» – упорядкування ряду прикладів; «Задачі» – 

на знаходження невідомого доданка та на знаходження суми; «Зміючки» – 

https://learningapps.org/view17064930
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приклади з невідомим одним із доданків (додаток М). Окреслені інтерактивні 

вправи слугують ефективним засобом вдосконалення обчислювальних навичок 

старших дошкільників, вчать використовувати набуті знання у відмінній від 

навчання ситуації. Опис можливостей використання інших ІКТ  у процесі 

формування обчислювальних навичок  подано у додатку Н. Підкреслимо, що 

впровадження ІКТ в освітній процес відкриває нові можливості для ефективної 

взаємодії педагога з дошкільниками.  

 

2.5. Використання авторського робочого зошита «Обчислюємо 

залюбки» у процесі формування обчислювальних навичок у старших 

дошкільників 

Знайомлячись з вітчизняними та зарубіжними технологіями формування 

елементарних математичних уявлень, у нас виникла ідея створити робочий 

зошит «Обчислюємо залюбки» з формування  обчислювальних навичок у дітей 

старшого дошкільного віку (див. окремий додаток до конкурсної роботи). У 

ньому розміщено цікаві завдання, ігри, загадки та головоломки, передбачено 

завдання на засвоєння математики через рухову активність, виконання завдань 

на планшетах чи смартфонах тощо. З цією метою нами було розроблено 16 

авторських завдань на онлайн сервісі LearningApps.org., виконати які діти 

зможуть перейшовши за посиланням чи за QR-кодом. Крім того, запропоновані 

у зошиті завдання спрямовані на формування уміння порівнювати, аналізувати, 

виділяти головне, а також сприяють розвитку кмітливості, допитливості і 

винахідливості, інтересу до вивчення математики, захопленню процесом 

пізнання навколишнього світу крізь призму математичних обчислень. 

Різноманітність завдань, використання інноваційних технологій («Кольорових 

чисел Кюізенера»,  прийомів «Ейдотехніки»  Г.Чепурного,  LEGO-технології, 

«Навчання в русі» О.Дубогай,  ІКТ та ін.), варіативність способів виконання 

завдань (письмово: намалюй, розфарбуй, з’єднай; усно; у русі; із використанням 

ґаджетів) – все це відповідає індивідуально-психологічним особливостям 
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старших дошкільників і сприяє тому, що кожна дитина, може знайти у цьому 

зошиті для себе цікаве  завдання.  

Оскільки обчислювальні навички відпрацьовуються поступово, поетапно, 

від простого до складного при багаторазовому повторенні обчислювальних 

прийомів, то логіка розміщення матеріалів у зошиті відповідає етапам 

формування обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку, про які 

йшла мова у пункті 1.2. Відповідно до окреслених етапів формування 

обчислювальних навичок матеріал у зошиті розподілений за такими розділами:  

 «Число і цифра». У даному розділі передбачено виконання завдань 

типу: «Обведи цифру», «Склади цифру з LEGO», «З’єднай кольорову паличку із 

відповідною кількістю об’єктів», «Оживи цифру»  і т. ін.  

 «Склад числа». У цьому розділі  зустрічаються завдання: «Утвори 

склад числа за допомогою Кольорових паличок», «Розсели мешканців будинку, 

утворивши склад числа», «Розглянь малюнок та розкажи склад числа» і т. ін.  

 «Додавання та віднімання в межах 10. Розв’язування задач» передбачає 

виконання таких завдань: «Розв’яжи задачу», «Склади приклад за малюнком», 

«Посади метеликів на квітку, розв’язавши приклади», «Риболовля» і т. ін. 

Така послідовність розташування завдань у зошиті допоможе не тільки 

домогтися досконалості в обчислювальних навичках, а й виробити звичку до 

систематичних занять. Виклад матеріалу передбачає, як виконання завдань під 

керівництвом дорослого, так і самосійну роботу дитини, оскільки з більшістю 

завдань вона впорається без допомоги дорослого. Фото виконання дітьми 

завдань зошита «Обчислюємо залюбки» на формувальному етапі подано в 

додатку Р.  

2.6. Динаміка сформованості обчислювальних навичок  у дітей 

старшого дошкільного віку (за результатами підсумкового етапу 

експерименту). 

У ході підсумкового етапу експерименту передбачалося визначити 

динаміку сформованості обчислювальних навичок  у дітей старшого 

дошкільного віку ЕГ  та КГ у порівнянні з констатувальним етапом 
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експерименту.  Для визначення  рівнів обчислювальних навичок  у дітей 

старшого дошкільного віку ми скористались такими ж критеріями і показниками, 

які були виділені нами на констатувальному  етапі експерименту. Результати за 

кожною діагностичною методикою та узагальнені дані представлені у додатку 

С. Узагальнені результати за рівнями представлені в таблиці 2.1. та діаграмі 2.1. 

Таблиця 2.1. Динаміка рівнів сформованості обчислювальних 

навичок у дітей старшого дошкільного віку ЕГ та КГ  

Г
р
у
п

и
 

Рівні сформованості обчислювальних навичок  дітей старшого дошкільного віку 

Високий Середній Низький 

Констатуваль-

ний етап 

Підсумковий 

етап 
Констатуваль- 

ний етап 
Підсумковий 

етап 
Констатуваль-

ний етап 
Підсумковий 

етап 

ЕГ 5,6 % 26,4 % 29,2 % 51,4% 65,2% 22,2% 

КГ 7,2 % 11,6% 33,3% 37,7% 59,5% 50,7% 

 

 

Діаграма 2.1. Динаміка сформованості обчислювальних навичок  дітей 

старшого дошкільного віку ЕГ та КГ 

Таким чином, підсумковий етап експерименту засвідчив позитивну 

динаміку в ЕГ за всіма критеріями і показниками: високий рівень 

обчислювальних навичок  у дітей старшого дошкільного віку зріс з 5,6 % до 

26,4 %, середній рівень збільшився з 29,2% до 51,4 %, а низький рівень знизився 

з 65,2 % до 22,2 %. В свою чергу в КГ відбулися незначні зміни. Дані проведеного 

дослідження дають змогу констатувати, що визначені нами шляхи формування 

обчислювальної складової логіко-математичної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку є ефективними. 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури дозволив 

здійснити дефінітивну характеристику основних понять  дослідження. Одним з 

основних завдань дошкільної математики є формування обчислювальних навичок 

дітей старшого дошкільного віку, які трактують як високий рівень оволодіння 

обчислювальними прийомами (додаванням і відніманням 1 (утворенням 

наступного і попереднього числа); прилічуванням і відлічуванням по 1; 

додаванням і відніманням частинами. Обчислювальна діяльність – це процес, 

який базується на розумінні  доцільного виконання операцій з метою 

знаходження результату арифметичної дії. Обчислювальна складова є частиною 

логіко-математичної компетентності і передбачає, розуміння дитиною 

відношення між числами і цифрами, склад числа з одиниць і двох менших (у 

межах 10); обізнаність зі структурою арифметичної задачі; вміння розв’язувати 

задачі та приклади на додавання і віднімання в межах 10. 

2. Аналіз науково-методичних джерел з проблеми дослідження (М.Бантової, 

Г. Бєлошистої, Г.Гриневич, Г. Леушиної, С. Татаринової, К.Щербакової та ін.),  

дозволив структурувати  і виділити етапи формування обчислювальної складової  

логіко-математичної компетентності  дітей старшого дошкільного віку, що 

включають передобчислювальний етап; ознайомлення з обчислювальними 

прийомами та складом чисел в межах 10; вправляння у використанні 

обчислювальних прийомів на практиці і формування обчислювальних навичок 

дітей старшого дошкільного віку  у процесі виконання системи завдань.  

3. З метою дослідження рівнів сформованості обчислювальних навичок у 

дітей старшого дошкільного віку було проведено констатувальний етап 

експерименту, яким було охоплено 47 дітей.  На основі виділених нами критеріїв, 

показників та діагностичних завдань, було визначено узагальнені рівні 

сформованості обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку: 

високий – 6,4% дітей, середній – 31,2 % дошкільників, низький – 62,4%. 

Проведене експериментальне дослідження показало, що  для переважної 

більшості дітей (62,4%) характерний низький рівень сформованості 
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обчислювальних навичок; 31,2 % дошкільників мають середній рівень і  

недостатньо сформовані окремі навички обчислювальної діяльності.  

4. З метою вдосконалення обчислювальних навичок дітей старшого 

дошкільного віку нами були сформульовані педагогічні умови та шляхи, які 

лягли в основу розробки моделі формування обчислювальних навичок в 

контексті освітніх інновацій. Серед  педагогічних  умов виокремимо такі:  

 Підсилення розвивального предметно-ігрового середовища засобами 

навчання, використання яких передбачає обчислювальну діяльність дітей. 

 Поетапне формування обчислювальних навичок дітей на основі 

компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходів. 

 Створення спеціальних освітніх ситуацій з метою формування 

обчислювальних навичок дітей  старшого дошкільного віку у процесі різних 

форм організації життєдіяльності дітей. 

 Впровадження в освітній процес ЗДО інноваційних технологій з метою 

підвищення ефективності формування обчислювальних навичок дітей. 

 Інтеграція зусиль закладів дошкільної освіти і родин вихованців щодо 

формування обчислювальної складової логіко-математичної компетентності 

дітей старшого дошкільного віку. 

Дані умови реалізувались через такі шляхи: 

 використання інноваційних підходів до вивчення складу чисел в   межах 

10,  

 Формування у дошкільників навичок додавання і віднімання в межах 10 з 

опорою на інноваційні  вітчизняні та зарубіжні технології,  

 удосконалення обчислювальних навичок дітей старшого  дошкільного віку 

у процесі роботи над  простими задачами, яке реалізовувалось через 

розкриття перед дітьми сутності дій додавання і віднімання на основі 

розв’язання задач та  вирішення практичних ситуацій;  

 застосування ІКТ у процесі формування у дітей дошкільного віку 

обчислювальної складової математичної компетентності, 
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 Використання авторського робочого зошита з формування 

обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного віку «Обчислюємо 

залюбки», в якому інтегровано  використання різних технологій. 

5. Результати підсумкового експерименту засвідчили позитивну динаміку 

в ЕГ за всіма критеріями і показниками: високий рівень обчислювальних навичок 

у дітей старшого дошкільного віку зріс з 5,6 % до 26,4 %, середній рівень 

збільшився з 29,2% до 51,4 %, а низький рівень знизився з 65,2 % до 22,2 %. В 

свою чергу в КГ  відбулися незначні зміни. Дані проведеного дослідження дають 

змогу констатувати, що визначені нами шляхи формування обчислювальної 

складової логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку  

є ефективними. Отже, мети дослідження досягнуто, гіпотезу підтверджено. 

6. Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів зазначеної проблеми, 

подальших розвідок потребує питання удосконалення обчислювальних навичок 

дітей старшого дошкільного віку у процесі різних видів діяльності. 
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Додаток А 

Рівні сформованості обчислювальних навичок дітей старшого дошкільного 

віку 

Високий рівень сформованості обчислювальних навичок – 

характеризується виконанням дітьми завдань за визначений проміжок часу без 

помилок або з мінімальною їх кількістю; розумінням завдання без потреби 

додаткових пояснень; використанням математичних термінів, умінням 

пояснювати й аргументувати свої дії під час розв’язання завдань. Діти із високим 

рівнем вміють виконувати приклади у межах десяти без опори на наочність; не 

допускають помилок у визначенні складу чисел із двох менших; можуть 

самостійно скласти та розв’язати задачу за поданим малюнком; розуміють 

сутність дій додавання і віднімання; правильно та якісно виконують завдання у 

встановлений термін.  

Середній рівень сформованості обчислювальних навичок – 

характеризувався використанням допомоги з боку педагога, нечіткими та 

неповними відповідями дітей, помилками. Дошкільники цього рівня виконують 

завдання за умови постійного нагадування вихователя, задовільно володіють 

обчислювальними навичками, допускають, дві-чотири помилки у вирішенні 

прикладів на додавання і віднімання у межах 10; недостатньо добре орієнтуються 

у складі числа, можуть утворити склад числа з відомим одним з чисел; правильно 

розв’язують подані вихователем задачі на знаходження суми та на знаходження 

різниці, втім затрудняються самостійно їх скласти.  

Низький рівень сформованості обчислювальних навичок – виявлявся 

в інтуїтивних відповідях дітей, угадуванні правильної відповіді, відволіканням 

від виконання завдання, відмовою його виконувати навіть за зразком і 

допомогою вихователя. Дошкільники такого рівні володіють окремими 

навичками виконання арифметичних дій (додаванням, відніманням 1), плутають 

знаки додавання і віднімання, або не розуміють взагалі сутності цих 

арифметичних дій; не розуміють складу числа, не можуть розв’язати просту 

задачу, плутаються у виборі арифметичної дії, не правильно виконують 

розрахунки; мають слабкі навички обчислювальної діяльності, або взагалі їх не 

мають.  
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Додаток Б 

Опис процедури проведення діагностики на констатувальному етапі 

експерименту 

Для визначення рівня сформованості обчислюваних навичок у дітей 

старшої групи, а саме уміння додавати та віднімати в межах 10 було 

запропоновано завдання «Полічи і зафарбуй». Кожна дитина отримала картку 

з 10 прикладами, 5 з яких на додавання, 5 – на віднімання (див. рис. нижче) 

 

Завдання 1. «Полічи і зафарбуй» 

Для відповіді пропонувалось зафарбувати відповідну кількість кругів. За 

поданим зразком дитинна повинна була розв’язати приклад. За кожну правильну 

відповідь дошкільник отримував 1 бал. 

Оцінка результатів: Високий рівень – 10-9 балів; середній – 8-6 балів; 

низький – 5 і менше. Під час проведення даного завдання було з’ясовано, що 

приклади на додавання даються легше, ніж  приклади на віднімання. Також 

важкими для дітей виявились приклади – «5+3», «9-2» та «6-3». Двоє дітей 

взагалі не впорались із завданням. Роботи дітей з виконаним завданням «Полічи 

і зафарбуй» подані у додатку В.1.  

В результаті виконання цього завдання до високого рівня (10-9 балів) було 

віднесено роботи 6 дітей (12,8%), середній рівень (8-6 балів) – 19 дітей (40, 4%), 

низький (5 і менше) – 22 дітей (46,8%). Узагальнені результати виконання даної 

методики подані у діаграмі на рис. 1.2. 



40 
 

 
Рис. 1.2. Рівень сформованості навичок додавання та віднімання в межах 

10 

Аналіз результатів виконання даного завдання показав, що діти плутають 

дії додавання і віднімання; не звертаючи уваги на знак «-», виконують дію 

додавання; також, у деяких випадках діти правильно обчислювали приклад, але 

зафарбовували неправильну кількість кругів, що свідчить про недостатню 

сформованість у дітей старшого дошкільного віку поняття числа як потужності 

множини предметів (див. додаток В.1). 

Для визначення рівня засвоєння дітьми складу чисел з двох менших було 

проведено діагностику на основі завдання «Математичне містечко»  

 

 
 

Методика призначена для дітей віком від 5 до 6 років. Мета даної 

методики – оцінка засвоєння дітьми складу чисел у межах п’яти. Дитині 

показують картинку із зображеними на ній «будиночків чисел 3, 4, 5». 

Розповівши дітям казку про математичне містечко, у якому кількість мешканців 

на кожному поверсі будинку відповідає номеру будинку, дітям пропонують 

наступне завдання: «розсели мешканців будинків поставивши крапки так, щоб 

кількість жителів на кожному поверсі відповідала номеру будинку, наприклад, 

будиночок № 2 має лише один поверх, на якому розташовано дві квартири, у 

кожній з яких живе по одному мешканцю». 

12,8%

40.4%

46,8%

Оцінка навичок додавання і віднімання в 
межах 10 

Високий Середній Низький
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Критерії оцінки:  

 дитина самостійно, на основі аналізу без утруднень виконує 

завдання – 2 бали.  

 дитина виконує завдання за умови наявності одного з чисел – 1 бал.  

 дитина не справляється із поданим завданням, навмання проставляє 

крапки – 0 балів. 

Результати даної методики такі: низький рівень (0 балів) – 34 дітей (72,3%), 

середній рівень (1 бал) – 12 дітей (25,6 %), високий рівень (2 бали) – 1 дитина 

( 2,1%). Результати подані у діаграмі на рис.1.4.  

 

 
Рис. 4 Рівні засвоєння складу чисел з двох менших за методикою 

«Математичне містечко» 

Труднощі у виконанні запропонованих завдань виникли у в’язку з тим, що 

діти оперували числами, а не множинами. Даміан К., Кирило З., Максим К. 

взагалі не впорались із запропонованим завданням і навмання ставили крапки. 

Віолета М. – відмовилась від виконання даної методики. Роботи дітей подані у 

додатку В.  

У процесі індивідуальної роботи з дітьми було проведено діагностику 

«Хитрі задачі» для з’ясування уміння складати і розв’язувати задачі (на 

знаходження суми, на знаходження різниці). Кожна дитина отримала картку із 

малюнком.  

        
Дошкільнику потрібно було скласти і розв’язати задачу за поданим 

малюнком. Наведемо приклад складених дітьми задач: «У білочки було 3 

горішки і у єнота теж 3. Скільки всього горішків було у них?» (Злата Л.); «У мене 

2,1

25,6

72,3

Рівні засвоєння складу чисел з двох менших за 
методикою «Математичне містечко»

Високий

Середній

Низький
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було 5 яблук, а прийшов Попадюк і з’їв 3 яблука. Скільки в мене залишилось 

яблук?» (Богдан Л.). Роботи дітей представлені у додатку Д.  

Критерії оцінювання: 

 дитина сама складає умову, ставить запитання до задачі і вирішує її – 3 бали; 

 дитина не може сама скласти задачу, вирішує запропоновану педагогом умову – 

2 бали; 

 дитина не може вирішити запропоновану задачу, робить помилки у розрахунках 

– 1 бал. 

Аналіз результатів виконання завдання засвідчив, що лише двоє дітей 

(4,3%) зуміли скласти задачі за поданими ілюстраціями і отримали 3 бали, а 

відповідно й високий рівень. Середній  рівень (2 бали) продемонстрували 13 

дітей (27,6 %), низький рівень (1 бал) мають 32 дітей (68,1%). Результати 

представлені у діаграмі  на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Рівень розуміння сутності дій додавання і віднімання на основі 

уміння складати та розв’язувати задачі  
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Додаток В 1 

Роботи дітей  

Завдання «Полічи і розфарбуй» 
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Додаток В 2 

Роботи дітей  

Завдання  «Математичне містечко» 
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Додаток В 3 

Роботи дітей  

Завдання «Хитрі задачі» 
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Додаток Г 

Заняття з логіко-математичного розвитку 

 (старша група) 

Тема: Склад  числа 6. У гості до Смішариків. 

Мета: 

Навчальна: активізувати  вміння лічити в межах 6 ,встановлювати 

відповідність між числом і цифрою. 

Розвивальна: Розвивати  розуміння  складу числа ,навчати  складу 

числа як додаванню. 

Виховна: виховувати інтерес до вивчення математики. 

Матеріал: картка з цифрою 6, прищіпки, овочі, набір цифр, спарені 

круги, двоколірні круги, асоціативні картки. 

Хід заняття 

1. Вступна частина  

1.1.Психогімнастика  

(Психогімнастика « Хвилинка руху») 

«Мама є» — плеснути в долоні, підстрибнути. 

«Ось тато йде» — походити на місці. 

«Я за ним біжу» — біг на місці. 

«Мама — сонце» — руки вгору. 

«Тато — небо» — розвести руки в сторони. 

«Я — квітка в саду» — притулити руки до обличчя 

1.2. Створення ігрової ситуації  

Сьогодні до нас завітали герої з мультфільму «Смішарики». Як 

гадаєте, чому? Вони підготували для вас цікаві завдання. Але я от не знаю, 

чи справитесь ви з ними? (діти переконують що справляться). 

1.3 Дидактична гра на повторення вивченого матеріалу  

«Рахуй далі», «Порахуй навпаки», «Яке число я пропустила?» 
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-Перше завдання у нас від Кроша. Він ніяк не може розібратися з 

цифрами. 

 Де можуть жити цифри? (в книгах, магазині, будинках, в 

школі…) 

 Чи можуть цифри жити в овочах і фруктах? 

 На яку цифру схожа вам морквина?(1) 

 А груша? (6) 

 Яка цифра може жити в мандарині? (3) 

 А в яблуці? (5) 

 Яка цифра заховалася в червоному яблуці? 

 (груші, сливі і т. д) 

 Скільки яблук? 

 Скільки овочів порахуйте і назвіть число на 1 більше …/ менше 

 Скільки зелених плодів? 

2. Ознайомлення з новим матеріалом  

2.1. Постановка проблемного питання 

 -Наступне завдання від Їжака. У нього в мішечку є кружечки, але він 

не може їх полічити. Допоможемо йому?  

-Скільки кружечків я дістала? 

-Як я склала число 6?  

( один, ще один і ще один..)  

2.2. Пояснення нового матеріалу  

Вихователь уточнює, що число три складається з 6 кружечків 

однакового кольору. Потім перевертає один кружечок і діти бачать, що 

число 6 можна скласти з кружечків двох кольорів. 

Діти називають 5 зелених  кружечків  і один жовтий  

-Отже скільки в нас кружечків? (6) 

-А скільки з них зелених? 

Правельно але разом їх 6 
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-А жовтих?  

Потім вихователь повертає ще один кружечок , і тд  

2.3 Робота із спареними кругами  

-то який з яких двох менших чисел складається число 6?  

-Оленака, подивись на наш кружечок і скажи з яких двох менших 

чисел складається число 6?  

5 і 1-Петрик, а ще з яких? (4 і 2 ) 

-А якшо ще повернути круг? (3  і 3 ) 

3. Закріплення та узагальнення знань 

3.1 Практична діяльність дитини  

Вихователь дістає коробку з прищіпками  та картку з цифрою «6». 

-Як можна скласти число 6? 

Прикріплює з однієї сторони картки 1 прищіпку. Скільки потрібно 

додати прищіпок, щоб їх стало 6 ? 

Викликана дитина  прикріплює з протилежної сторони картки  5 

прищіпки. 

-Скільки було прищіпок ? 

-Була 1 прищіпка. 

-Скільки ти добавив прищіпок ? 

-Я добавив 5 прищіпки. 

-Скільки  стало разом ? 

- Разом стало -6 

Таким чином розглядаються  всі варіанти  складу числа   

3.2 Використання художнього слова 

Дітки а тепер послухайте віршик від Совуньї  

«6» ( 6 = 5 + 1)  

Добра тітонька Сова …  

В неї мудра голова.  

Усім поради пропонує, 

 Вправно все вам підрахує.  

Категорично відповість: 
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 « П’ять та один – це буде шість!»  

«6» ( 6 = 2 + 4)  

На поляні , під вербою  

Гралися зайчата.  

Серед них –біленьких двоє,  

Й четверо, як тато. 

 Борюкаються, стрибають 

 І матусю виглядають. 

 Бо вона лиш відповість –  

« Два і чотири - разом шість»  

3.3 хвилинка ерудита  

– Чи знали ви що у скорпіона 6 очей? Пара розташовані по переду і 

дві пари по бокам голови! 

3.4 Фізкультхвилинка . 

 Діти одержують картки із цифрами від 1 до 10 , За командою 4 " 

вихователя вони мають якнайшвидше вибудувати числовий ряд від 1 до 10 

, потім - числовий ряд від 10 до 1 . ( Якщо дітей більше , ніж десять , 

вихователь готує необхідну кількість наборів із цифрами . ) 

3.5 Робота індивідуальними картками  

(лічба предметів в межах 10)  

4.Ейдетика  

Дітям роздаються картки з зображенням предметів  

–Діти, розгляньте малюнок та знайдіть усі предмети схожі на цифру 

6  

5. Підсумок заняття 

– Діти, ми з вами гарно попрацювали! То з який менших чисел 

складається число 6?  

– Вам сподобалось гратися зі смішариками?  
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Додаток Д 

Технології, які використовуються у процесі вироблення обчислювальних 

навичок в межах 10. 

«Навчання в русі» О. Дубогай 

Основна ідея технології «Навчання в русі» О. Дубогай – є рухове 

відтворення засвоєного математичного матеріалу, яка ґрунтується на наступних 

етапах: 

1-етап – ігри із поступовим збільшенням самостійної рухової активності. 

Наприклад, малювання цифр пальчиком у повітрі, кінчиком носа, плечовими 

точками; ігри групи групової реакції, наприклад: оплески, як реакції на 

правильну відповідь при розв’язанні прикладів чи задач.  

2-етап – ігри та вправи на синхронне виконання рухових дій та 

промовляння. Наприклад, стрибки на двох ногах і одночасне промовляння 

складу числа 7. 

3-етап – ігри на відпрацювання набутих знань та умінь. Наприклад, 

«Цифри в ряд»  – закріплення числового ряду; «Влуч у ціль» – розв’язання 

прикладів у межах 10.  

«Математика у русі» – сприяє розвитку атмосфери творчості у процесі 

формування обчислювальних навичок старших дошкільників, а також 

просторовому запам’ятовуванню математичних знань, підвищенню розумової 

працездатності у процесі рухової активності. 

 

LEGO-технологія 

LEGO – технологія сприяє формуванню позитивної мотивації не лише до 

конструктивної діяльності, активному включенню дитини в процес гри,  а й 

створює основу для формування у дітей логіко-математичної компетентності. 

Практичне використання LEGO: 

 порядкова та кількісна лічба цеглинок; 

 підбір відповідної кількості цеглинок до заданого числа; 

 складання цифр на площині або об’ємних; за схемою чи за зразком; 

 моделювання складу чисел; 

 додавання і віднімання (збільшення або зменшення числа цеглинок 

на кілька одиниць); 
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 моделювання задач. 

 

Використання LEGO у процесі формування обчислювальних навичок 

старших дошкільників дозволяє унаочнити поняття числа, як кількості одиниць, 

склу чисел та  дії додавання та віднімання, а також формувати уміння 

орієнтувати у просторі, розвивати дрібну моторику, творчі здібності та уміння 

фантазувати. 

 

Додавання і віднімання за технологією Макото Шичида 

Макото Шичида (Makoto Shichida, 1929-2009) – японський професор, 

член японської асоціації математики, удостоєний Всесвітній премії світу.  

Ключові принципи системи М. Шичида: діти генії з народження; основа 

навчання, виховання та розвитку – любов батьків; у освітньому процесі доречно 

задіяти усі органи чуття (слух, смак, зір, дотик, нюх);  значну увагу приділяти 

максимальному  розвиток правої півкулі головного мозку дітей раннього віку; 

заняття ефективні лише за умови послідовності та системності. 

Методика формування обчислювальних навичок М. Шичиди схожа з 

підходом до навчання рахунку та арифметичним діям Г. Домана та передбачає 

наступні етапи: навчання сприймати поняття кількості, використовуючи картки 

з крапками; навчання діям додавання та віднімання. 

Технологія робити з картками: 

1. Промовляння дорослим прикладу. Наприклад, «Один додати один 

дорівнює два»; 

2. Показ карти із правильною відповіддю (картка з двома крапками). 

Для підвищення інтересу дітей на занятті множину на картках  позначають 

не лише крапками, а  й зображенням об’єктів. Наприклад, грибочки, яблучка, 

песики. Ще одним дидактичним матеріалом, який використовується у процесі 

навчання дітей додаванню та відніманню є маленькі предмети. Наприклад, 

намистинки, доміно, ґудзики. Тривалості показу карток до 5 секунд, а самого 

заняття 2-3 хвилини.  

Технологія «Кумон» (Такеші Тору Кумон) 

Такеші Тору Кумон (Toru Kumon, 1914 - 1995) – японський  просвітитель  

і математик. 

Технологія «Кумон» - комплект зошитів, які в ігровій формі готують 

дитину до школи, розвиваючи навички лічби, додавання та віднімання. 

Методика індивідуального розвитку базується на наступних принципах: 
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поступове ускладнення завдань, «від простого до складного»; відпрацювання 

усіх здобутих навичок; відсутність однакових завдань; розвиток самостійності 

дошкільників; навчання у зручному для дитини темпі та відповідно до психо-

фізіологічних особливостей; покрокові інструкції для дорослого. 

Зрозумілі завдання, інструкції для дорослих, поступове ускладнення, чітка 

послідовність, відпрацювання кожної навички окремо – усе це сприяє 

ефективному засвоєнню старшими дошкільниками дій додавання та віднімання.  

 

Технологія «Сінгапурська математика» 

Мета «Сінгапурської математики» – навчити дітей думати і розуміти 

матеріал. Основний принцип даної технології – поділ матеріалу на ступені 

(частини), що дозволяє дітям з легкістю та без перенавантажень  переходити з 

одного ступеня на інший. 

Етапи формування  математичного поняття: 

 Конкретний (enactive stage) базується на отриманні реального досвіду. 

Наприклад, використання цеглинок-LEGO,  лічильних паличок, кубиків у 

процесі розкриття змісту дій додавання і віднімання. Тобто, діти 

вправляються у діях додавання та віднімання «на дотик»; 

 Піктуральний етап (iconic stage) – робота з картками, моделями, 

замінниками предметів. 

 Абстрактний етап (symbolic stage) – на основі здобутих раніше уявлень та 

знань вводиться система знаків. Тобто, справжні кубики, намальовані на 

картках предмети, стають цифрами. 

Основний принцип навчання за технологією «Сінгапурська математика» - 

здобуття дошкільниками  чіткого розуміння матеріалу, і лише після цього прехід 

до наступного рівня. 

 

Технологія «Матгей» Мілана Гейни 
Технологія «Матгей»  розроблена чеським професором Міланом Гейни. 

Дана методика навчання математики передбачає розвиток інтересу старших 

дошкільників до математики і поглибленого її  вивчення. 
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Основні принципи технології:  

 віра в дитину. Усі діти розумні і педагог повинен вірити у це. 

 активності. Педагог виступає у ролі організатора і лише скеровує 

процес навчання, дозволяючи дітям проявляти свою активність. 

Одним із основних методів навчання за технологією Мілана Гейни є 

моделювання реальних ситуацій для дитини. Наприклад, дітям дається 

запитання, скільки стільців (дверей, вікон) у них вдома. Щоб дати відповідь на 

це запитання, дитині потрібно пригадати, як виглядає її квартира, порахувати 

предмети і поставити галочку біля потрібного числа. Завдання дітям даються у 

відповідності до їх можливостей і поступово ускладняються.  

 

Математичний планшет Калеб Гатеньо 

Математик Калеб Гатеньо у 1050 році створив математичний планшет. 

Математичний планшет слугує ефективним засобом формування 

обчислювальних навичок старших дошкільників, а також  дослідницьких та 

творчих умінь, сприяє розвитку сенсорно-моторних  та когнітивних здібностей. 

У процесі роботи з планшетом у дітей розвивається дрібна моторика, 

координація рухів кисті руки, мислення, уміння орієнтуватися на площині, а 

також уміння діяти за разком та за схемою. 

Методика роботи з математичним планшетом у 

процесі формування обчислювальних навичок, зокрема, 

дій додавання та віднімання така: 

 дитина отримує картку з прикладом 3+4= …; 

 «зображає» на ігровому полі за допомогою резинки 

перший доданок; 

 «зображає» другий доданок, одягнувши резинку на чотири кілочки; 

 об’єднує загальну кількість кілочків та рахує їх кількість. 

Математичний планшет дозволяє у ігровій формі, з опорою на наочність 

засвоїти систему координат, вправлятись у лічбі, закріпити знання цифр, 

вправлятись у діях додавання та віднімання, моделювати задачі, а також 

організовувати слухові та зорові диктанти, моделювати геометричні фігури, 

логічні задачі, ігри цифрами, сприяє розвитку інтересу, допитливості. 
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Додаток Е 

Цифрообрази 

 

Зразки асоціативного оживлення цифр 

  

Автор – Г.Чепурний 

 

Цифрообрази  
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Додаток Ж 

Прийом «Послідовних асоціацій» 

Склад числа 8 через цифрообраз 

 

Римізація: 

Ось Машина зупинилась – їхати не може. 

Що робити, як рушити, хто їй допоможе? 

Ось шукають, що зламалось, Яблуко й Лисичка, 

Принесла у чайнику Ластівка водички. 

Молотком наш Олівець все відремонтує, 

Що зламалось, відкрутилось, що свистить, парує. 

А зробивши добру справу, справжні, вірні друзі 

Відпочинуть в двох будинках,  що стоять на лузі. 

                                                           ( Г. Чепурний) 
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Додаток И 

Заняття з логіко-математичного розвитку 

 (старший дошкільний вік) 

Тема: В гостях у Фіксиків (навчання дітей розв’язувати арифметичні 

задачі) 

Мета: 

Освітня: навчити дітей  складанню задач (засвоєння структури задачі), 

навчання дітей вмінню обирати та формувати арифметичну дію, закріпити 

використання прийомів прирахування та відрахування одиниці. 

Розвивальна: розвивати пізнавальні психічні процеси: пам’ять, мислення, 

увагу. 

Виховна: виховувати інтерес до розв’язання задач, виховувати бажання 

самостійно знаходити рішення. 

Обладнання: дошка або фланелеграф, лічильний матеріал (зайчики), 

головоломка Танграм, індивідуальні картки (прилічування і відлічування 1), 

Сімка, Дедус. 

Хід заняття 

1. Вступна частина  

1.1 Психогімнастика  

«Хвилинка руху»  

«Мама є» — плеснути в долоні, підстрибнути. 

«Ось тато йде» — походити на місці. 

«Я за ним біжу» — біг на місці. 

«Мама — сонце» — руки вгору. 

«Тато — небо» — розвести руки в сторони. 

«Я — квітка в саду» — притулити руки до обличчя 

1.2 Створення ігрової ситуації 

-Діти, сьогодні я отримала лис! Він від Сімки. Вона просить нашої 

допомоги! Допоможемо їй? Дедус задав їй завдання яке вона не може вирішити. 

-Навчено Сімку вирішувати такі завдання? 
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1.3 Дидактична гра на повторення матеріалу 

«Математична розмальовка» 

Обладнання: олівці, розмальовка з прикладами. 

-Одне з завдань яке отримала Сімка це «Математична розмальовка» 

-Щоб дізнатися яким кольором розмалювати її частини, потрібно вирішити 

приклад і отриманому числу буде відповідати певний колір.  

2 Ознайомлення  з новим матеріалом  

Задача на знаходження другого доданка за відомим першим доданком та 

сумою 

1.1. Розповідь задачі вихователем 

-Діти давайте всі уважно послухаємо яке ж завдання отримала Сімка. 

На галявині гуляло 4 зайчики, потім до них прибігло ще КІЛЬКА зайчиків і їх 

стало 9. 

Скільки зайчиків прибігло на галявину? 

1.2. Викладання зайчиків на фланелеграф з одного боку 4, а з іншого 9. 

1.3. Бесіда на закріплення матеріалу задачі. 

-Про кого задача? (про зайчиків) 

-Скільки спочатку було зайчиків? (4) 

-А скільки до них прибігло? (кілька) 

-А скільки разом стало зайчиків? (9) 

       1.4. Повторення задачі по частинам і повністю. 

-Саша, розкажи, будь ласка, умову задачі 

-Аня, розкажи, будь ласка, розкажи питання задачі?  

-Діти, хто може розповісти усю задачу?  

       2. Пошук розв’язання задачі 

-Давайте з вами поміркуємо, після того як прибігло ще КІЛЬКА зайчиків, 

їх стало більше чи менше? (більше) 

-Скільки зайчиків спочатку гралось на галявині, більше чи менше?(менше) 
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-А яку дію потрібно виконати для того щоб дізнатися скільки зайчиків 

прибігло?(віднімання) 

3.Розвязання задачі 

-Що від чого потрібно віднімати? (від 9 відняти 4). 

Викладіть приклад з цифр і знаків  

9-4= 5 

-То скільки зайчиків прибігло? (5) 

4. Формування відповіді 

-Отже, скільки зайчиків прибігло? (прибігло 5 зайчиків) 

5. Творча робота 

5.1 Складіть задачу з таким сюжетом але з іншими числами. 

На галявині гуляло 8 зайчиків, потім прибігло ще КІЛЬКА і разом їх 

стало 10. Скільки зайчиків прибігло на галявину?  

10-8=2 

Прибігло 2 зайчика. 

5.2 Складіть задачі подібну до даної - з іншим сюжетом але цими ж 

числами. 

У пісочниці гралось 4 дітей. Потім до них прийшло ще  КІЛЬКА і їх 

стало 9. Скільки дітей прийшло до пісочниці?  

9-4=5  

До пісочниці прийшло 3 дітей. 

5.3 Складіть обернену задачу 

На галявині білу КІЛЬКА зайчиків, потім до них прибігло ще 5, і їх 

стало 9. 

Скільки зайчиків було спочатку на галявині? 

9-5=4 

-Спочатку було 4 зайчика. 

3.2 Використання художнього слова 

-Молодці, ми до помогли Сімці вирішити її завдання. 

-А тепер давайте разом із сімкою заспіваємо пісню фіксиків. 
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Є у них умовний знак- 

Таємничий дуже 

Треба пальці скласти так 

Тільки тихо, друже. 

Вони передавали вітання вам палкі 

Нікому не дізнатися, хто фіксики такі 

3.3 Хвилинка ерудита  

«Чи знаєте ви що..?» 

– зайців можна зустріти в будь-якій країні на землі, оскільки вони живуть 

по всій земній кулі; 

– багато хто помиляється, вважаючи, що зайці є вегетаріанцями. Насправді 

ці тварини їдять не лише капусту і моркву, але і м’ясо. 

– Цікавий факт про зайців: для спілкування між родичами зайці 

використовують свій «барабанний дріб», який вони вибивають лапками. Як і 

слони, зайці тупотять ногами по землі, попереджаючи інших звірів, що територія 

зайнята;  

– Всупереч звичному прізвиську «косий», косоокістю зайці не страждають. 

Косим зайця прозвали мисливці за його плутаючий біг і звички плутати сліди. 

До речі, так петляють зайці під час бігу не просто так — їх ліві і праві задні лапи 

асиметричні від народження 

3.4 Фізкультхвилинка  

«Я малюю зайчика» 

Я малюю зайчика ( Колові рухи руками над головою). 

Для вас - раз. 

Це у нього, бачите, (Руки кладуть на голову) 

Голова – два. 

Це у нього вуха (Піднімають руки вгору до вух) 

Догори – три. 

Це стирчить у нього хвостик (Повертають тулуб праворуч, ліворуч) 

Сірий – чотири. 
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Це очиці весело горять – п’ять. (Прикладають руки до очей). 

Ротик, зубки – нехай (Імітують жування моркви) 

Морквинку їсть – шість. 

Шубка тепла, хутряна (Плещуть в долоні). 

На нім – сім. 

Ніжки довгі, щоб гасав (Підскакують на місці) 

Він лісом – вісім. 

Ще довкола посаджу дерева („Садять дерево, притоптують ямку”) 

Я – дев’ять. 

І хай сонце сяє з піднебесся – десять. (Піднімаються на носках) 

3.5 Робота з індивідуальними картками  

Закріплення прийомів прирахування і відрахування 1. 

- А зараз кожен з вас отримає картки із завданнями від Дедуса.  

-Будьте уважними під час їх виконання, та не поспішайте! 

4. Розвиток інтересу до математики  

Робота з головоломкою Танграм. V- етап (творчий)-самостійне складання 

будь-яких зображень без готового зразка з використанням усіх деталей. 

5. Підсумок 

-Які ви молодці, допомогли Сімці та виконали завдання від Дедуса. 

Прийом «Мікрофон» 

-Вам сподобалось наше заняття?  

-Що цікавого ви дізнались?  
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Додаток К 

Віршовані задачі 

П‘єро і Буратіно 

Завітали до Мальвіни. 

Артемон до них прибіг. 

Скільки стало всіх? 

 

 Руки вгору піднесіть, 

І почнемо всі лічить. 

Скільки пальців на руці? 

Хором скажемо усі. 

  

Ворон каже: «Кар-кар-кар! 

Я кращий в лісі перукар» 

Прилетіли 3 синички 

Заплести собі косички. 

А сорока Алла 

Хвіст пофарбувала. 

І промовив ворон: «Ох!» 

Клієнтів обслужив скількох? 

 

Три веселі киці 

Грались на травиці. 

Рижик теж до них прибіг – 

Скільки кошенят усіх? 

  

Наш дідусь Опанас 

Біля річки гуси пас: 

Гусаків 4, 

Гусок 5. 

Треба всіх порахувать. 

 

На травиці біля хати 

Метушаться цуценята. 

Двоє білих, наче сніг, 

Троє чорних – скільки всіх? 

 

Плачуть 2 бегемотики 

Бо у них болять животики. 

В крокодила ниє зуб, 

вушко в зайченяти 

Ай-боліта швидко 

потрібно викликати. 

Лікар наш все зможе. 

Скільком звірятам допоможе? 

 

Малий Андрійко з дідусем 

По рибу ходили - 

3 карасики, 

6 окунців 

Швидко наловили. 

Хто з вас діти відповість: 

«Скільки буде 3 + 6 ?» 

  

Мчать на санчатах 

Четверо малят. 

Троє з них дівчата, 

Скільки ж тут хлоп’ят? 

  

На лугу пасуться гуси, 

Їх пасе мала Маруся. 

Сім гусей ще біля броду. 

Троє вже ввійшли у воду. 

Ми попросимо дітей 

Полічити всіх гусей. 

  

Ось листок та ще листок 

Заховався між квіток. 

Просте завдання, діти: 

Ці листочки полічити. 

  

Ось листок і грибок, 

Ще листок і ще грибок. 

Скільки є усіх листків? 

Скільки є всього грибків? 

  

10 чайок над морем літали, 

Дружно крилами махали - 

6 на берег приземлилось. 

Скільки чайок залишилось? 
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Наш Панас свині пас, 

Не вмів полічити... 

Дві свині... 

І ще... одна. 

Скільки всього, діти? 

   

Шість малят-дошкільнят 

Стали струнко в один ряд. 

Підійшов до них Панас. 

Скільки стало всього нас? 

  

3 маленьких кенгуру 

Грали у веселу гру. 

Ще прийшло7 кенгурят. 

Скільки разом всіх звірят? 

 

Лізі казку про рукавичку 

прочитала старша сестричка 

Мишка, жабка, вовк, кабан, 

Ведмідь – набрідь 

Скільки звірів, підкажіть? 

 

Вісім птиць зліпив Семенко 

І одну – мала Оленка. 

Друзі, ви б не полічили, 

Скільки діти птиць зробили? 

  

Білосніжка і 7 гномів 

По ягоди ходили. 

Назбирали повний кошик, 

На чай їх засушили. 

Всі до столу сіли враз. 

«Скільки їх?» - спитаю вас. 

 

Настав добрий ранок. 

Мама на кухні готувала сніданок. 

6 млинців приготувала - 

Киця  Мура 1 вкрала. 

Порахуйте ті млинці, 

Що потраплять зранку 

дітям до сніданку 

 

Сидів хлопчик біля річки, 

Він спіймав аж три плотвички. 

Кошенятко одну вкрало. 

Скільки рибок в нього стало? 

Справжніх друзів на обід 

запросив до себе кіт. 

Став він думать і гадать, 

Чим їх буде пригощать: 

Їжачок, 2 киці, 3 крота. 

Скільки друзів у кота? 

 

- Васю, ти чому сердитий? 

- Слив не можу полічити. 

П’ять було, одну я з’їв. 

Скільки мамі залишив? 

  

У Софійки 3 копійки, 

А у Вані 5. 

Швидше руки підіймайте, 

Хто вміє гроші рахувать? 

 

П’ять метеликів літають 

І на квіточки сідають. 

Прилетів ось ще один, 

Сів на квіточку і він. 

Полічимо швидше всіх 

Цих метеликів прудких. 
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Додаток Л 

Задачі для розвитку логічного мислення дошкільників 

1. Стоїть клен. На клені дві гілки, на кожній гілці по дві вишні. Скільки 

всього вишень 

2. Якщо гусак стоїть на двох ногах, то він важить 4 кг. Скільки буде 

важити гусак, якщо він стоїть на одній нозі? 

3. У двох сестер по одному брату. Скільки дітей в сім’ї? 

4. Жираф, крокодил і бегемот жили в різних будиночках. Жираф жив 

не в червоному і не в синьому будиночку. Крокодил жив не в червоному і 

не в помаранчевому будиночку. Як ти гадаєш, в яких будиночках жили 

звірі? 

5. Три рибки плавали в різних акваріумах. Червона рибка плавала не в 

круглому і не в прямокутному акваріумі. Золота рибка – не в квадратному 

і не в круглому. В якому акваріумі плавала зелена рибка? 

6. Жили-були три дівчинки: Таня, Оленка і Даша. Таня була вища за 

Оленку, Оленка вища за Дашу. Хто з дівчаток найвищий, а хто найнижчий? 

Кого з них як звуть? 

7. У Михайлика три візки різного кольору: червоний, жовтий і синій. 

Ще у нього три іграшки: неваляйка, пірамідка і дзига. У червоному візку 

він повезе НЕ дзигу і не пірамідку. У жовтому – НЕ дзигу і не неваляйку. 

Що повезе Михайлик в кожному візку? 

8. Мишка їде не в першому і не в останньому вагоні. Курча не в 

середньому і не в останньому вагоні. У яких вагонах їдуть мишка і курча? 

9. Бабка сидить не на квітці і не на листку. Коник сидить не на грибку 

і не на квітці. Сонечко сидить не на листку і не на грибку. Хто на чому 

сидить? (Краще все намалювати.) 

10. Альоша, Саша і Міша живуть на різних поверхах. Альоша живе не 

на найвищому поверсі і не на найнижчому. Саша живе не на середньому 

поверсі і не на нижньому. На якому поверсі живе кожен з хлопчиків? 

11. Ані, Юлі та Олі мама купила тканину на плаття. Ані не зелену і не 

червону. Юлі – не зелену і не жовту. Олі – не жовту і не червону. Яка 

тканина для якої з дівчаток? 

12. У трьох тарілках лежать різні фрукти. Банани лежать не в синій і не 

в помаранчевій тарілці. Апельсини не в синій і не в рожевій тарілці. В якій 

тарілці лежать сливи? А банани і апельсини? 

13. Під ялинкою квітка не росте, під березою не росте грибок. Що росте 

під ялинкою, а що під березою? 

14. Антон і Денис вирішили погратися. Один з кубиками, а інший з 

машинками. Антон машинку не взяв. Чим гралися Антон і Денис? 

15. Віка і Катя вирішили малювати. Одна дівчинка малювала фарбами, а 

інша олівцями. Чим стала малювати Катя? 
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16. Рудий і Чорний клоуни виступали з м’ячем і кулею. Рудий клоун 

виступав не з м’ячиком, А чорний клоун виступав не з кулькою. З якими 

предметами виступали Рудий і Чорний клоуни? 

17. Ліза і Петро пішли в ліс збирати гриби і ягоди. Ліза гриби не збирала. 

Що збирав Петро? 

18. Дві машини їхали по широкій і по вузькій дорогах. Вантажна машина 

їхала не по вузькій дорозі. По якій дорозі їхала легкова машина? А 

вантажна? 

19. Скільки вух у трьох мишей? 

20. Скільки лап у двох ведмежат? 

21. У семи братів по одній сестрі. Скільки всього сестер? 

22. У бабусі Дарини внучка Маша, кіт Пушок і собака Дружок. Скільки 

всього онуків у бабусі? 
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Додаток М 

Інтерактивні вправи для формування обчислювальних навичок  

у старших дошкільників 

 

«Допоможи білочці» «Розташуй приклади» 

  
«Весела математика» «На допомогу Єнотику» 

  

«Новорічні іграшки» «Перегони» 

  
.  
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«Перший мільйон» 
 

«Знайди гараж для авто» 

  

«Вулик» «Математичний пазл» 

 

 

«Склади картинку» «Доміно» 

 

 

«Яблучка» «Зміючки» 
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Додаток Н 

Використання ІКТ у процесі формування обчислювальних навичоку 

старших дошкільників  

У процесі формування обчислювальних навичок доцільно 

використовувати онлайн тренажер «Matematika.Club» https://matematika.club/ 

Даний інтернет-ресурс включає в себе різноманітні онлайн тренажери з 

математики.  

 
 «Matematika.Club» дозволить у вигляді гри вдосконалити навички усного 

рахунку за допомогою спеціальних алгоритмів генерації математичних 

прикладів.  

У розділі «Усний рахунок» можливий вибір рівня складності та 

арифметичної дії, зокрема, для старших дошкільників – 1 рівень; дії додавання 

та віднімання; приклади. 

Додаток дозволяє швидко аналізувати і виправляти допущені помилки, а 

також веде повну статистику виконаної роботи. У процесі роботи старші 

дошкільники вправляються у вирішенні прикладів у заданий час. Усе вище 

зазначене істотно прискорює процес формування обчислювальної 

компетентності дошкільників. 

Існує ряд програм для планшетів та смартфонів, які доцільно 

використовувати у процесі формування обчислювальних навичок, наприклад, 

«Математика для дітей», «Math Kids», «Фіксики», а також «Dino Math»  

«Математика для малят» – додаток для дітей дошкільного віку з 

веселими звірятами. Ця програма містить наступні ігри: «Рахуємо по порядку 

предмети»; «Запам’ятовуємо написання цифр»; «Вчимося писати цифри від руки 

та правильно їх обводити»; «Слухаємо та повторюємо 

вимову чисел»; «Освоюємо операції з числами» 

(додавання, віднімання та порівняння) на простих 

прикладах; «Вирішуємо задачі». 

На кожному рівні дитину супроводжує один із 

мешканців зоопарку. Унікальна функціональність 

додатку – синтез мови, розпізнавання голосу та 

https://matematika.club/
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рукописного введення, що дозволяє дитині швидше оволодіти обчислювальними 

навичками . 

«Math Kids» – навчальна гра, призначена для дітей дошкільного віку. 

Програма пропонує ряд головоломок, у процесі яких діти засвоюють 

обчислювальні навички: 

 підготовка до обчислювальної діяльності: «Порівняння», «Рахунок»; 

 ознайомлення з діями додавання і віднімання на наочній основі: «Веселе 

додавання», «Веселе віднімання» (вибір правильної відповіді із трьох 

запропонованих); 

 складання прикладів із запропонованих цифр і знаків: «Головоломки на 

додавання», «Головоломки на віднімання»; 

 «Вікторина (додавання)», «Вікторина (віднімання)», «Вправи на 

додавання», «Вправи на віднімання» – необхідно вставити пропущені 

цифри у рівності. 

 

 

Перевагами даної гри є те, що педагог може перевіряти статистику 

виконаних завдань та допущених помилок гравців. Данні звіти допоможуть 

визначити прогалини у знаннях дітей. Також, у разі потреби педагог може 

змінювати рівень складності. У процесі розв’язування математичних 

головоломок у дітей розвиваються операції мислення (синтез, аналіз, 

класифікація), розвивається логічне мислення, пам’ять, увага.  

«Фіксики» – розвиваюча гра для дітей старшого дошкільного віку, головна 

мета якої підготовка до вивчення математики у школі. Дану програму доцільно 

використовувати у процесі формування логіко-математичної компетентності, 

зокрема і її обчислювальної складової.  

Гра складається з таких освітніх блоків:  

 арифметика – «Склад числа», «Додавання», «Віднімання», «Додавання і 

віднімання», «Втрачені монети», «Магазин»; 
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 простір і час – «Визнач напрямок», «Виставляємо час: години; пів години; 

хвилини», «Дзеркальне відображення»; 

 логіка і пам’ять – «Предмети і форма», «Фотопазл», «Геометричні фігури», 

«Логічні квадрати», «Склад»; 

Математична гра насичена анімаціями і барвистою графікою, інтерфейс 

простий і зрозумілий дитині. Персонажі у грі та завдання повністю озвучені. 

Також, за кожне виконане завдання дитина отримує деталь від ракети, на якій у 

майбутньому буде подорожувати разом із Сімкою і Нуликом. 

«Dino Math»  – математична розфарбовка, у якій дошкільники, вирішуючи 

приклади, розфарбовують динозаврів. 

Завдяки 4 рівнями складності додаток цікавий 

як для дітей дошкільного так і молодшого 

шкільного віку. Інтерфейс програми 

відповідає віковим можливостям дітей 

дошкільного віку, вони здатні самостійно 

керувати грою та обирати рівні складності, а 

чітка графіка і фоновий музичний супровід 

створюють сприятливу атмосферу для 

вирішення арифметичних прикладів. 
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Додаток Р 

«Математика в русі» 

  

 

«Склади приклад» 

 

«Знайди пар» 

 

  

«Математичні сніжки» «Цифри в ряд» 

  

Лічильні палички Х. Кюізенера 

 

 

«Виріши приклад» «Будиночок числа» 
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Робота з зошитом «Обчислюємо залюбки» 

  

Робота в групах  

  

«Будиночок числа» «Сонечко» 

  

«Хто швидше» «Знайди пару» 

  

«Математичний пазл» «Вулик» 
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Додаток С 

Результати підсумкового етапу експерименту 

 

Діагностичне завдання № 1 «Полічи і зафарбуй» 

Таблиця С 1. 

Динаміка рівнів сформованості обчислювальних навичок  у дітей старшого 

дошкільного віку ЕГ та КГ  

 

Рівні 

 

ЕГ КГ 
Констатувальний 

етап 

(%)/ кількість діт. 

Підсумковий 

етап  

(%)/ кількість  

Констатувальний 

етап 

(%)/ кількість діт. 

Підсумковий 

етап  

(%)/ кіль-сть  

Високий 12,5% (3 д.) 33,3% (8 д.) 13,0% (3 д.) 17,4 (4 д.) 

Середній 37,5% (9 д.) 50 % (12 д.) 43,5% (10 д.) 43,5% (10 д.) 

Низький 50% (12 д.) 16,7% (4 д.) 43,5% (10 д.) 39,1% (9 д.) 

 

 
 

Діаграма С 1. Динаміка рівнів сформованості обчислювальних навичок  у 

дітей старшого дошкільного віку ЕГ та КГ 

 

Діагностичне завдання  № 2 «Математичне містечко» 

Таблиця С 2 

Динаміка рівні засвоєння складу чисел з двох менших за методикою 

«Математичне містечко» у дітей ЕГ та КГ 

 

 

Рівні 

 

ЕГ КГ 
Констатувальний 

експеримент 

(%) 

Підсумковий 

експеримент 

(%) 

Констатувальний 

експеримент 

(%) 

Підсумковий 

експеримент 

(%) 

Високий 0% (0 д.)  20,8% (5 д.) 4,3% (1 д.) 8,7% (2 д.) 

Середній 25 % (6 д.)  50% (12 д.) 26,1% (6 д.) 30,4% (7 д.) 

Низький 75% (18 д.) 29,2% (7 д.) 69,6% (16 д.) 60,9% (14д.) 
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Діаграма С 2. Динаміка рівні засвоєння складу чисел з двох менших за 

методикою «Математичне містечко» у дітей ЕГ та КГ 

 

Діагностичне завдання № 3 «Хитрі задачі» 

Таблиця С 3 

Динаміка рівнів розуміння сутності дій додавання і віднімання на основі 

уміння складати та розв’язувати задачі у дітей ЕГ та КГ 

 

Рівні 

 

ЕГ КГ 
Констатувальний 

експеримент 

(%) 

Підсумковий 

експеримент 

(%) 

Констатувальний 

експеримент 

(%) 

Підсумковий 

експеримент 

(%) 

Високий 4,25 (1 д.) 25 % (6 д.) 4,3% (1 д.) 8,7% (2 д.) 

Середній 25% ( 6 д.) 54,2% (13 д.) 30,4% (7 д.) 39,1% (9 д.) 

Низький 70,8% (17 д.) 20,8% (5 д.) 65,2 % (15 д.) 52,2% (12 д.) 

 

 
Діаграма С 3. Динаміка рівнів розуміння сутності дій додавання і віднімання 

на основі уміння складати та розв’язувати задачі у дітей ЕГ та КГ 
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Узагальнені результати 

 Таблиця С 4. 

 Динаміка рівнів сформованості обчислювальних навичок дітей ЕГ та КГ 

за усіма діагностичними методиками (за результатами підсумкового етапу 

експерименту) 
№
п/п 

Діагностичні 

методики 

Рівні сформованості обчислювальних 

навичок , %/кількість 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
1. Завдання «Полічи і 

зафарбуй» 

33,3% 

(8 д.) 

17,4 

(4 д.) 

50 % 

(12 д.) 

43,5% 

(10 д.) 
16,7% 

(4 д.) 

39,1% 

(9 д.) 

2. Завдання 

«Математичне 

містечко»  

20,8% 

(5 д.) 

  

8,7% 

(2 д.) 

 

50% 

(12 д.) 

30,4% 

(7 д.) 

 

29,2% 

(7 д.) 

60,9% 

(14д.) 

3. Завдання  «Хитрі 

задачі» 

25 % 

(6 д.) 

8,7% 

(2 д.) 

54,2% 

(13 д.) 

39,1% 

(9 д.) 

20,8% 

(5 д.) 

52,2% 

(12 д.) 

Середнє значення 26,4% 11,6% 51,4% 37,7% 22,2% 50,7% 

 

Таблиця С 5. Динаміка рівнів сформованості обчислювальних 

навичок  у дітей старшого дошкільного віку ЕГ та КГ  

Г
р

у
п

и
 

Рівні сформованості обчислювальних навичок  у дітей старшого дошкільного віку 

Високий Середній Низький 

Констатуваль-

ний етап 

Підсумковий 

етап 
Констатуваль- 

ний етап 
Підсумковий 

етап 
Констатуваль-

ний етап 
Підсумковий 

етап 

ЕГ 5,6 % 26,4 % 29,2 % 51,4% 65,2% 22,2% 

КГ 7,2 % 11,6% 33,3% 37,7% 59,5% 50,7% 

 

 

Діаграма 4. Динаміка рівнів сформованості обчислювальних навичок  у дітей 

старшого дошкільного віку ЕГ та КГ 
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