
Розвиток продуктивного мислення як запорука 

успішного навчання молодших школярів 



Ольга Гісь – кандидат фіз.-мат. наук, 

психолог, вчитель вищої категорії 

Інформація про автора 

Лауреат Міжнародної стипендії імені Фулбрайта в галузі 

освіти  

Член Міжнародної групи математичної креативності 

  

Мрію навчити наших дітей мислити і щоб математика 

стала для них улюбленим уроком. 



   Вимоги часу 

Ознаки часу:  

• швидкий темп життя;  

• вік високорозвинутих технологій;  

• знання дуже швидко стають застарілими.  

 

Потреба у вмотивованих працівниках, які: 

• знають іноземні мови, комп′ютерно грамотні;    

• уміють швидко оновлювати свої знання, тобто постійно вчаться; 

• можуть розв′язувати складні проблеми;  

• здатні продуктивно мислити: як логічно, так і творчо;  

• здатні генерувати нові ідеї, приймати креативні рішення; 

• не бояться ризикувати і брати на себе відповідальність;  

• мають добрі комунікативні навички, уміють працювати в команді.  



Чи готова українська освіта   

до таких викликів сьогодення? 



  Проблеми української освіти 

     I. Лінгвістична ізоляція України. 

        Мовний бар′єр. 
 



II. Учителі не мають свободи, часу та сили на творчий 

підхід до роботи та самовдосконалення, надмірне паперове 

навантаження. 

 



III. Учні перевтомлені, невмотивовані, мають страх                                                                         

помилки. Слабо розвинутий соціальний інтелект, відсутні 

навички працювати в команді.  



 

  

IV. Високий рівень теоретичності знань без розуміння їх 

практичного застосування. Переобтяженість інформацією.  

 



 

  

V. Репродуктивний характер сучасної освіти. Дітям 

дають готові знання. Націленість на засвоєння певного 

обсягу знань та їх відтворення.  



 

  

VI. Сучасні шкільні програми зосереджені здебільшого на 

розвитку логічного мислення, не надаючи достатньої 

уваги творчому мисленню дитини.  



 

  

VII. Застарілі нецікаві підручники, що не йдуть у 

ногу з часом і не мотивують дитину до навчання.  



А якою повинна бути школа у майбутньому? 

Про яку школу мріють діти?  



Щоб там було цікаво, 

творчо. 



Щоб почуватися там вільно. 



Що ми можемо їм запропонувати? 

Що робити з проблемами нашої школи?   

 



Кілька простих кроків до суттєвого  

покращення української шкільної освіти  

 



Чому так важливо знати іноземну мову? 

  

 

 

 

 

 

1. Більше книг, статей, ютубів.  

In  Wikipedia: 
 

 

    Articles             Pages                 Edits         Administration         Depth 

English   5 330 990          41 385 015         874 000 000        1273                     765,52 

Russian   1 371 734             5 122 939           96 000 000            87                     139,97 

Ukrainian      679 824             2 044 090            20 000 000            42                        39,2 

 

     I. Лінгвістична ізоляція України. 
 





2. Багато грантів, інвестиції. 
 

3. Можливість знайти цікаву і  

добре оплачувану роботу.  
 

4. Outsource – IT-companies.  
 

5. Армія, пілоти, бізнес.  

 

 

6. МООС - MASSIVE OPEN 

ONLINE COURSES − викладають 

всесвітньовідомі професори, 

окрім того − безкоштовно. 

Coursera, edX, Udacity, … 



  
STEM Non-STEM Total 

# of courses % # of courses % # of courses % 

English 1424 74 2291 76 3715 75 

Spanish 147 8 279 9 426 9 

French 131 7 148 5 279 6 

Chinese 86 4 86 3 172 4 

Arabic 26 1 83 3 109 2 

Russian 37 2 34 1 71 1 

German 28 1 18 1 46 1 

Japanese 11 1 35 1 46 1 

Portuguese 20 1 19 1 39 1 

Italian 8 0 16 1 24 1 

Turkish 5 0 3 0 8 0 

Hebrew 2 0 2 0 4 0 

Dutch 1 0 3 0 4 0 

Korean 1 0 2 0 3 0 

Estonian 1 0 1 0 2 0 

Basque 1 0 0 0 1 0 

Czech 0 0 1 0 1 0 

Total 1929   3021   4950   

Table 1. MOOCs by language (2013–2016) 



 Проблему лінгвістичної ізоляції може бути вирішено.  

Концепція «Нова українська школа» передбачає, що в 

усіх школах буде запроваджено по 4 год іноземної мови, 

починаючи з перших класів.  



 

 

 

 

 

II. Щодо свободи вчителя  
(досвід Фінляндії); 

 

Як вирішити:  

• почати довіряти вчителю 

• зменшити «паперове» навантаження; 

• стимулювати саморозвиток та творчий підхід, 

  у тому числі матеріально;  

• дати свободу у виборі підручників та курсів підвищення  

  кваліфікації; 

 

  Батькам та учням:  

  дати свободу у виборі варіативних курсів.  



 1. Вчити відчувати інших (емпатія).                                         

(IQ – тестування і тест Гілфорда 

«Соціальний інтелект» ‒ прогноз 

успішності).  

 

III. Діти не вміють працювати в команді, мають страх 

помилки. 

  



 

2. Розвивати вміння співпрацювати в команді, 

знаходити спільні рішення, йти на здорові компроміси. 

Успіх команди – це мій успіх.  

 



3. Не боятися помилятись, 

вміти визнавати свої помилки. 

Не боятися ризикувати.  

(Чим далі на схід від США, тим 

більший страх помилки.                   

Едісон, Стів Джобс. «І який досвід 

ти з цього отримав?») 

  

Комп′ютер Apple Lisa – провал.  
 



 

  

IV. Високий рівень теоретичності знань без розуміння 

їх практичного застосування. Переобтяженість 

інформацією. 

 

Як вирішити? 

• Перейти від накопичення знань до розуміння їх 

практичного застосування. (Інтеграли, похідні. Відсотки, 

дроби)  

• На етапі закріплення інформації впроваджувати метод 

проектів (STEM). Обладнати шкільні лабораторії. 

 

  

 



 

PISA ‒ міжнародна програма з оцінювання освітніх 

досягнень учнів.  Проводяться серед школярів 15-

річного віку з усього світу. Проходить раз на три роки. У 

2015 у ній брала участь 71 країна.  

Україна вперше братиме участь у цьому 

дослідженні у 2018 р.  

Перевіримо наших учнів на вміння застосовувати 

отримані знання!  

 

 



 

  

V. Репродуктивний характер сучасної освіти. Дітям 

дають готові знання. Націленість на засвоєння певного 

обсягу знань та їх відтворення.  



 

  

VI. Сучасні шкільні програми зосереджені здебільшого на 

розвитку логічного мислення, не надаючи достатньої 

уваги творчому мисленню дитини.  



V-VI. Що робити? 

Розвивати не лише репродуктивне, але й так зване  
продуктивне мислення (здатність продукувати власні 
ідеї) 

Продуктивне мислення розвивається тоді, коли діти: 

1) розв’язують нестандартні завдання; 

2) шукають нові підходи до стандартних завдань; 

3) самостійно досліджують навколишній світ. 



Курс розвитку продуктивного мислення 

Основні структури мислення вже сформовані до 10–12 років. 

 

Пізнє формування творчих та пізнавальних здібностей дитини вже 
не є таким ефективним.  
 

Розроблено:  

Курс розвитку продуктивного мислення учнів початкової школи.  

Інтегрований курс на стику логіки, математики, психології та мови.  



ВИЙШЛИ ДРУКОМ 



«Школа Міркувань» 
комплект посібників для дошкільнят  

у трьох частинах (з наліпками) 
 

Частина 2.  

Абетка 



Призначення: розвиток мислення 
дошкільнят та комплексна підготовка 
до школи.  
 

  
 
 

Використання: у дитсадках, для індивідуальної роботи 
з дитиною вдома та у дошкільних центрах дитячого 
розвитку – з метою підготовки до школи. 

Вік: від 4 років до 6 років. 

Форма: навчально-ігрова.  



Директор школи Орел та вчителі Школи Міркувань  

 



Учні Школи Міркувань  



«Планета Міркувань» 
комплект посібників з мислення                                                                

для початкової школи (у чотирьох частинах) 
 



ЗМІСТ КНИЖОК 
 

1. Мова  
 
Вулиця Логічного мислення 

 

Інститут виділення суттєвого  

Міністерство класифікації 

Комітет мовних аналогій 

Супермаркет узагальнень 

Бюро зайвих речей 

Квартал Антонімів 

Квартал Синонімів 

Квартал Омонімів 

Будиночки-омографи 



Вулиця Евристичного мислення 
 

Центр інтелектуальних тренінгів 

Фабрика мовних головоломок 

Крамниця загадок 

Палац асоціацій 

Мистецька школа образних порівнянь 

Інститут мовних досліджень: 

 приказки, прислів'я, ідіоми  

 

 
Кросворди Планети Міркувань 

Національний парк ребусів 

Чайнворди. Шаради 

Музей анаграм 

Музей метаграм 

Музей монограм 

Музей паліндромів 

Музей шифрограм  

Музей криптограм 



3. Центр спостереження за властивостями чисел 
 

Вулкан числових закономірностей 

Принцип острова Аналогій 

Царство паліндромів:  

 слова-паліндроми, числа-паліндроми 

 Лісова школа “Сім гномів”: 

 години-паліндроми,  дати-паліндроми 

Загадки чисел:  властивості чисел, подільність чисел, 
представлення чисел, підрахунок чисел, відновлення 
чисел, системи 

Числові головоломки 

Головоломки в нерівностях 
 

4. Печери геометричного мислення 
 

Малюнок одним розчерком на скелях печер 

Землемір: поділ на частини, розміщення 



2. Острів Мислення у Математичному морі 
 

Тестування мандрівників:  

 віддалі, інтервали, календар, годинник 

Лабіринти арифметичних задач 

Лабораторія логічного мислення:  

 розробка методів підбору 

Центр дослідження перетину та доповнення множин  

Кольорова арифметика 

Сірникові задачі 

Римські числа. Дроби у Давньому Римі 

Послідовності 

Круги Ейлера 

Діаграми. Пропорції 

Задачі на рух 

Доведення 

Задачі на частини 

Задачі, що розв'язуються з кінця 

 



5. Острів Логічного мислення 

 

Задачі про родинні зв'язки 

Станція порівнянь 

Археологічні знахідки: таблички істинності 

Музей переплутаних написів та хибних тверджень 

Дослідний інститут методів виключення 

Банк умовиводів 

Цифрові головоломки “судоку” 

Таборування: табори для малят та юніорські табори  

 



6. В гостях у племені комбінаториків 
 
7. Пошуки “Чорної скриньки”  
 у скелях Математичної гори 
 
8. Стратегічний оазис 
 
 задачі на зважування 
   задачі на перевезення 
 задачі на переливання  
 легенда про ханойську вежу 
 суворі закони древніх королівств 
    

9. Школа просторової уяви 
      Гурток проекцій. Гурток танграм 
 

10. Веселі вправи на увагу 
 
11. Міжпланетний зал відпочинку 
 атракціони веселих задач 
 кімната сміху. 

 



Результати  впровадження 

Порівняльне тестування  

Логічне мислення дітей експериментальної школи майже вдвічі 

перевищувало логічне мислення дітей контрольної школи.  

  Творче мислення було розвинуте навіть більш успішно, оскільки    

   його показники в експериментальній школі були у 4,5 рази вищі.  

Цей курс упроваджувався  

як експериментальний  предмет  

у  початковій школі «Джерельце»  

(м. Львів) упродовж 15 років.   

 

Уроки мислення проводяться також  

у багатьох  інших школах України.  

І. 

ІІ. 



 

  

VII. Застарілі нецікаві підручники, що не йдуть у ногу з 

часом і не мотивують дитину до навчання.  



Що робити? 

Змінити стиль написання підручників   

на дитячий, веселий, із цікавими 

сюжетами, творчими малюнками,  

що підніме дитячу мотивацію до 

навчання.   







Ігрова форма подачі матеріалу  

Привіт, друже! 























Сюжетні історії 









Дизайн 





Практичні завдання 







55 - 10   

Продуктивне мислення 





11_ 20_ 4 5 

99_ 3 







Пропонуємо  

1 клас. Підручник, робочий зошит  та методичку.  

Методичка містить:  календарне планування,  

розробки уроків, математичні  ігри, відповіді  

до завдань. (Казковий стиль, розвиваючий) 

2 клас. Підручник, робочий зошит  

(Казково-пізнавальний стиль, розвиваючий) 

3 клас. Підручник  

(Інтегрований, пізнавальний, розвиваючий. Подорожі Україною) 

4 клас. Підручник на стадії написання  

(Пізнавальний, розвиваючий. Подорожі світом) 

 



Дякую за увагу! 

Сайт:   www.child-thinking.com 

E-mail:  olhahisusa@gmail.com   

Тел.: 097-903-39-09 – Ольга Гісь 
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