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ВСТУП 

Розвиток науки і техніки сприяє появі нових форм навчальної комунікації, 

новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя 

набула нової якості. Його основним завданням на сучасному етапі розвитку 

дошкільної освіти є розвиток пізнавальних якостей дошкільника, його життєвої 

компетентності у різних соціальних інституціях. Водночас, відбувається еволюція 

змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження новітніх 

освітніх технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що 

традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості 

реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що 

традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за 

темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є 

його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної 

переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних 

ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.  

Поруч із інноваційними технологіями продовжують співіснувати і класичні 

методи і прийоми навчання і розвитку дошкільників. Могутнім навчальним і 

виховним засобом залишається гра. В ній, за словами К.Д. Ушинського, 

реалізується потреба людської природи. На сучасному етапі розвитку дошкільної 

освіти широко використовують ігрові технології навчання, які сприяють не лише 

загальному розвитку дитини, а й розвиткові логічного мислення. 

Логічне мислення формується на основі образного і є вищою стадією 

розвитку дитячого мислення. Досягнення цієї стадії – тривалий і складний процес, 

тому що повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не тільки високої 

розумової активності, але й узагальнених знань про загальні й істотні ознаки 

предметів і явищ дійсності, які закріплені в словах. Вивченню різних аспектів 

логічного мислення дітей старшого дошкільного віку присвячені праці багатьох 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, М.М. Подьяков у своїй праці 
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«Мислення дошкільника» [41] розкрив шляхи керування процесом розвитку 

мислення дитини. Ж.В. Піаже у своїх працях «Психологія інтелекту», «Мовлення 

та мислення дитини», «Ґенеза елементарних логічних структур» досліджував 

внутрішні логічні механізми мислення дитини. На основі численних 

експериментальних досліджень, проведених ним та його прибічниками, було 

обґрунтовано теорію розвитку мислення дітей і підлітків.  

Останнім часом розроблена ідея найпростішої логічної підготовки 

дошкільників, введення їх у сферу логіко-математичних уявлень на основі 

використання спеціальної серії «навчальних ігор» - інтегрованих дидактичних 

модулів, розроблених О.Г. Брежнєвою [8]. Ці ігри цінні тим, що вони актуалізують 

приховані інтелектуальні можливості дітей, розвивають їх. Н.В. Баглаєва [3], дає 

визначення дефініціям «логіко-математичний розвиток» і «логіко-математична 

компетентність», які покладені в основу освітніх напрямів Базового компонента 

дошкільної освіти та детально висвітлені у Коментарі до Базового компонента 

дошкільної освіти в Україні [5].  

З огляду на встановлену залежність логіко-математичного розвитку дітей від 

створених психолого-педагогічних умов сприяння пізнавально-творчому та 

особистісному розвитку дитини, науковці довели необхідність стимулювання 

проявів суб’єктності дитини (самостійності, ініціативності, першооснов творчості, 

рефлексії) в іграх, вправах, ігрових навчальних ситуаціях математичного змісту 

(Л.В. Зайцева, Л.Г. Плетеницька, К.Й. Щербакова та ін.). Дослідники наголошують, 

що збагачення предметно-ігрового середовища сенсорно-пізнавального простору 

(ефективні розвивальні ігри, навчально-ігрові посібники та матеріали) і позитивна 

взаємодія між дорослими й дітьми є однією з найважливіших умов математичного 

розвитку (Л.В. Артемова, С.О. Ладивір, М.А. Машовець, Т.О. Піроженко та ін.). 

Відтак, розвиток і виховання дітей, підвищення рівня їх математичних знань має 

відбуватись з урахуванням особливостей пізнання і здійснюватися на діагностичній 

основі (Л.В. Вороніна, Г.Г. Грама, Н.А. Сазонова та ін.).  
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У результаті вивчення психологічних досліджень встановлено залежність  

між накопиченням дітьми математичного досвіду та суб’єктною позицією дитини  

в 13 різних видах діяльності, що забезпечує її самопізнання, готовність розв’язувати 

проблемні ситуації, виконувати творчі завдання тощо (Л.С. Виготський, 

П.Я. Гальперін, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, В.П. Зінченко, Г.С. Костюк, 

В.Т. Кудрявцев, Ж.В. Піаже, Т.О. Піроженко, Л.Ф. Обухова та ін.). В умовах 

сьогодення, на нашу думку, предметом логіко-математичного розвитку 

дошкільників має стати скерований дорослим процес засвоєння математичних 

знань і їх використання в повсякденному житті, що сприятиме пізнавальному та 

особистісному розвиткові дитини.  

Останнім часом використання інноваційних освітніх технологій, таких, як 

LEGO-технологія,  технологія М. Монтессорі, логічні блоки Дьєнеша, технологія 

Воскобовича, стали невід’ємною складовою гармонійного розвитку старшого 

дошкільника. В основі успішного розвитку дитини переддошкільного віку є 

розуміння ситуації навколишнього, уміння будувати логічні зв`язки, бажання 

розв`язувати різні задачі, що постають у житті. 

Саме тому ми вирішили дослідити вплив сучасних технологій, що лежать в 

основі навчально-виховної роботи з дошкільниками, на розвиток логічного 

мислення. Отже, темою нашої наукової роботи є: «Розвиток логічного мислення 

дітей  старшого дошкільного віку засобами сучасних технологій». 

Об’єкт дослідження - розвиток мислення дітей старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження - вплив сучасних технологій на розвиток логічного 

мислення дітей 6-7 років. 

Метою дослідження є теоретично обґрунтувати, розробити та апробувати 

систему роботи з розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку 

засобами сучасних технологій навчання. 
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Для досягнення поставленої мети нами були окреслені завдання:  

- визначити особливості розвитку логічного мислення старших 

дошкільників; 

- охарактеризувати сучасні технології навчання, як засіб розвитку 

мислення дошкільників;  

- практично апробувати ефективність використання сучасних технологій 

навчання в розвитку логічного мислення у дітей 6-7 років. 

Методи дослідження: теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення 

літератури щодо розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку та 

використання сучасних технологій навчання, емпіричні: цілеспрямоване 

спостереження за ігровою діяльністю старших дошкільників, бесіда, аналіз 

методик, що визначають рівень розвитку логічного мислення старших 

дошкільників як одного з показників їх розумового розвитку; педагогічний 

експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних. 

Теоретичне значення дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності використання сучасних ігрових освітніх 

технологій в розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку. Також 

уточнено рівні, критерії та показники розвитку логічного мислення дітей старшого 

дошкільного віку. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні та використанні 

системи ігор та ігрових вправ як однієї з ефективних педагогічних умов розвитку 

логічного мислення дітей старшого дошкільного віку. 

Результати дослідження були представлені на звітно-науковій студентській 

конференції «Освіта і наука» (2020 р.)  та на VII Всеукраїнській науково-практичній 

студентській інтернет-конференції «Науковий простір студента: пошуки і 

знахідки» (2020 р.), а також у двох наукових публікаціях: «LEGO-технологія, як 

засіб розвитку логічного мислення старших дошкільників на етапі переходу до 
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початкової ланки освіти» (Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії 

та перспективи: матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих 

науковців та студентів. Випуск 7, 2020. - С. 218-220) та «Ефективність використання 

сучасних ігрових технологій у розвитку логічного мислення дітей старшого 

дошкільного віку» (Науковий простір студента: пошуки і знахідки (ч. 2): 

матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної студентської інтернет-

конференції (12 травня 2020 року): збірник тез, 2020. – С. 124 - 129). Основні 

положення щодо використання сучасних технологій у розвитку логічного мислення 

дітей старшого дошкільного віку впроваджені в роботі ДНЗ (яла-садок) № 189 

(довідка № 115 від 26 грудня 2019 р.) 

Експериментальна база дослідження: старша група дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 189.  

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, які 

розкривають зміст теми, загальних висновків, списку використаної літератури (47 

позицій). Загальний обсяг роботи – 39 сторінок, основного тексту – 30 сторінок. 
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Розділ 1. Теоретичні засади використання сучасних технологій у логіко-

математичному розвитку дітей дошкільного віку в психолого-педагогічних 

дослідженнях 

1.1. Особливості розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного 

віку 

Питання розвитку мислення завжди було в центрі уваги психологів та 

педагогів. Це питання досліджували такі психологи, як А.Н. Леонтьев, 

А.А. Смірнов, Д.Б. Ельконін, П.П. Булонський, А.В. Брушлінський, 

Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, О.К. Дусавицький, Б.М. Кедров, 

Я.А. Пономарьов, С.Л. Рубінштейн та педагоги Л.В. Занкова, І.Я. Лернер, 

В.Ф. Паламарчук, М.Н. Скаткін, В.О. Сухомлинський. Проблема формування 

прийомів розумової, у тому числі й логічної діяльності, розкрита у працях 

А.В. Усової, Є.М. Кабанової-Меллер, Н.Ф. Тализіної, Н.О. Менчинської, В.І. 

Решетникова, С.М. Іванова. Пошуком шляхів розвитку логічного мислення 

старших дошкільників, вивченням впливу особливостей організації навчально-

пізнавальної діяльності на формування логічних умінь присвячені наукові праці 

О.Г. Брежнєвої, Н.Г. Мартинюк, О.І. Федоренко, В.Ф. Курбейло, В.Н. Осинської, 

Л.І. Воробйової, Т.С. Михайлович. 

 Щоб підготувати дитину до життя, необхідно навчити її логічно мислити і 

використовувати набуті знання, уміння та навички у своєму повсякденному житті, 

тобто навчити дитину жити у взаєморозумінні з іншими дітьми, дорослими людьми 

та довкіллям. А.В. Бєлошиста зазначає, що формуючи логічне мислення у старших 

дошкільників, педагоги виходять з того, що мислення є найважливішою функцією 

мозку людини. Будь-який вид діяльності не може обійтися без мислення, це основа 

успішного засвоєння нових знань, умінь та навичок. Саме тому так важливо 

сформувати у малюків основи логічного мислення ще до того, як вони розпочнуть 

своє навчання в школі [7, с.3]. 
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І. І. Любченко зазначає, що успішне формування логічного мислення 

можливе за таких трьох умов: 

1. розуміння дитиною змісту і значення вивченого. Для цього педагог повинен 

поставити перед собою педагогічно чітку мету: в чому він повинен сьогодні 

зацікавити дітей, як розкрити їм значення цього питання на даний момент і в 

найближчу для дітей перспективу. 

2. наявність нового, як у змісті вивченого, так і в самому підході до його розгляду. 

Не можна повторювати відомі істини на одному й тому ж самому пізнавальному 

рівні, треба розширювати горизонти пізнання учнів. 

3. емоційна привабливість навчання. Треба прагнути, щоб здобуті на заняттях 

знання викликали в дошкільників емоційний відгук, активізували їх моральні, 

інтелектуальні та естетичні почуття [31].  

Проведені дослідження Н.І. Баглаєвої та Л.В. Зайцевої розкривають широкі 

можливості дітей дошкільного віку в засвоєнні ними елементарних форм логічного 

мислення. Дослідниці підкреслюють, що логічне мислення передбачає розумну 

внутрішню побудову людиною судження, здатність доводити правильні та 

спростовувати неправильні міркування, добирати в ході висловлювання істинні 

судження- посилки, які приводять до істинних суджень-наслідків, уміння 

висловлюватися, спираючись на логічні операції. Необхідним засобом освоєння 

дошкільником навколишньої діяльності, засвоєння матеріалу в будь-якій галузі 

знань виступають логічні уміння.  

1.2. Сучасні технології навчання, як засіб розвитку дітей старшого 

дошкільного віку 

Проблема формування і розвитку логічного мислення старших дошкільників 

в останній час є основним завданням школи і стає все більш актуальною. Разом з 

підготовкою дитини до школи, під впливом інтенсивного навчання, починається 

перебудова всіх її пізнавальних процесів. Саме старший дошкільний вік є 
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продуктивним у розвитку логічного мислення. Це пов’язано з тим, що діти 

включаються в нові для них види діяльності і системи міжособистісних відносин, 

що вимагають від них наявності нових психологічних якостей. Для розвитку у дітей 

логічного мислення ефективним є проведення ігор з предметами, з картинками і 

моделями, словесні ігри. 

Важливою умовою розвитку логічного мислення і формування пізнавального 

інтересу є використання ігрових технологій навчання.  

Ігрові технології навчання – це система взаємопов’язаних елементів, які 

представляють собою комплекс вибіркового використання складових, де взаємодія 

та взаємовідносини набувають характеру взаємодії компонентів, спрямованих на 

досягнення запланованого дидактичного результату [2]. Ігрові технології входять 

до складу навчальних технологій і саме вони є найбільш ефективні в освітньому 

процесі дошкільників.  

Педагогічна (освітня) технологія – це система функціонування всіх 

компонентів педагогічного процесу, яка побудована на науковій основі, 

запрограмована в час і в просторі і приводить до належних результатів [2].  

На сьогодні існує достатньо широкий спектр ігрових технологій, які 

використовуються в роботі з дошкільниками. Серед них: технологія «Логічні блоки 

Дьєнеша», технологія «Казкові лабіринти гри», розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, 

гра «Танграм», технологія розвитку творчої особистості, теорія розв’язання 

винахідницьких завдань та ін.  

Логічні блоки Дьєнеша являють собою набір геометричних фігур, які 

різняться за формою, кольором, розміром і товщиною. Використання логічних 

блоків в іграх з дошкільниками дозволяє моделювати важливі поняття не лише з 

математики, але й з інформатики: алгоритми, кодування інформації, логічні 

операції, будувати висловлювання зі сполучниками «і», «або», часткою «не» та ін. 

[15]. Подібні ігри сприяють прискоренню процесу розвитку у дошкільнят 
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найпростіших логічних структур мислення і математичних уявлень. З допомогою 

цих ігор діти успішно оволодівають надалі основами математики  та інформатики. 

Технологія «Казкові лабіринти гри» – це ігрова форма взаємодії дорослого і 

дітей через реалізацію певного сюжету (ігри і казки). При цьому освітні завдання 

включені в їх зміст. Розвиваючі ігри роблять навчання цікавим заняттям для 

малюка, знімають проблеми мотиваційного плану, народжують зацікавленість до 

набутих знань, вмінь, навиків [13]. Використання розвиваючих ігор в педагогічному 

процесі дає змогу перебудувати навчальну діяльність: перейти від звичних занять з 

дітьми до пізнавальної ігрової діяльності, організованої дорослими або самостійної. 

Забарвлене доброзичливими емоціями спілкування з дорослими в грі, виконання 

цікавих ігрових завдань, яскраве, різнобарвне оформлення ігрових посібників, 

робить перебування дитини в дошкільному закладі радісним. 

Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра «Танграм» - мають великий потенціал, 

тому що їх можна підлаштувати під наявний рівень розвитку дошкільників, під 

уподобання та інтереси кожної дитини. Кожна «Нікітінська» гра надає можливість 

подумати над тим, що до неї додати, як її поліпшити, а така варіативність завдань 

заздалегідь продумана, адже вона спрямовує дитину до творчої роботи. В 

основному ці ігри мають форму головоломок, направлених на розпізнавання і 

добудову образів, інакше кажучи, на розвиток логічного і творчого мислення [17]. 

Іще однією технологією, яка використовується в практиці закладів 

дошкільної освіти є технологія розвитку творчої особистості. Теорія розв’язання 

винахідницьких завдань Альтшуллера, навчає дитину розв’язувати проблеми 

різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея 

технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на 

вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, 

з’ясовувати, чому легкі завдання розв’язуються просто, а важкі – складно. 
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Останнім часом набула широкої популярності LEGO-технологія в освіті 

дошкільників. Використання цієї технології в різних видах діяльності дошкільників 

сприяє розвитку гармонійної особистості, здатної до креативних шляхів 

розв’язання поставлених завдань. Розглянемо більш детально дану технологію. 

1.3. LEGO-технології – сучасний засіб розвитку логічного мислення дітей 

старшого дошкільного віку 

Старший дошкільний вік є сензитивним періодом у розвитку пізнавальної 

активності. Саме в цьому віці дитина навчається чітко усвідомлювати поставлену 

мету і шукає шляхи її самостійної реалізації. На шостому році життя у дітей виникає 

здібність до довільного запам’ятовування, активно розвивається образне та логічне 

мислення, підвищується інтерес до конструктивної діяльності. 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти перед педагогами стоїть 

нагальне питання пошуку і впровадження інноваційних технологій, які б сприяли 

розвиткові пізнавальної активності і самостійності дітей. Однією з таких технологій 

є LEGO-технологія, яка забезпечує всебічний розвиток дитини, сприяє розвиткові 

мислення, уяви, уваги, творчого потенціалу [24].  

LEGO-педагогіка одна з відомих і поширених сьогодні педагогічних систем, 

що використовує тривимірні моделі реального світу і предметно-ігрове середовище 

навчання і розвитку дитини, вона є простим і практичним інструментом, відкритою 

системою, що дає дитині змогу робити перші відкриття, досліджувати, 

експериментувати, пізнавати світ і себе в ньому, творити та імпровізувати досхочу. 

Це ціла палітра гри, яка охоплює конструктивно-будівельну, вільну, сюжетно-

рольову, розвивальну, рухливу гру та гру за уявою, гру індивідуальну, самостійну 

та гру в парах, у міні-групах, командах, гру з однолітками та дорослими. І кожен з 

цих різновидів гри вносить свій незамінний внесок у всебічний розвиток дитини. 

На сьогодні в практиці роботи ЗДО використовуються такі програми роботи 

за LEGO-технологією, як програма «Безмежний світ гри з LEGO», програма 
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«LEGO-конструювання», розділ програми «Впевнений старт», «Від маленької 

цеглинки до розумної дитинки», «Гурток з LEGO-конструювання». Так як основою 

будь-якої діяльності в ЗДО є методичне забезпечення,  при організації роботи з 

дошкільниками широко використовують програму «Безмежний світ гри з LEGO». 

Ця програма створена з метою реалізації вище окреслених вимог та конкретизації 

завдань з формування необхідних для гри з LEGO конструктивних здібностей та 

вмінь. Поряд із цим, її зміст спрямовано на забезпечення всебічного (пізнавального, 

креативного, комунікативно-мовленнєвого, фізичного) розвитку особистості 

дитини, як активного учасника суспільного життя у майбутньому, де в основу 

взаємодії «дорослий-дитина» покладено «навчання через гру» [29]. 

Одним із дієвих засобів, що дає змогу реалізувати підхід «навчання через гру» 

є конструктор LEGO, адже у самій його назві закладене розуміння покликання 

дитини в цьому світі. LEGO в перекладі з данської означає «грай добре». LEGO є 

простим і практичним інструментом, відкритою системою, що дає дитині змогу 

робити перші відкриття, досліджувати, експериментувати, пізнавати світ і себе в 

ньому, творити та імпровізувати досхочу.  

Програма «LEGO-конструювання» має на меті розкрити, зберегти та 

розвинути внутрішній потенціал кожної дитини, формувати її цілісний світогляд та 

збагачувати ігровий досвід засобами конструктора LEGO, розвивати креативний 

підхід до створення конструкцій та здобувати знання   в сучасному потоці 

інформації, сприяти успішній самореалізації в умовах майбутнього дорослого 

життя. 

Задля реалізації мети Програми визначено низку пріоритетних  завдань  — як 

загальноосвітніх, так і завдань з розвитку конструкторських здібностей у грі з 

LEGO: розвиток пізнавальної потреби дитини, збагачення емоційного і чуттєвого 

досвіду, формування цілісної системи уявлень про навколишню дійсність, розвиток 

мовлення та розвиток її творчих здібностей. 
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Аналіз сучасних ігрових технологій дозволяє зробити висновок про те, що всі 

вони сприяють всебічному розвитку дитини і, за умови правильного використання, 

дають високі результати освітньої діяльності. 

 

Висновки до теоретичного розділу 

Аналізуючи вищесказане можна зробити висновок про те, що спеціально 

організована діяльність з використанням сучасних технологій розвиту дозволяє 

дошкільнятам самим здобувати інформацію про досліджувані об’єкти та явища, а 

вихователям зробити процес навчання максимально ефективним. Використання 

ігрових технологій у роботі з дошкільниками більш повно задовольняє природну 

допитливість дітей, розвиваючи їх пізнавальну активність та сприяє розвиткові 

логічного мислення. 

Ігрові технології навчання – це система взаємопов’язаних елементів, які 

представляють собою комплекс вибіркового використання складових, де взаємодія 

та взаємовідносини набувають характеру взаємодії компонентів, спрямованих на 

досягнення запланованого дидактичного результату [2]. 

Однією з неодмінних складових розвитку сучасного дошкільника є LEGO-

технологія. За допомогою цеглинок педагог розширює світогляд дитини, наглядно 

показує взаємозв’язки між різними галузями знань, демонструє принципи роботи 

механізмів, розвиває моторику та уяву дитини. 

LEGO-технологія представляє собою систему і передбачає інтенсивний 

розвиток у дитини уваги, пам’яті, уяви, мови, логічного і творчого мислення. 

Використання ігрової технології в педагогічному процесі, коли вся навчальна 

робота будується на основі ігрової діяльності дошкільнят, створює умови для 

проявлення творчого відношення педагогів до своєї роботи, знімає психологічні 

стереотипи.  



15 
 

Таким чином, аналіз стану зазначеної проблеми в теорії дошкільної 

педагогіки, врахування потреб практики в більш сучасній методиці розвитку 

логічного мислення в старших дошкільнят (дітей 5-6 років) визначають 

необхідність проведення більш детального дослідження. 

 

Розділ 2. Вплив сучасних технологій на розвиток логічного мислення  

дітей 6–7 років 

2.1. Рівень розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку 

На основі висновків, зроблених за результатами теоретичного вивчення 

проблеми розвитку логічного мислення дітей 6-7 років засобами сучасних 

технологій, ми розробили програму педагогічного експерименту. 

Експериментальна робота проводилась на базі дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 189 протягом листопада – грудня 2019 року. В експерименті 

брали участь 40 дітей старшого дошкільного віку. Усіх дітей було розділено на 

контрольну (20 дітей) та експериментальну (20 дітей) групи. 

Метою констатувального експерименту є: виявлення рівня розвитку 

логічного мислення дітей старшого дошкільного віку.  

Реалізація мети констатувального експерименту вимагала розв'язання 

наступних завдань: 

1. виявити рівень розвитку логічного мислення у дітей 5-6 років життя; 

2. проаналізувати стан використання сучасних ігрових технологій в освітній 

роботі з дітьми; 

3. з’ясувати рівень обізнаності вихователів щодо використання ігрових 

технологій навчання в роботі з дошкільниками.  

Для вивчення рівня розвитку логічного мислення дітей 5-6 років життя, в умовах 

ЗДО, ми провели з дітьми серію дидактичних ігор з логічним навантаженням.  
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На основі проаналізованих досліджень, нами були виділені наступні критерії 

і показники рівня розвитку логічного мислення старших дошкільників: 

1) емоційний критерій: 

показники: рівень зацікавленості дітей поставленим завданням, прояв рівня 

допитливості при його розв’язані, наявність емоційного відгуку під час роботи.  

2) когнітивний критерій: 

показники: уміння дітей серіювати предмети за певними ознаками 

(величиною, формою, масою, розташуванням у просторі), класифікувати предмети 

за формою, кількістю, обчислювати та вимірювати кількість, величину, час та 

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

3) діяльнісний критерій: 

показники: самостійність виконання завдання, прояв творчого підходу у 

виконанні завдання. 

На основі означених критеріїв і показників можна виділити наступні рівні 

розвитку логічного мислення дітей: 

Високий рівень: діти з задоволенням виконують поставлене завдання, 

проявляють інтерес, зацікавленість, доводять справу до кінця, навіть, у разі 

виникнення складностей, проявляють допитливість, самостійно встановлюють 

причинно-наслідкові зв’язки, правильно серіюють класифікують предмети за усіма 

ознаками, вміють виконувати обчислення, вимірювання, поставлені завдання 

виконують самостійно, можуть знайти нові шляхи розв’язання завдання, 

проявляють креативність. 

Середній рівень: діти з задоволенням починають виконувати поставлені 

завдання, але іноді потребують додаткового пояснення чи допомоги зі сторони 

дорослого, доводять справу до кінця, відповідаючи на запитання дорослого, можуть 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, правильно серіюють і класифікують 

предмети за чітко вираженими ознаками, предмети, з нечітко вираженими ознаками 

класифікують і серіюють з підказкою дорослого, виконують обчислення з 
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використанням допоміжного матеріалу (пальці, палички, фішки), правильно 

виконують вимірювання з нагадуваннями дорослого, виконання завдань носить 

переважно відтворюючий характер, більшість завдань виконують самостійно. 

Низький рівень: діти не проявляють інтересу до виконання поставлених 

завдань, працюють під керівництвом дорослого, мають певні труднощі при 

встановленні причинно-наслідкових зв’язків, навіть з допомогою навідних 

запитань, правильно класифікують і серіюють предмети за 1-2 чітко вираженими 

ознаками, не можуть класифікувати та серіювати предмети за нечітко вираженими 

ознаками, виконують обчислення тільки з використанням допоміжного матеріалу, 

правильно виконують вимірювання під керівництвом дорослого, виконання завдань 

носить репродуктивний характер, переважну більшість завдань виконують під 

керівництвом дорослого, мало проявляють самостійність. 

На етапі констатувального експерименту з дітьми контрольної та 

експериментальної підгрупи було проведено дидактичну гру «Хто що їсть?». 

Метою проведення цієї гри була перевірка умінь дітей мислити логічно, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити правильні змістові висновки 

на основі знань про способи життя різних тварин. 

Спостереження за поведінкою дітей під час проведення дидактичної гри 

показало, що діти з високим рівнем розвитку логічного мислення активно і з 

задоволенням відповідали на питання, чому тільки така їжа підходить тварині, 

розповідали, де тварини живуть, як можуть здобувати собі їжу, придумували, чим 

ми можемо допомогти тваринам. Діти з середнім рівнем розвитку логічного 

мислення давали відповіді на поставлені запитання і розповідали про своїх 

домашніх улюбленців, що вони люблять їсти і хто їх годує. Діти з низьким рівнем 

розвитку логічного мислення давали прості відповіді на поставлені запитання і не 

мали великого бажання продовжувати бесіду. 

Метою наступної дидактичної гри «Розмісти транспорт» було визначити 

рівень умінь дітей здійснювати серіацію предметів (різні види наземного 
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транспорту), обґрунтовувати спосіб дій, висловлювати свої міркування з приводу 

практичного використання. 

Спостереження дали можливість зробити висновки, що діти з високим рівнем 

розвитку логічного мислення з задоволенням відповідали на питання, який саме це 

вид транспорту, розповідали, як люди його використовують,  придумували, куди ми 

можемо вирушити на ньому. Діти з середнім рівнем розвитку логічного мислення 

давали відповіді на поставлені запитання і розповідали про особливості 

зовнішнього вигляду транспорту, його колір, розмір, вміщуваність людей в ньому. 

Діти з низьким рівнем розвитку логічного мислення давали прості відповіді на 

поставлені запитання і не мали великого бажання продовжувати бесіду.  

Наступною дидактичною грою була гра «Наша вулиця», її метою було: 

закріпити знання геометричних фігур: круг, квадрат, трикутник, прямокутник, 

співвідносити певні предмети та об’єкти вулиці з геометричними фігурами, як 

еталонами форми, позначати даними фігурами об’єкти на малюнку-схемі рідної 

вулиці. Слід відмітити різні підходи дітей до виконання поставленого завдання. 

Так, діти з високим рівнем розвитку логічного мислення з задоволенням 

відповідали на питання, які саме об’єкти їм запам’ятались, ділилися враженнями, 

що саме найбільше вони вподобали, обираючи геометричні фігури для позначення 

об’єктів на схемі, намагались співвідносити їх за кольором, розміром з будівлями, 

що бачили вулиці. Діти з середнім рівнем розвитку логічного мислення давали 

відповіді на поставлені запитання і просто співвідносили геометричні фігури з 

об’єктами вулиці за формою. Діти з низьким рівнем розвитку логічного мислення 

давали прості відповіді на поставлені запитання і не мали великого успіху у 

правильному співвіднесенні геометричних фігур та об'єктів дійсності, відбувалась 

так звана «хаотична» гра. 

Наступна дидактична гра «Порівняй  та обчисли» мала на меті перевірити 

вміння дітей класифікувати запропоновані предмети, визначити і встановити 

логічні зв’язки, порівняти  та визначити чого більше. Дітям було запропоновано 
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кошик з фруктами та ягодами. Завданням було розкласти фрукти на дві тарілочки: 

зелені фрукти і жовті фрукти (яблуко, ківі, груша, персик, абрикос, апельсин) і 

розв’язати задачу, скільки всього фруктів, якщо на кожній тарілочці лежить порівну 

фруктів, по три. 

Відмітимо, що діти з більш високим рівнем розвитку логічного мислення не 

намагались перерахувати усі фрукти, а навпаки, наголошували на тому, що можна 

до 3 додати 3 і буде 6. Діти з середнім рівнем розвитку складали арифметичний 

приклад, але перераховували загальну кількість фруктів. Діти з низьким рівнем – 

одразу перераховували усі фрукти, навіть не намагаючись  скласти приклад. 

Отримані в ході експериментального дослідження результати фіксувалися та 

записувалися у таблицю у кількісному та відсотковому варіанті. Узагальнені дані 

рівня розвитку логічного мислення дітей 6-7 років контрольної та 

експериментальної груп представлено у додатку А (таблиця 2.1.1., рис. 2.1.1.). 

З метою визначення особливостей розвитку логічного мислення 

дошкільників в освітньому процесі ЗДО, ми провели спостереження за роботою 

вихователів і проаналізували основні підходи до розвитку логічного мислення 

дітей. Слід зазначити, що переважною більшістю, вихователі використовують 

традиційні методи розвитку логічного мислення дітей: ставлять запитання, на які 

діти мають дати обґрунтовану відповідь, проводять дидактичні ігри на 

встановлення відповідності та ін. 

На основі проведеного спостереження ми виявили, що протягом періоду 

дослідження кожна з умов, які сприяють розвитку логічного мислення 

повторювалась з певною періодичністю. Варто проаналізувати їх детальніше. До 

педагогічних умов розвитку логічного мислення старшого дошкільника ми 

відносимо: забезпечення гармонійного поєднання мотиваційних та операційних 

компонентів, демократичний стиль виховання дитини, розвиток операцій мислення, 

що сприяють порівнянню, узагальненню, аналізу під час роботи з художньою 

літературою, організації спостережень, спеціальних занять. 
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Головний напрямок, обраний  вихователями у роботі з дітьми старшого 

дошкільного віку, – розвиток логічного мислення у дітей під час ознайомлення з 

довколишнім світом у всіх його взаємозв’язках і залежностях. Для дітей старшого 

дошкільного віку характерним є удосконалення узгодженої діяльності різних 

органів чуття. Тому ми спостерігали за тим, як діти вправлялись у словесному 

супроводі ігрових дій, сприйманні пояснень педагога в процесі виконання 

гімнастичних вправ, зображувальної діяльності і навіть одягання.  

Вдосконалення механізму узгодженої діяльності двох сигнальних систем є 

фундаментом для розвитку самостійності дій і мисленнєвих операцій. У 

повсякденному житті діти висловлювали судження і умовисновки цілком правильні 

як за змістом, за встановлюваними зв’язками, так і за формою. Звідси можна 

зробити висновок, що дошкільники можуть висловити правильні логічні судження 

і дійти порівняно правильних висновків (умовисновків), розв’язуючи задачі, які 

знайомі їм за змістом та умовами. Якщо для розв’язування поставленої задачі  дітям 

не вистачало потрібних знань, вони легко оперували іншими, більш відомими їм 

фактами, образами, відомостями. 

Більш наглядно прояв визначених нами умов під час дослідження ми 

відобразили у діаграмі додатку Б (рис. 2.1.2.). 

Отже, за результатами констатувального етапу експерименту, нами 

встановлено, що результати були б кращими, якби педагоги надавали більше уваги 

мотивації діяльності дітей, де б рівень усвідомлення значущості та емоційна 

привабливість занять оптимально поєднувалися. У зв’язку з цим постає 

необхідність впровадження системи роботи з дітьми, яка б сприяла підвищенню 

мотивації діяльності дітей старшого дошкільного віку в процесі розвитку їх 

логічного мислення.  
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2.2. Використання сучасних технологій для розвитку логічного мислення 

дітей старшого дошкільного віку 

Використання сучасних технологій, таких як LEGO-технологія, логічні блоки 

Дьєнеша, лепбуки, палички Кюізенера, Танграм у роботі з дітьми старшого 

дошкільного віку сприяють не лише розвитку логічного мислення, а й підвищують 

мотивацію дітей до пізнання нового, активної діяльності і прояву творчості.  

Метою формувального експерименту є апробувати розроблену систему ігор 

та вправ з використанням ігрової технології LEGO для розвитку логічного мислення 

старших дошкільників. 

На наш погляд, умовами, що сприяють розвиткові мислення є:  

- створення позитивної атмосфери, де панує гуманність, взаємодовіра, 

взаємодопомога, де кожна дитина почуває себе безпечно;  

- створення матеріально-ігрового середовища, що сприяє розвитку логічного 

мислення дітей;  

- перехід від пасивності до активних способів пізнання в умовах колективної 

взаємодії дітей;  

- використання завдань на активізацію творчості у пізнанні;  

В ході експериментальної роботи ми провели з дітьми серію ігрових завдань 

з цеглинками LEGO. Елементи конструктора використовувались в різних видах 

діяльності дітей старшого дошкільного віку. Наприкінці формувального 

експерименту разом з дітьми було створено лепбук на тему LEGO. 

Складати цеглинки LEGO куди більш захоплююче, ніж розглядати 

демонстраційні картки. LEGO-матеріал дозволяє працювати з дітьми як 

індивідуально, так і невеликими групами. Навчальний матеріал  дається легше, 

якщо під час пізнання нового  діти виконують практичні дії: необхідно все відчути 

на дотик, скласти, зібрати, сконструювати. Саме тому в нашому дослідженні ми 

підібрали ігри з LEGO-матеріалом як експериментальний інструментарій.   
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Наша експериментальна робота складалась з декількох етапів: на першому 

етапі ми організовували дидактичні ігри з цеглинками LEGO. Спочатку ми 

використовували наочні картки, які сприяли розвиткові логічного мислення та 

зорового сприймання та організовували ігри типу «Повтори за зразком». 

Отримавши таку картку, дитина повинна була викласти цеглинки LEGO у 

зазначеній послідовності та розташуванні у просторі. 

Корисним було проведення вправи «Графічний диктант», під час якої 

здійснювалась перевірка умінь дітей мислити логічно, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, робити правильні змістові висновки на основі знань, 

орієнтуватися на аркуші паперу та правильно виконувати словесні інструкції.  

Діти з високим рівнем розвитку логічного мислення з задоволенням 

виконували прохання інструктора та створювали візерунок, коментуючи власні дії. 

Діти з середнім рівнем розвитку логічного мислення виконували прохання 

інструктора та створювали візерунок, коментували власні дії, допускали незначні 

помилки, розповідали чому саме так вони це зробили, приймали допомогу 

дорослого. 

Діти з низьким рівнем розвитку логічного мислення в процесі виконання 

завдання припускались багатьох помилок, намагались якомога швидше завершити 

виконання завдання і не мали великого бажання продовжувати бесіду. 

Метою наступної дидактичної гри «Вимірюємо предмети та порівнюємо їх»  

було визначити рівень умінь дітей здійснювати серіацію предметів: вимірювати їх 

за допомогою умовної мірки, обґрунтовувати спосіб дій, висловлювати свої 

міркування з приводу практичного використання.  

Наступним етапом роботи з LEGO-матеріалом було виконання завдань типу 

«Симетричні малюнки». Діти викладали симетричні малюнки різної складності на 

робочій плиті.  
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Наступним, творчим етапом роботи, був етап створення лабіринтів LEGO.  

Ми показали дітям, що з LEGO-цеглинок можна робити не лише фігурки, поробки, 

а можна придумувати цілі лабіринти і потім шукати з них вихід. Діти створювали 

лабіринти у малих підгрупах, а потім пропонували іншій підгрупі знайти вихід з 

їхнього лабіринту. Слід відмітити, що діти з більш високим рівнем розвитку 

мислення та уяви запропонували скласти з цеглинок якусь тваринку чи чоловічка, 

щоб саме вони «пройшли» по створеному лабіринту. 

Також цікавим для дітей стало завдання створення «справжнього» лабіринту 

для друзів. За допомогою пластикових смужок ми разом з дітьми створили лабіринт 

на підлозі. Потім діти розділились на дві команди. Гравці з кожної команди по черзі 

розкладали п’ять цеглинок, які треба було віднайти з закритими очима гравцю з 

іншої команди за словесною вказівкою ведучого. Така гра сприяла не лише 

розвиткові умінь діяти за словесною інструкцією, а й розвиткові уваги, 

зосередженості, зібраності. 

Продовжуючи експериментальну роботу, ми запропонували дітям 

нестандартне використання цеглинок LEGO. На занятті з малювання ми 

запропонували дітям намалювати український рушник фарбами і LEGO-

цеглинками. Під час обговорення з дітьми ходу роботу, ми дійшли висновку, що 

цеглинки можна використовувати як штампи і створювати таким чином 

різноманітні орнаменти. Наприкінці заняття ми влаштували виставку дитячих 

робіт. Зазначимо, що усі дитячі роботи були оригінальними і ми не знайшли 

однакових робіт. Навіть, якщо деякі орнаменти і були схожі, кольорова гама 

відрізнялась.  

На заключному етапі експерименту ми запропонували дітям погратись з 

LEGO і скласти хто що забажає. Після того, як кожна дитина склала свою поробку, 

ми запропонували дітям скласти казкову історію, дійовими особами якої мали бути 

всі створені персонажі.  
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Організована таким чином експериментальна робота сприяла розвиткові 

логічного мислення, допитливості, умінь і навичок пізнавальної діяльності 

дошкільників, зближувала дітей з експериментатором, сприяла накопиченню знань, 

умінь і навичок індивідуального  та колективного вирішення творчих завдань, 

розвивала вміння домовлятися з однолітками та будувати партнерські відносини з 

ними, спонукала дітей до самостійності і  сприяла підвищенню самооцінки 

дошкільників. 

Наприкінці формувального експерименту ми запропонували дітям створити 

лепбук на тему LEGO. 

Під час роботи з лепбуком створюються умови, які спонукають дітей до 

логічного, послідовного мислення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків. У 

них  розвивається креативність мислення – одна з базових характеристик дитини 6-

7 років життя, що характеризує активну позицію особистості, яка готова приймати 

самостійні рішення, здатна коментувати процес та результати своєї діяльності, має 

стійку мотивацію щодо досягнення власних результатів.  

На етапі формувального експерименту ми побудували нашу роботу таким 

чином, що використання лепбуків було обов’язковою частиною етапу закріплення 

і систематизації знань. 

Лепбук складався з таких  кишеньок: LEGO-челендж (повторення кольорів), 

LEGO-порівнялки (лего-матеріал для конструювання), мозаїка із LEGO (схеми для 

складання візерунків), завантаж автомобіль (повторення та узагальнення знань про 

кольори та лічбу), обери і побудуй (схеми з лего-матеріалу для конструювання), 

порахуй і побудуй (узагальнення знань дітей про розв’язування прикладів, схеми та 

зразки для конструювання дітьми),  цифри з LEGO ( зразки побудови цифр з 

цеглинок), кишенька чарівні штампи (роботи дітей, де LEGO використано у 

малюванні). 
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Таким чином, формувальний етап експерименту, передбачав розробку і 

реалізацію системи роботи з дітьми щодо формування логічного мислення за 

допомогою сучасних ігрових технологій.  

2.3. Ефективність використання сучасних технологій для розвитку 

логічного мислення дітей старшого дошкільного віку 

З метою оцінки ефективності системи роботи щодо формування логічного 

мислення за допомогою сучасних технологій у дітей старшого дошкільного віку 

нами був проведений контрольний етап експерименту. 

Контрольний етап експерименту передбачав: 

1. проведення контрольного зрізу у дітей контрольної та експериментальної 

груп; 

2. оцінка ефективності системи роботи щодо формування логічного мислення 

за допомогою сучасних технологій у дітей старшого дошкільного віку. 

Проведення контрольного зрізу відбувалося за допомогою ігор, а саме: «Хто, 

що їсть?», «Розмісти транспорт», «Порівняй та обчисли», «Моя вулиця». 

Оцінювання результатів відбувалось за раніше визначеними критеріями і 

показниками розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку. 

З метою визначення ефективності запланованої і проведеної роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку було проведено дидактичні ігри з логічним 

навантаженням та отримано такі результати: 25% дітей з контрольної групи мають 

вище середнього рівень розвитку логічного мислення, про це свідчить те, що всі 

завдання виконувалися на достатньо високому рівні. Відповіді дітей вказували на 

те, що вони вміють оперування поняттями, мислять логічно, спираючись на уяву. 

Старші  дошкільники ще не здатні мислити абстрактно (символами), 

відволікаючись від реальності, наочного образу, проте намагаються будувати повні 

речення та робити умовисновки. 45% дітей мали середній рівень розвитку логічного 

мислення. Вони виконували завдання, розуміючи поставлені перед ними питання, 
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проте відволікалися на зовнішні фактори та через нестійку увагу допускалися 

деяких помилок. Хоча, на відміну від попередніх досліджень, вони чітко 

орієнтувалися в своїх відповідях, їх відповіді були пов`язані між собою у речення. 

30%  дошкільнят контрольної групи мали низький рівень розвитку логічного 

мислення. Недостатній розвиток словесно-логічного мислення приводить до 

труднощів при здійсненні будь-яких логічних дій (аналізу, узагальнення, виділення 

головного при побудові висновків) та операцій зі словами. Вправи, що були 

спрямовані на перевірку вміння систематизувати слова за певною ознакою, 

здатність виділяти родові та видові поняття, функції узагальнення та здатність до 

абстракції викликали у дітей труднощі. Треба відзначити, що чим вище рівень 

узагальнення, тим краще розвинена у дитини здатність до абстрагування. Можна 

стверджувати, що це залежить від віку дітей та частоти відвідування ними ЗДО. 

Зазначимо, що саме діти з низьким рівнем логічного мислення не часто відвідували 

садочок за час проведення експерименту.  

Що стосується експериментальної групи результати були такими. 

40% дітей з експериментальної групи отримали високий рівень розвитку 

логічного мислення, що свідчить про те, що проведена нами робота дала поштовх 

до розвитку у дітей логічного мислення. Відповіді дітей показували свідчили про 

вміння оперувати певними поняттями, проведення різних розумових  операцій з 

опорою на уявлення. Старші дошкільники, опираючись на здобуті знання, легко 

будували речення та робили висновки. 50% дітей отримали середній рівень 

розвитку логічного мислення. Вони виконували завдання, розуміючи поставлені 

перед ними питання, та не зважаючи на зовнішні фактори та  нестійку увагу, 

допускалися незначних помилок. На відміну від попереднього дослідження, вони 

чітко орієнтувалися в поставлених завданнях, їх відповіді були пов`язані між собою 

у речення та були самостійно побудовані. 10%  дошкільнят експериментальної 

групи мали низький рівень  розвитку логічного мислення. Недостатній розвиток 

словесно-логічного мислення цих дітей був зумовлений частою відсутністю дітей в 
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ЗДО під час проведення експерименту. Вправи, що були спрямовані на перевірку 

вміння систематизувати слова за певною ознакою, здатність виділяти родові та 

видові поняття, функції узагальнення та здатності до абстракції викликали у дітей 

труднощі. 

Результати проведення контрольного експерименту відображено в додатку В 

(таблиця 2.3.1). 

Розвиток словесно-логічного мислення у дітей проходить як мінімум два 

етапи. На першому з них дитина засвоює значення слів, що відносяться до 

предметів і дій, навчається користуватися ними при вирішенні завдань, а на 

другому етапі вони опановують систему понять, що позначають відносини, і 

засвоюють правила логіки міркувань.  

Після проведення  логічних ігор та створення лепбука з’ясувалося, що діти 

експериментальної групи стали більш емоційно стійкими до стресових ситуації, у 

них зник страх до нових завдань, нових знайомств, зникли труднощі під час 

побудови речень-пояснень своїх відповідей.  

Здійснивши вивчення  рівня розвитку логічного мислення засобами сучасних 

технологій у дітей старшого дошкільного віку в експериментальній та контрольній 

групах на констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту, 

ми виявили наявність позитивної динаміки у особливостях поведінки дітей, у їх 

розумових здібностях, в особливостях роботи з різними завданнями, у появі у них 

ентузіазму пізнати щось нове разом. Порівняння результатів констатувального та 

контрольного зрізів за даними сформованості рівнів логічного мислення старших 

дошкільників засобами сучасних технологій представлено у таблицях 2.3.2 і 2.3.3 

(Додаток Г) та порівняльних діаграмах: 
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Рис. 2.3.4. Динаміка розвитку логічного мислення старших дошкільників 

контрольної групи 

 

Рис. 2.3.5. Динаміка розвитку логічного мислення старших дошкільників 

експериментальної групи 
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Таким чином, ми маємо підстави вважати реалізовану систему роботи щодо 

підвищення рівня розвитку логічного мислення серед дітей ефективною, тобто 

такою яка сприяє розвитку мислення старшого дошкільника. Адже дитині 

необхідно вміти спостерігати, слухати, запам'ятовувати, домагатися вирішення 

поставленої вихователем задачі. 

 

Висновки до другого розділу 

  Внаслідок вивчення розвитку логічного мислення дітей старшого 

дошкільного віку засобами сучасних технологій на емпіричному рівні, нами був 

проведений експеримент, який підтвердив висновки, зроблені у теоретичній 

частині роботи.   

 Наша робота проводилася в три етапи:  

 перший етап передбачав узагальнення висновків теоретичного вивчення 

проблеми, розробку програми педагогічного експерименту, добір та розробку 

діагностичних методів щодо вивчення предмету дослідження; 

 другий етап – власне педагогічний експеримент, який здійснювався на базі 

ДНЗ (ясла-садок) № 189; 

 третій етап  – аналіз та узагальнення результатів, отриманих під час 

експерименту.  

На основі проведеного спостереження  ми виявили, що протягом періоду 

дослідження кожна з умов, які сприяють розвитку логічного мислення 

повторювалась з певною періодичністю. До педагогічних умов розвитку логічного 

мислення старшого дошкільника ми відносимо: забезпечення гармонійного 

поєднання мотиваційних та операційних компонентів, демократичний стиль 

виховання дитини, розвиток операцій мислення. 
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Здійснивши вивчення  рівня розвитку логічного мислення засобами сучасних 

технологій у дітей старшого дошкільного віку до школи ми виявили наявність 

позитивної динаміки у особливостях поведінки дітей, у їх розумових здібностях, у 

особливостях роботи з різними завданнями, у появі у них ентузіазму пізнати щось 

нове разом. Отже, використання LEGO-технології в поєднанні з роботою з 

лепбуком сприяє розвитку креативності та логічного мислення дітей.  

ВИСНОВКИ 

В ході проведеного дослідження з проблеми розвитку логічного мислення 

старших дошкільників засобами сучасних технологій ми дійшли до висновку, що 

логічне мислення передбачає розумну внутрішню побудову людиною судження, 

здатність доводити правильні та спростовувати неправильні міркування, добирати 

в ході висловлювання істинні судження-посилки, які приводять до істинних 

суджень-наслідків, уміння висловлюватися, спираючись на логічні операції. 

Необхідним засобом освоєння дошкільником навколишньої діяльності, засвоєння 

матеріалу в будь-якій галузі знань виступають логічні уміння. Вони 

використовуються для узагальнення та систематизації знань, надають дитині 

можливості самостійно виводити нові знання з уже засвоєного. 

Внаслідок вивчення проблеми розвитку логічного мислення старших 

дошкільників, нами на емпіричному рівні був проведений педагогічний 

експеримент, який підтвердив висновки, зроблені у теоретичній частині. 

У ході виконання експериментальної роботи нам вдалося: 

 дослідити проблему розвитку логічного мислення старших дошкільників; 

 розробити, апробувати та довести ефективність системи роботи з розвитку 

логічного мислення засобами сучасних ігрових технологій. 

Тож можна стверджувати, що висунута у дослідження гіпотеза є правильною. 

Але викладені у дослідженні матеріали не розглядаються як вичерпні, бо проблема 
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розвитку логічного мислення старших дошкільників засобами сучасних технологій 

є завжди актуальною і потребує подальшого дослідження інших її аспектів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця. 2.1.1. Аналіз розвитку  логічного мислення  дітей контрольної та 

експериментальної груп за результатами констатувального експерименту: 

Рівень сформованості 

логічного мислення 

Контрольна група Експериментальна група 

кількість 

осіб 

% кількість 

осіб 

% 

Високий 5 25 5 25 

Середній 9 45 11 55 

Низький 6 30 4 20 

Рис. 2.1.1. 
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Додаток Б 

Рис. 2.1.2. 
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Додаток В 

Таблиця 2.3.1. Розвиток логічного мислення дітей старшого дошкільного віку 

засобами сучасних технологій на етапі контрольного експерименту 

Рівень сформованості логічного мислення ЕГ % КГ% 

Високий 40% 25% 

Середній  50% 45% 

Низький 10% 30% 

 

Додаток Г 

Таблиця 2.3.2. Динаміка змін у розвитку логічного мислення дітей 

контрольної групи 

Рівень сформованості 

логічного мислення 

КГ% (було) КГ %(стало) 

Високий 25 25 

Середній 45 55 

Низький 30 20 

 

Таблиця 2.3.3. Динаміка змін у розвитку логічного мислення дітей 

експериментальної групи 

Рівень сформованості 

логічного мислення 

ЕГ % (було) ЕГ %(стало) 

Високий 25 30 

Середній 55 60 

Низький 20 10 

 


