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Вступ 

Сучасні системи освіти, водночас і дошкільна, відрізняються 

динамічністю, варіативністю, різноманітністю організаційних форм та змісту. 

Дошкільна освіта як початкова ланка непреривної освіти, спрямована на 

забезпечення умов для самореалізації дитини, її соціалізації та підготовки до 

наступного етапу навчання.  

Математична освіти в означеному процесі посідає особливе місце, 

оскільки математика належить до значущим галузей знань людини. 

Математичні знання слугують засобом інтелектуального розвитку кожної 

дитини, її пізнавальних і творчих здібностей. В процесі розвитку математичних 

уявлень у дітей формуються соціально опосередковані психічні функції й 

процеси, вдосконалюється наочно-дієве, наочно-образне та словесно-логічне 

мислення. Математичний розвиток стає особливим «ключем» до засвоєння 

властивих вікові видів діяльності, до усвідомлення навколишньої дійсності. 

Задля оволодіння математичними уявленнями в дошкільному віці значущими 

стають предметно-практична, ігрова, пізнавальна та елементарна навчальна 

діяльності [10].  

У характеристиці навчальної діяльності важливим стає те, що вона 

підпорядковується інтелектуальним діям. Психолого-педагогічні дослідження 

розумові дії співвідносять з загальноінтелектуальними вміннями. Водночас 

загальноінтелектуальні вміння як готовність і здатність виконувати дії з 

урахуванням умов, в яких вони відбуваються, набувають особливої 



актуальності оскільки передбачають адаптацію дітей до умов навчання в школі, 

коли освітній процес вимагає формування особливої самостійності учнів 

(оволодіння не знаннями безпосередньо, а способами і прийомами отримання 

певних знань). 

Сучасні дослідження доводять важливість та необхідність раннього 

ознайомлення дітей з елементарними математичними поняттями, що ініціює 

організацію роботи з формування знаково-символічної здатності як 

інструментарію розумової діяльності [5;7]. Відтак математична освіта посідає 

чільне місце в цілісному, зокрема в когнітивному розвитку дітей. 

Діти дошкільного віку вирізняються різним рівнем інтелектуального 

розвитку, інколи спостерігається й затриманий розвиток (ЗР). Наукові пошуки 

спеціальної педагогіки та психології характеризуються грунтовним вивченням 

своєрідності пізнавальної діяльності та мовленнєвого розвитку дітей з ЗР. 

Вченими доведено, що психічний розвиток дітей означеної категорії 

вирізняється не сформованістю сенсомоторних, інтелектуальних, мовленнєвих, 

емоційних передумов до математичної діяльності загалом [1;2]; поряд із 

типовим розвитком дітей із ЗР присутні і особливі освітні потреби. Відтак у 

процесі навчання таких дітей необхідно вирішувати завдання цілісного 

розвитку та корекції первинних і вторинних порушень, послуговуючись 

специфічними засобами й методамии [2]. Водночас в спеціальній педагогіці 

недостатньо досліджень щодо цілісного наукового погляду на процес 

математичної освіти дітей дошкільного віку із затриманим розитком, відсутні 

науково обгрунтовані підходи до математичної освіти означеної категорії дітей 

в умовах інклюзивного навчання. 

Слід зауважити, що актуальності набуває також проблема забезпечення 

наступності між дошкільною та шкільною математичною освітою дітей з 

різним рівнем інтелектуального розвитку. Труднощі в навчальній діяльності 

школярів здебільшого пояснюють низьким рівнем їх математичної підготовки в 

дошкільному віці.  



Грунтовний аналіз порушеної проблеми ініціює принципово інші підходи 

до вивчення сутності математичного розвитку дітей із ЗР в період дошкільного 

дитинства, що передбачає діагностику математичних уявлень та обґрунтування 

особливих підходів до математичної освіти дітей з різним рівнем 

інтелектуального розвитку.  

Водночас викликає необхідність визначення мети, принципів, методів, 

змісту, організаційних форм корекційно-розвиткової роботи, яка передбачає 

інтеграцію різних видів діяльності й розвитку мовлення з урахуванням 

психологічної структури процесу оволодіння математикою, індивідуально-

типологічних особливостей та можливостей дітей дошкільного віку.  

Мета дослідження передбачає теоретичне обґрунтування особливостей 

математичної освіти дошкільників з різним рівнем інтелектуального розвитку й 

визначення ефективних напрямків фомування загальноінтелектуальних умінь 

задля підготовки дітей з затриманим розвитком до навчання в школі. 

З урахуванням мети дослідження визначено завдання: 

- обґрунтувати теоретико-методологічні підходи до вивчення 

математичного розвитку дітей дошкільного віку з різним рівнем 

інтелектуального розвитку; 

- вивчити психолого-педагогічні особливості математичної освіти дітей з 

дошкільного віку з різним рівнем інтелектуального розвитку (сутність 

математичних і загальнопедагогічних понять, основні методи, принципи, 

чинники); 

- розглянути особливості корекційно-розвиткової роботи з формування 

загальноінтелектуальних умінь з опертям на математичну освіту задля 

підготовки дітей з затриманим розвиток до навчання в школі. 

1. Математична освіта старших дошкільників як орієнтир на 

формування загальноінтелектуальних вмінь 

В сучасних умовах вагомості набуває питання навчання учнів з різним 

рівнем інтелектуального розвитку (водночас і дітей з затриманим розвитком), 

які володіють меншими можливостями самостійно розуміти, усвідомлювати, 



зберігати й використовувати отриману з навколишнього середовища 

інформацію (Е. Баранова, Т. Беспалова, Н. Бондар, Н. Додо, А. Карпухіна, 

О. Корнієнко, Н. Куїнджи, M. Ланч, С. Максименко, С. Миронова, В. Синьов, 

М. Степанова та ін.). 

Перехід до шкільного навчання передбачає перехід до системи наукових 

понять, які пізнаються дитиною в процесі вивчення шкільних предметів (рис.1) 

[4].  

 
Рисунок 1. Загальноінтелектуальні вміння як готовність до шкільного 

навчання за Л. Виготським  

Ж. Піаже виділив феномени, який характеризують мислення дитини 6-7 

років. Перший феномен полягає в тому, що мислення характеризується 

відсутністю уявлення про інваріантності, зумовлено глобальним уявленням 

дитини про предмет. Іншим феноменом, описаним Ж. Піаже, є феномен 

егоцентризму (центрації) – нездатність дитини до сприймання наукових 

поглядів. Дослідник стверджує, що мисленню дитини означеного віку 

властивий також анімізм – прагнення приписувати неживим предметам чи 

тваринам людські риси. До семи років анімістичні уявлення змінюються 

реалістичними, хоча не зникають зовсім. Зникнення даних феноменів, 

навчиться розрізняти 
особливості навколишньої 
дійсності, вміти бачити в 
предметах різні ознаки

для засвоєння основ наукового 
мислення дитині важливо 

зрозуміти, що власна думка 
щодо речей не може бути 

абсолютною і єдиною 
(критичність мислення)



оволодіння засобами й способами пізнавальної діяльності забезпечує успішний 

перехід дитини до навчання [6;9]. 

У розумовій діяльності дітей в період дошкільного дитинства за умови 

нормотипового розвитку представлено три основні види мислення: наочно-

дієве, наочно-образне й логічне. Сучасні психолого-педагогічні дослідження 

засвідчують, що розвиток пізнавальних процесів, зокрема, мислення 

здебільшого залежить від практичної діяльності дитини, таких її форм, як 

маніпулятивна, предметна, продуктивна тощо, кожна з яких ставить певні 

вимоги до мислення дітей і створює умови для розвитку (Л.Венгер, А. Венгер, 

Е. Комарова, Л. Обухова, М. Поддьяков та ін..). 

У дослідженнях з математики зазначено, що предмет її вивчення – не 

безпосередні об’єкти, складові навколишнього світу, а кількісні відношення, 

просторові форми і властиві цим об’єктів [10]. Зауважено, що оволодіти 

поняттями це не лише виділяти ознак предметів і явищ, які відображено даним 

поняттям, а й уміння застосовувати їх на практиці, оперувати ними у 

повсякденному житті [].  

Водночас доведено, що найскладніші поняття засвоюються дитиною 

спочатку на інтуїтивному, а пізніше на аналітичному рівні [3;12].  

Аналіз сучасних програм розвитку дітей дошкільного віку доводить, що в 

молодшому дошкільному віці формування математичних понять відображено в 

процесі занять з сенсорного розвитку, водночас передбачає лише фрагменти 

роботи в процесі предметно-практичної та ігрової діяльності дітей [3;12]. У 

сучасних дослідженнях увагу зосереджено на «феномені п’яти років», який 

засвідчує високий рівень формування узагальнень, з’являються основи 

дедуктивного мислення, розвивається здатність до планування власної 

діяльності [10]. У програмах розвитку формування елементарних математичних 

уявлень і понять (ФЕМУП) набуває інтенсивності саме в означеному віковому 

періоді. Відтак важливо визначити зміст математичної освіти та особливостей 

інтелектуального розвитку дітей саме з п’яти років. 



Розглянемо деякі теоретичні основи ФЕМУП у дошкільників, які як і в 

початковій школі, мають назву – передматематична (англ. Premathematics) [11]. 

Теоретичною основою навчання стають відповідні математичні теорії в їх 

завершеному вигляді. На передматематичному рівні вивчаються ревні поняття і 

теми з математики, які відображають відповідну стадію розвитку математичних 

знань. 

У програмах розвитку дітей дошкільного та початковій школі навчання 

розглядаються чотири групи математичних понять. В першу включено поняття, 

пов’язані з числами й операціями над ними: число, цифра, кількість додавання, 

віднімання, більше-менше тощо. До другої належать алгебраїчні поняття: вираз, 

рівність, рівняння тощо. Третю складають геометричні поняття: куля, круг, 

коло, пряма, відрізок, трикутник тощо. Четверту утворюють поняття, пов’язані 

з величинами та їх вимірюванням [3;12]. 

Встановлено, що ознайомлення дітей з ознаками та відношеннями 

множин передбачає оволодіння спеціальними діями над ними (порівняння, 

групування, видалення) та операціями (об’єднання, доповнення, перетин). 

Означені операції і дії з конкретними множинами розкривають істотні для них 

властивості (рефлексивність, комутативність) та відношення «відповідність», 

«еквівалентність», «рівність», «більше», «менше» тощо) [12]. Практичне 

виконання операцій об’єднання, доповнення, перетину множин формує знання 

про структуру множини. Формування уявлень про множину спонукають дітей 

до оцінювання кількості на основі розуміння інваріантності [10]. 

В дошкільному віці діти починають знайомитися з функціями 

натурального числа, вправляючись в лічильній діяльності, використовуючи 

натуральні числа як характеристику порядку, опановуючи на їх основі 

розумінням величини як кількості об’єкті. Отож, у дитина формуються 

уявлення про числа як компоненти обчислень [10]. 

Вченими виділено етапи в розвитку сприймання множини. Перший етап 

це формування множини як скінченої супупності, сприймання меж множини та 

їх позначення (фіксація двох кінцевих точок ряду сприяє формуванню уявлень 



про множину, яка складається з однорідних елементів як просторово-замкненої 

єдності). На наступному етапі, коли множина предметів починає сприйматися 

як структурно-просторове ціле, вагомим стає сприймання площини множини та 

її меж, тобто просторовий чинник. Зазначається, що надалі предметом 

сприймання знову стають окремі елементи множини, однак уже в множині як 

цілісній єдності. В означеному випадку починає домінувати чинник часу, однак 

просторові відношення між елементами множини ще чітко не розріпізнаються. 

На останньому етапі обидва чинники (часовий і просторовий) починають 

сприйматися в єдності [12]. 

Для визначення напрямків математичної освіти дошкільників з різним 

рівнем інтелектуального розвитку значущим є сприймання числа і цифри. 

Аналіз досліджень дозволив виявити різні погляди щодо ролі просторового 

чинника на сприймання кількості. Виділяються дослідження, які 

підтверджують залежність просторового чинника та сприймання кількості, чи 

обгрунтовують зумовленість сприймання кількості формою [3;12]. Припущено, 

що перебіг процесу абстрагування кількості від просторового розташування 

множини, від розміру елементів, які її утворюють, довготривалий й 

здебільшого узалежнеий від умов навчання [3]. Доведено, що при укладанні 

множини зі складних геометричних форм процес диференціювання 

починається з просторового аналізу форми і, поступово доповнюється 

кількісною характеристикою. Відтак розташування елементів у ряд сприяє 

цілісному сприйманню множини як єдиного просторово-замкненого цілого. 

Вивчення особливостей розвитку у дітей понять про числа й лічильну 

діяльність ініціювало обґрунтування думки щодо необхідності формування 

умінь розрізняти окремі елементи множини, про залежність сприймання їх від 

способу просторового розташування елементів, про засвоєння дітьми 

числівників й оволодіння ними лічильними операціями. Поняття числа у дітей 

виникає в процесі усвідомлення кількості предметів, на основі суджень під час 

зіставлення елементів оцінюваних множин. У такий спосіб виникає «… та 

основна операція, яку в теоретичній арифметиці називають встановленням 



взаємнооднозначної відповідності між порівнюваними множинами» [3;12]. 

Формування уявлень про число та множину з опертям на кількісно-

просторовий аналіз активізує роботу аналізаторів та мовлення дитини.  

Аналогічний шлях розвитку має й процес лічби – кількісна лічба, що 

сприймається на слух. Формування означеної здатності пов’язано насамперед з 

періодичними рухами руки, які посідають місце «навичок сприймання на слух» 

[3;12]. У наукових дослідженнях обгрунтовано послідовність формування 

вміння лічитити на слух, яка передбачає формування вміння співвідносити 

послуговуючись слухом і рухом руки. Процес первинного узгодження окремих 

елементів лічильних дії вимагає розгорнутих дотиково-рухових дій з об’єктами. 

В процесі розвитку лічильної діяльності на слух прослідковується вплив 

мовлення, яке поступово переходить від промовляння в слух до внутрішнього – 

подумки. Після достатнього відпрацювання початкових умінь лічби в слух, 

можливим сатає перехід дитини до лічби подумки – з опертям на внутрішнє 

мовлення [11]. 

Вплив на інтелектуальний розвиток дітей має процес оволодіння 

спеціальними видами діяльності. У процесі формування елементарних 

математичних уявлень і понять важливості набувають спеціально 

сконструйовані за дидактичною метою, доматематичні види діяльності: 

зіставлення й розподіл, порівняння та укладання, порівняння множин шляхом 

накладання чи прикладання. Зміна уявлень дітей відбувається в під час їх дій з 

множинами, в процесі порівняння їх між собою в дочисловий період. 

Порівняння шляхом зіставлення елементів множин сприяє розвитку у дітей 

абстрагування кількісної характеристики від розташування предметів у 

просторі [6]. Практичне порівняння множин та вміння розрізняти їх породжує 

потребу – визначати потужність множини за допомогою слів-числівників, що й 

призводить до лічильної діяльності.  

Інший підходів до навчання основ математики [3] грунтується на понятті 

про кількість як вимірюваного об’єкта до обраної мірки. Розкривається зв’язок 

числа з вимірюванням, визначається функція перелічування дискретних 



елементів. На думку Ж. Піаже, перелічувати розділені елементи легше, аніж 

вимірювати, і відтак число з’являється раніше вимірювання. Важливо також 

враховувати формування у дітей «пам’яті на числа» [5]: пам’ять на числа, на 

числові співвідношення і на арифметичну термінологію. 

Методики запропоновані Ж. Піаже підтверджують, що у дитини 

дошкільного віку формуються логічні операції класифікації та серіації, вони 

можуть поєднуватися з недосконалим поняттям числа. На думку вченого 

процес утворення числа це формальний синтез класифікації і серіації. 

Означений синтез утворюється під впливом певних конкретних дії дитини [5;9]. 

Поряд з формуванням понятть про кількість значущими є формування 

уявлень і поняття про арифметичні задачі, під якими в загальному розуміють 

«пропозицію «знайти» за «даними» об’єктами інші, «шукані» об’єкти, що 

знаходяться один до одного і до даних в зазначених співвідношеннях» [10]. Під 

час розв’язування задач старші дошкільники здійснюють складні за структурою 

процеси мислення тобто оперують конкретними уявленнями взаємодіє з 

наявними поняттями, і, навпаки, понятійний апарат конкретизується в 

предметній ситуації й актуалізується уявленнями [9]. 

Аналіз навчально-методичних посібників засвідчує про навчання старших 

дошкільників та молодших школярів розв’язувати арифметичні текстові 

(сюжетні) задачі, які сформульовано на природній основі (відтак їх називають 

текстовими), в них зазвичай описується кількісна сторона певних явищ, подій 

(отримали назву – сюжетних); вони представляють собою завдання на пошук 

шуканого та зводяться до обчислення невідомого значення певної величини 

(арифметичні) [10]. 

У методиці навчання дітей старшого дошкільного віку виділяють текстові 

арифметичні задачі [11], які стають засобом формування різних математичних 

понять й спрямовані на розвиток умінь будувати математичні моделі реальних 

явищ, є засобом розвитку мислення й мовлення дітей. 



Текстова задача це опис певного явища (ситуації, процесу) тобто словесна 

модель явища (процесу, ситуації). Як у будь-якій моделі, в текстовій задачі 

описано не все явище загалом, а лише певні кількісні характеристики. 

Під розв’язанням задачі розуміють послідовність певних дій, які виконує 

дитина для отримання результату – відповіді. 

У структурі арифметичної задачі виділяють компоненти – умову, 

запитання, зв’язки між даними числами і шуканим. У започаткованому 

дослідженні арифметична задача розуміється як словесно сформульована 

вимога знайти числове значення шуканої величини відповідно до заданих 

величин пов’язаних залежностями, вираженими явно чи приховано [10]. 

Арифметична задача трактується як один із проявів поняття «завдання», 

пропонованого в ширшому розумінні. У кожній задачі присутня мета 

(запитання задачі), показано напрямок пошуку, в результаті якого відбувається 

досягнення мети на основі аналізу даних. Дані можуть бути виражені явно чи 

приховано в контексті умови задачі. Виділяють навчальну, розвивальну, 

виховну та контролюючу функції задач [10]. 

У навчанні дошкільників зазвичай добирають прості задачі на одну дію: 

на знаходження суми чи різниці. У них відображено необхідність збільшення 

чи зменшення сукупностей. Динаміка дій в змісті задачі зосереджує увагу дітей 

на необхідності об’єднання сукупностей в одне ціле чи зменшення сукупності 

предметів, коли частину їх слід прибрати. В різних випадках означене вимагає 

дій додавання або віднімання. Такий різновид арифметичних задач переважає в 

практиці навчання дошкільників і становить основу для навчання розв’язування 

складених задач. Важливості набуває те, що для розуміння дітьми змісту 

арифметичних дій додавання і віднімання, необхідно використовувати такі 

різновиди простих арифметичних задач, в яких не достатньо виражена динаміка 

практичної дії. Під час їх розв’язування необхідний грунтовний аналіз умови 

відповідно до запитання [3]. 

Відтак арифметичні задачі на одну дію (додавання чи віднімання), 

поділяють на групи: до першої – належать прості задачі, які під час 



розв’язування передбачають усвідомлення змісту арифметичної дії, операції 

над множинами (додавання чи віднімання) . Це задачі на знаходження суми 

двох чисел чи на знаходження різниці. До другої групи належать задачі, під час 

розвязування яких необхідно усвідомити зв’язок між компонентами та 

результатами арифметичних дій. Це задачі на знаходження невідомих 

компонентів: знаходження першого доданка за відомою сумою і другим 

доданком; другого доданка за відомою сумою і першим доданком; 

зменшуваного за відомими відємником і різницею; від’ємника за відомим 

зменшуваним і різницею. До третьої групи належать прості задачі, пов’язані з 

поняттям різницевого порівняння: збільшення числа на кілька одиниць; 

зменшення числа на кілька одиниць [3]. 

Виділяють чотири основні етапи навчання розв’язувати задачі, які 

врахувують вікові особливості та розвиток дітей, а також особливості їх 

математичної підготовки. Основні завдання навчання дошкільників вирішувати 

арифметичні задачі: підведення до усвідомлення її структури; навчання 

прийомів обчислення – об’єднання чи відлічування [10]. 

Перший етап – підготовчий – спрямовано на організацію системи вправ з 

операцій над множинами. Означені вправи розкривають понять «частина-ціле», 

формується розуміння змісту виразів «більше на ...», «менше на ...». З 

урахуванням наочно-дієвого та наочно-образного мислення дітей, передбачено 

оперування множинами з конкретними предметами.  

Другий етап – навчання дітей складати задачі, що підводить до розуміння 

структури задачі. Дітей навчають встановлювати зв’язки між даними й 

шуканими величинами і на цій основі вибирати для виконання необхідну 

арифметичну дію. На початковому етапі навчання слід використовувати 

драматизацію ситуації - «задачі-драматизації», в яких другим доданком чи 

від’ємником є число «один». В процесі такої роботи діти вчаться: складати 

задачі, розуміти їх відмінність від оповідань, віршів і загадок, усвідомлювати 

структуру задачі, аналізувати їх, встановлюючи відношення між даними й 

шуканими.  



Третій етап – навчання дітей формувати арифметичні дії додавання та 

віднімання. Дітей знайомлюють з арифметичними діями додавання і 

віднімання, розкривають зміст задачі, вчать «записувати» (викладати за 

допомогою карток із зображеними на них цифрами і знаками дій) за допомогою 

цифр і знаків у вигляді числового прикладу. Здебільшого методичні 

рекомендації передбачають навчання дітей знаходити суми за двома доданками 

на конкретному прикладі, а пізніше переходять до дії віднімання. Важливо 

проводити «запис» арифметичних дій за допомогою карток із зображенням 

цифр і знаків. Інший спосіб запису арифметичної дії передбачає побудову 

моделі, яка допомагає засвоїти узагальнене розуміння арифметичної дії 

(додавання і віднімання) як співвідношення частини і цілого [3;12]. Отож, на 

третьому етапі у дітей формують уміння словесно обгрунтовувати зміст 

арифметичних дій, розрізняти їх, складати задачі на додавання і віднімання.  

На четвертому етапі роботи над задачами дітей навчають прийомів 

обчислення – прилічування і відлічування одиниць [3;12]. У дошкільному віці 

рекомендовано знайомлювати дітей з арифметичними діями й найпростішими 

прийомами обчислення на основі простих задач, в умові яких відображено 

реальні, здебільшого, ігрові та побутові ситуації. Залежно від наочного 

матеріалу їх поділяються на задачі-драматизації, задачі-ілюстрації, задачі-

моделі. 

Для задач-драматизацій характерним є те, що їх зміст відображає життя 

самих дітей, їх діяльність. Відтак вони підводять дітей до розуміння явищ в 

різноманітних зв’язках, включаючи й кількісні відношення. Робота над 

задачами означеного виду спонукає дітей розповідати про свої дії та дії 

однолітків, складати їх для самих себе, формулювати запитання. Драматизація 

допомагає дітям практично оволодіти структурою задачі [12].  

Відтак задачі-драматизацію будемо розуміти як гру-драматізацію, в якій 

математичний зміст розглядається в формі провідної діяльності. Зміс їх полягає 

в тому, щоб із урахуванням правил драматизації дитина, виконуючи певні ролі, 

стає носієм самої дії й відтак починає діяти в заданих умовах задачі. Елементи 



ролі, рольова поведінка допомагають дитині вникнути в зміст того 

перетворення, яке відбуваються перед нею, приміряти, відчути їх на собі. 

Умова задач-драматизацій робить зміст динамічним, зручним для 

усвідомлення. Дії, пропоновані в таких умовах зрозумілі, стають реальними й 

все це створює сприятливі можливості виконання їх дитиною [12]. 

Під час розв’язування задач-ілюстрацій, зміст яких відображено в 

образній формі, створюються сприятливі умови для повнішого і 

усвідомленішого сприймання саме тексту задачі та зосередження уваги на 

числових даних. Пропоновані задачі ініціюють пригадування цікавих випадків, 

розвивають уяву, уяву, навчають добирати факти в їх логічних зв’язках, 

розвивають у дітей уміння самостійно вигадувати запитання, підводять їх до 

розв’язання і складання задач в усній формі. До цього ж виду задач, 

здебільшого, належать і задачі-моделі [3]. 

На завершальному етапі роботи дітям пропонують самостійно складати 

задачі без опори на наочні образи (усні завдання). Показником шкільної 

готовності, як засвідчує науковий пошук, прийнято вважати вміння 

розв’язувати просту задачу саме в усній формі [10].  

Процес математичного розвитку дошкільників передбачає формування 

поняття функціональної залежності. Для цього в навчанні дошкільників 

використовують вимірювання умовними мірками, поділ цілого на частини 

тощо. Здебільшого діти мають уявлення про предмет «як ціле» за окремою 

домінуючою ознакою. Поняття про вимірювання формується стихійно і майже 

не розвивається у дошкільників самостійно. Отож, вимірювання – основне 

знаряддя, яка дозволяє встановити інваріантність певної величини при зміні її 

зовнішнього вигляду. Вагомого значення набуває формування уявлень про те, 

що об’єкти (предмети, явища, процеси) можуть володіти особливими 

властивостями, які називаються величинами (однорідні й неоднорідні). 

Скалярні величини, як властивості об’єктів, мають ще одну особливість – їх 

можна оцінити кількісно. Вимірювання величин ініціює перехід від порівняння 

величин до порівняння чисел, від дій над величинами до відповідних дій над 



числами, і навпаки. У методиці математики увагу зосереджено на формуванні у 

дітей вміння виокремлювати величину, тобто один і той же об’єкт можна 

характеризувати декількома величинами [3]. 

Виділено чотири групи ознак диференціювання, для послідовності 

формування уявлень про величину. Розглянемо їх грунтовніше. 

Перцептивні ознаки – наслідок чуттєвого відображення різних 

властивостей об’єктів – ознаки горизонтальності для довжини та 

вертикальності для висоти, множинності для дискретного кількості, «маси» 

визначення для кількості твердої речовини і рідини та ваги, на їх основі яких 

формуються первинна перцептивна оцінка окремих властивостей об’єктів. [] 

Перцептивно-операційні ознаки – формуються у наслідок відображення 

характерних змін чуттєвого сприймання під впливом певних дій, які змінюють 

певні властивості об’єктів, внаслідок чого встановлюються зв’язки між змінами 

величини і характером відповідних дій. Скажімо, дії розкочування і стискання 

змінюють горизонтальну й вертикальну складову об’єктів; дії додавання і 

віднімання змінюють наповненість множини, збільшення (зменшення) об’єму 

характеризує «масу» для визначення ваги [3;12]. 

Перцептивно-операційно-вимірювальні ознаки – формуються як 

результат різних способів вимірювання різних сторон об’єктів на основі 

чуттєвого сприймання, скажімо, смужка паперу до довжини та ширини, 

квадрати до площі, кількісна лічба до дискретної кількості [3]. 

Виділення операційно-вимірювальних ознак є наслідком зважування 

предметів на вагах й вимірювання величини різними умовними мірками тощо 

[10].  

Ознаки третьої та четвертої групи сприяють опосередкованій оцінці 

величини, виділенню властивостей об’єктів та їхню узалежненість від різних 

властивостей об’єктів [3;12]. 

Сучасні підходи до математичного розвитку дітей знайшли відображення 

й в підходах до вивчення геометричного матеріалу. Визначено, що предметом 

вивчення геометрії є вивчення просторових властивостей предметів [7]. 



Основою вивчення стало встановлення відповідності між предметними, 

вербальними, схематичними й символічними моделями, а також формування у 

дітей загальних уявлень про зміну, правила (закономірності) та залежності. Все 

це складає підгрунття для подальшого формування геометричних уявлень, для 

усвідомлення закономірностей і залежностей навколишнього світу в їх різних 

інтерпретаціях. З урахуванням того, що геометричні фігури є еталонами, 

користуючись якими людина визначає форму предметів, ознайомлення та 

формування уявлень про них є значущим для цілісної «картини світу». Форма 

стає опорою під час розпізнання предметів і його частин, а також необхідною 

властивістю при побудові будь-якого зображення [7]. 

У науково-методичних роботах увагу на формуванні уявлень про форму 

зосереджено в системі сенсорного розвитку дітей [7]. Методика формування 

геометричних уявлень грунтується на активному використання прийомів 

розумової діяльності. Важливого значення набуває розвиток просторового 

мислення дітей та формування умінь встановлювати відповідності між 

моделями геометричних тіл та їх зображеннями [3;12]. 

Формування уявлень про симетрію в процесі математичного розвитку 

дітей, під якою розуміють будь-яку правильність у внутрішній будові тіла чи 

фігури. Вчення про різні види симетрії велика й важлива галузь геометрії, яка 

пов’язана з галузями природознавства і техніки, вони є підґрунтям для 

формованння уявлень про «картині світу». Дошкільники ознайомлюються з 

найпростішим видом симетрії – дзеркальною. Вона пов’язує певний предмет і 

його зображення в плоскому дзеркалі. Фігура (тіло) дзеркально симетрична, 

якщо існує площина, яка ділить фігуру (тіло) на дві симетричні частини. Дві 

дзеркально симетричні плоскі фігури завжди можна накласти одну на одну, для 

цього необхідно виокремити одну з них (чи обидві) з їх загальної площини [10]. 

Накопичення чуттєвих знань про предмети навколишнього світу стає 

передумовою для формування й розвитку сприймання простору, що має 

умовно-рефлекторну природу. Орієнтування в просторі й структура 

сприймання простору відображає загальні властивості розвитку і особливості 



конкретного ступеня філо- й онтогенезу. Функціональна асиметрія органів 

почуттів та людського тіла становить одне з обов’язкових умов сприймання 

простору за участі всіх аналізаторів [], оскільки просторово-розпізнавальні 

функції властиві всім органам почуттів. Діяльність різних аналізаторів під час 

сприймання простору має системний характер. У системному механізмі 

означеного сприймання поєднуються загальні та специфічні для людини 

інтермодальні асоціації, які засновані на складних умовних рефлексах і парній 

роботі великих півкуль головного мозку з характерною для людини 

динамічною симетрією й асиметрією.  

Візуально-просторові функції людини не є однорідними за своєю 

структурою, вони проходять три етапи свого становлення. На першому етапі 

(впродовж первих місяців життя) відбувається формування елементарних 

передумов розвитку просторового сприймання – здатності до локації стимулів 

поглядом, орієнтовного рефлексу на просторово розташований стимул, 

об’єднання просторових полів різними аналізаторами тощо. На другому етапі 

розвивається сприймання тривимірного простору – константність сприймання 

величини і форми, сприймання віддаленості предметів тощо. На третьому етапі 

розвиваються просторові уявлення й просторове мислення, що пов’язано з 

розвитком предметної діяльності дитини і появою мовлення 10]. 

Просторові уявлення дозволяють суб’єкту оперувати просторовою 

інформацією у відсутності реальних об’єктів в полі його сприймання, вони 

долають складний шлях розвитку – від елементарних форм (оперують 

поодинокими властивостями об’єктів) до складних просторових схем, 

побудованих на основі «систем відліку» [10]. Просторові уявлення проходять 

низку якісних етапів (стадій) і завершують своє формування лише в 

підлітковому віці [10]. 

В процесі орієнтування в просторі виділяють: визначення початку (точки) 

відліку; локалізація навколишніх предметів відносно людини, яка орієнтується 

в просторі; визначення просторового розташування [3;12]. Означена ситуація 

вимагає вирішення трьох завдань: визначення мети та вибору маршруту руху; 



збереження напрямку руху; досягнення мети. Задля того, щоб дитина навчилася 

орієнтуватися в просторі, в якому вона живе, вона має навчитися описувати 

відношення між предметами, між предметами і собою і, водночас, відношення 

між іншою людиною і предметами []. Виділяють просторові відношення, які 

пов’язано зі зміною точки відліку, що змінює й відношення між об’єктами. 

Будь-які зміни точки відліку відображаються залежно від того, чи існують інші 

об’єкти і де їх розташовано. Від того, як побудовано відношення між об’єктами 

(точка відліку), залежить і орієнтування на площині.  

У формуванні просторових уявлень та способів орієнтування в просторі 

задіяно різні аналізатори: кінестетичний, дотиковий, зоровий, слуховий, 

нюховий. У дітей особливог значення набуває кінестетичний і зоровий 

аналізатори. Просторове орієнтування здійснюється на основі сприймання 

простору, словесного позначення просторових категорій. У поняття 

«просторова орієнтація» включено оцінку відстані, розмір, форма, взаємне 

розташування предметів і їх положення щодо об’єкта орієнтування [3;12]. 

Орієнтування в просторі вимагає вміння користуватися будь-якою 

системою відліку. В період раннього дитинства дитина орієнтується в просторі 

послуговуючись чуттєвої системою відліку – за сторонами власного тіла. Для 

започаткованого дослідження значення набуває засвоєння дитиною-

дошкільником словесної системи відліку за основними просторовими 

напрямками: вперед-назад; вгору-вниз; вправо-наліво тощо. З трьох парних 

груп основних напрямків, які відповідають різним осям людського тіла 

(фронтальної, горизонтальної й сагітальної), найшвидше виділяється поняття 

«вгорі», що зумовлено вертикальним положенням тіла дитини. Виявлення ж 

напрямку «внизу», як протилежного, вертикальній осі, і диференціювання 

парних груп напрямків відбувається пізніше. Засвоївши групи парно 

протилежних напрямків, дитина з ЗР здебільшого помиляється в розпізнанні 

категорій всередині кожної групи. У дітей складність викликає процес 

визначення парно протилежних напрямків при порушенні у них 

сенсомоторного та інтелектуального розвитку [2]. 



Попарно протилежні напрямки важливо формувати одночасно як 

взаємнообернені уявлення. Послідовність роботи з розвитку у дошкільників 

просторових уявлень включає: орієнтування «відносно себе», засвоєння «схеми 

власного тіла»; орієнтування «на зовнішніх об’єктах», виявлення й виділення 

різних сторін предметів: попереду-позаду, вгорі-внизу, збоку тощо; засвоєння 

та застосування словесної системи відліку на основі визначення просторового 

напрямку: внизу-вгорі, вперед-назад, направо-наліво, тобто напрямку за 

сторонами; визначення розташування предметів в просторі «від себе», коли 

вихідна точка відліку фіксується на самому суб’єкті; визначення власного 

положення в просторі («точка відліку») щодо різних об’єктів; точка відліку 

локалізується на іншій людині чи на певному предметі; визначення 

просторового розміщення предметів один відносно одного. 

З урахуванням вищеозначеного, дітям пропонують практичні вправи, 

спрямовані на уточнення, фіксацію просторових уявлень та орієнтувань (рис.2) 

[11].  

Значущим для математичного розвитку є поняття «часу». У процесі 

дослідження будемо опиратися на розуміння того, що «поняття часу 

онтогенетично засвоюється людьми як реалність водночас із засвоєнням 

мовлення, а філогенетичні поняття про час з’являється як граничне 

узагальнення спостережень за змінами» [3]. 

Становлення уявлень про пори року, про частини доби, про дні тижня 

розглядаються як циклічні, послідовні, які формуються у дітей в процесі 

життєдіяльності, в іграх й на заняттях. 

У дослідженнях виділено і такий аспект часових уявлень як уявлення про 

ритмічну «картині світу». У методичних рекомендаціях відображення 

ритмічної «картини світу» передбачає формування у дітей уявлень про 

послідовність пір року, частин доби, днів тижня [10].  

Процес сприймання часу і простору взаємопов’язані: в сприйманні 

простору прослідковуються елементи часу, в сприйманні часу виявляються 

елементи простору.  



 
Рисунок 2. Формування у дітей просторових уявлень та орієнтувань  

2. Методичні аспекти корекційно-розвиткової роботи з формування 

загальноінтелектуального умінь старших дошкільників з різним рівнем 

інтелектуального розвитку 

Найбільш значущими загальноінтелектуальними вміннями, 

пріоритетними для подальшого навчання дітини в школі є орієнтування в 

завданні, планування й самоконтроль. Означені вміння стають центральною, 

вагомою складовою навчальної діяльності, внутрішньої організації праці, 

поглиблюють й активізують навчання. 

перехід від визначення місця розташування предмета відносно іншого об’єкта до 
визначення їх розташування один відносно одного 

узагальнення знань про просторові відношення

перехід від безпосереднього сприймання до дієвого відтворення просторових 
відношень до усвідомлення їхньої логіки й семантики

зміни способів орієнтування в просторі та в просторовому розташуванні 
предметів (від практичного примірювання або співставлення об’єктів з вихідною 

точкою відліку до зорової оцінки їх розташування на відстані – розвиток 
окоміра)

перехід від орієнтування в спеціально організованому дидактичному середовищі 
до орієнтування в навколишньому просторі

перехід від простого розташування до самостійного відтворення просторових 
відношень предметів, водночас між суб’єктами і об’єктами, які їх оточують

підвищення точності розпізнання їх дітьми й позначення відповідними 
термінами

поступове збільшення варіантів просторових відношень між предметами, з 
якими ознайомлюють дітей



В процесі навчання дошкільників з різним рівнем інтелектуального 

розвитку формуються вміння не лише використовувати взірці дій і їх продукту, 

а й усі вказівки зорієнтовані на те, як правильно виконати дію з новим 

матеріалом. Під час повторення умови правильного виконання завдання – дії 

напочатку вказуються педагогом, а надалі відтворюються кожною дитиною. 

Попередній аналіз ситуації дозволяє намітити відповідний план дій і 

вибрати необхідні засоби для його реалізації, усвідомити особливості ситуації й 

внести необхідні зміни та корективи в виконання завдання, робота з 

формування орієнтування в завданні особливого значення набуває на 

початкових етапах виконання кожної предметного дії і триває в процесі 

самостійної діяльності. 

Планування як загальне вміння педага (перший етап), надалі спільна з 

дитиною діяльність і на останньому етапі формування розумової дії (чи 

операції) самостійна діяльність дитини [8]. 

Контроль, як і планування, напочатку здійснювався педагогом з 

поетапним переходом до спільного контролю, а пізніше до контролю діяльності 

самою дитиною (самоконтролю). 

Оскільки загальноінтелектуальні вміння засвоюються саме на 

конкретному змісті, вважаємо за доцільне формування даних загальних умінь 

під час формування елементарних математичних уявлень і понять, які є 

найбільш продуктивними в пізнавальної діяльності дитини старшого 

дошкільного віку (рис.3).  

Також в процесі перцептивного навчання за допомогою вправ, 

спрямованих на розвиток цілісності, структурності, константності, аперцепції 

та антиципації сприймання, важливо формувати такі умінння як: конструювати 

предметні форми з геометричних фігур, складати фігури та зображення 

предметів з частин, розпізнавати об’єкт за його частинами, розпізнавати 

предметне зображення зі зміненою якісною ознакою й зі зміненою його 

розташування, розпізнавати незакінчені контурні, силуетні зображення та 

розпізнавати контурні й кольорові накладені зображення. 



 
Рисунок 3 Формування загальноінтелектуальних вмінь в процесі 

вивчення елементарних математичних уявлень і понять 

Врахування особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку та 

різний рівень інтелектуального розвитку, аналіз змісту навчання і виховання в 

ЗДО сприяли організації наступних напрямків корекційно-розвиткової роботи: 

- поетапне формування умінь користуватися способами перцептивної 

діяльності: усвідомлення властивостей предмета та співставлення із 

пропонованим стандартом, моделювання площинних предметних форм, які 

стають підготовчим для оволодіння розумовими операціями й важливі для 

оволодіння загальними способами розумової діяльності; 

- поетапне формування умінь користуватися операціями наочно-дієвого 

та наочно-образного мислення (порівняння, класифікація, серіація, 

використання різних типів зображень для орієнтування в просторі) як 

необхідних умов формування пізнавальної діяльності дитини загалом і 

підготовки інтелектуальної сфери до засвоєння навчальних знань в школі 

зокрема; 
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- поетапне формування елементарних математичних уявлень і понять про 

кількість, лічбу, навчання розв’язувати прості арифметичні задачі і 

усвідомлювати особливість математичних дій як засобів формування умінь 

орієнтуватися в завданні, планувати й контролювати власну діяльність, як 

передумов для засвоєння математичних знань, умінь і навичок в процесі 

шкільного навчання; 

- органування в завданнях з формування вміння користуватися способами 

перцептивної діяльності задля розвитку цілісності, структурності, 

константності, аперцепції й антиципації сприймання; 

- навчання застосувати сформовані умінь в продуктивних видах 

діяльності: конструюванні, дидактичних іграх з метою закріплення й створення 

передумов для перенесення засвоєних умінь в нові умови. 

Корекційно-розвиткова робота передбачає такі періоди: 

I. Пропедевтичний період – підготовка пізнавальної сфери дітей з різним 

рівнем інтелектуального розвитку до розумової діяльності. Завданням періоду 

передбачає формування перцептивної діяльності як засобу підготовки дитини 

до засвоєння більш складних видів пізнавальної діяльності: вміння 

користуватися операціями розумової діяльності. 

II. Період формування пізнавальної діяльності, а саме: вироблення вмінь 

користуватися операціями мислення, послуговування початковими 

математичними уявленнями, схематичне зображення орієнтування в просторі. 

Водночас триває робота над формуванням перцептивної діяльності у дітей з 

недостатнім рівнем інтелектуального розвитку. 

Вищим рівнем формування (етап зовнішнього голосного мовлення без 

опори на предметну діяльність, етап зовнішнього мовлення про себе, етап 

власне розумових дій) стають завданням формування для дітей з більш високим 

рівнем розумово розвитку. Попередні ж етапи формування розгорнутіші 

шляхом введення додаткових підетапів і важливіші для дітей з низьким рівнем 

інтелектуального розвитку. 

Формування умінь передбачає певну послідовність (рис.4).  



 
Рисунок 4. Послідовність формування загальноінтелектуальних умінь 

Означені етапи формування розумової діяльності конкретизуються 

залежності від особливостей предметних умінь дитини. На всіх етапах 

формування умінь мовленнєвого коментування дій дитиною зберігається. 

III. Період закріплення сформованих розумових дій характеризується 

тим, що матеріал, вивчений дітьми на заняттях, закріплюється вихователями в 

процесі дидактичних ігор, в процесі конструювання. 

Основним прийомом в процесі формування вміння моделювати площинні 

предметні фігури і вміння користуватися різними типами умовних зображень 

Навчання самостійно планувати (в процесі попереднього обговорення) дію, 
процес її виконання до реального оперування з об’єктом – етап зовнішнього 

мовлення з подальшою опорою на сприймання даних об’єктів

Навчання виконувати розумову дію без опори на предметно-практичну 
діяльність, коли дитина спостерігає за об’єктами, однак не має можливості 

контактного взаємодії з ними

Формування вміння виконувати практичні розумові дії в матеріалізованої формі 
– з об’єктами, які заміняють реальні (абстрактними фігурами тощо)

Формування вміння виконувати практичні розумові дії в матеріальній формі з 
предметними зображеннями

Навчання дитини розгорнутих практичних розумових дії в матеріальній формі в 
процесі оперування об’ємними предметами з відображенням дії в мовленні. 

Пропонований етап ініціює формування у дитини вміння самостійно виконувати 
дії без опори на взірець

Формування основи дії – навчання виконувати будь-яку дію за наслідуванням і 
взірцем з мовленнєвим супроводом. Дитина, промовляючи за педагогом, 

повторює показану дію. В результаті формується попереднє орієнтування в 
завданні



для орієнтування в просторі вагомості набуває прийом моделювання. За 

допомогою моделі дитина виділяє в об’єкті його суттєві зв’язки й відношення, 

що сприяє орієнтуванню в завданні й підвищує можливості подальшого 

планування діяльності. У навчанні важливо послуговуватись предметним і 

предметно-схематичним моделюванням. 

Висновки 

Відтак можемо стверджувати, що умовами формування інтелектуальних 

умінь задля забезпечення наступності у навчанні дітей з різним рівнем 

інтелектуального розвитку стають наступні:  

- самостійне коментування дитиною дії в процесі її виконання чи за 

допомогою навідних запитань педагога;  

- мотивація дитини до виконання кожного завдання;  

- обговорення досягнутого результату після виконання завдання;  

- дозування допомоги дитині з боку педагога залежно від рівня 

найближчого розвитку дитини, рівня складності пропонованого завдання, 

здібності дитини до діяльності (сукупність дій) з певною часткою 

самостійності;  

- постійне ускладнення завдань і наочного матеріалу задля створення 

передумов для перенесення засвоєних способів дій в нові ситуації;  

- повернення дитини на попередній етап формування діяльності, якщо 

вона не готова (не спроможна) виконувати дії на більш високому рівні. 
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