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УДК 373.3.016:51                                                                                   І. І. Гуд 

                                                                                                                 м. Харків         

РОЛЬ ПРИЙОМУ ПОРІВНЯННЯ В НАВЧАННІ МОЛОШИХ 

ШКОЛЯРІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОСТІ СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ  

І. І. Гуд. Роль прийому порівняння в навчанні молодших школярів розв’язувати прості 

сюжетні задачі. 

У статті розкривається сутність прийому порівняння як складової логічного 

мислення та його роль у навчанні молодших школярів розв’язувати прості  сюжетні задачі 

на математичні відношення. 

Ключові слова: логічне мислення, прийом порівняння, прості сюжетні задачі, 

математичні відношення. 

 

И. И. Гуд. Роль приёма сравнения в обучении младших школьников решать простые 

сюжетные задачи. 

В статье раскрывается сущность приема сравнения как составной логического 

мышления, его роль в обучении математике младших школьников решать простые 

сюжетне задачи на математические отношения. 

Ключевые слова: логическое мышление, приём сравнения, простые сюжетные 

задачи, математические отношения. 

 

Inna Good. The role of comparison in the teaching of solve simple plot tasks in primary 

school.  

The article reveals the essence of the acceptance of comparison as a composite logical 

thinking, its role in teaching of solve simple plot tasks of mathematical relations in primary school.  

Key words: logical thinking, comparison, simple plot tasks, mathematical relations. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови шкільної  

математичної освіти пріоритетним є розвиток мислення дитини. Тому навчання 

учнів початкової школи розв’язуванню сюжетних задач поряд із такими цілями, 

як формування загальних умінь розв’язувати будь-які задачі, пізнання й більш 

глибинне оволодіння математичними поняттями, оволодіння математичним 

моделюванням має на меті розвиток мислення, кмітливості учнів, їх творчого 

потенціалу. Аналіз практики роботи вчителів початкової школи, бесіди, 

спостереження показують, що більшість учнів не володіють основними 



203 

 

прийомами мислення під час роботи над сюжетними задачами реалізуються не 

всі їхні розвивальні можливості, не використовуються ефективні прийоми 

роботи, зокрема рідко застосовуються такі прийоми, як аналогія, порівняння, 

узагальнення, а без них не відбувається повноцінного засвоєння матеріалу. 

Прийом порівняння є необхідним учням уже в 1 класі, його потрібно зробити 

предметом спеціального засвоєння молодшими школярами. Використання 

порівняння при навчанні учнів розв’язування сюжетних задач відкриває перед 

учителем можливість доступно й наочно подавати навчальний матеріал. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема навчання учнів початкової 

школи розв’язувати сюжетні задачі розкривається в роботах М.А. Бантової, 

М.В. Богдановича, Н.Б. Істоміної, Л.П. Кочиної, С.М.Лук’янової, 

В.В. Малихіної, М.І. Моро, М. Овчиннікової, С.О. Скворцової, Л.М. Фрідмана, 

С.Є. Царьової та ін. На перший план методисти висувають завдання формувати 

в учнів загальні уміння розв’язувати будь-яку сюжетну задачу, організовуючи 

процес навчання так, щоб він здійснював ефективний вплив на розвиток 

мислення учнів та формування їх особистості [1, с. 4].  

Основним методом навчання молодших школярів розв’язуванню 

сюжетних задач є частково-пошуковий метод (або евристична бесіда), який 

націлює учнів самостійно знаходити спосіб розв’язування задачі. Прийом 

порівняння посідає тут важливе місце: уміння порівнювати є однією з важливих 

характеристик розуму людини, що сприяє системності мислення, тому 

надзвичайно важлива роль порівняння при формуванні понять, узагальненні й 

систематизації знань учнів. 

Отже, методом навчання розв’язуванню сюжетних задач, як наголошує 

С.О. Скворцова, повинні стати особливі системи взаємопов’язаних навчальних 

задач, які побудовані із застосуванням сюжетних задач різноманітних  

математичних структур, із метою спонукання учнів виконувати операції 

порівняння, абстрагування, узагальнення, тобто спрямовані на розвиток 

мислення дитини. У них передбачено розкриття зв’язків між задачами різних 

видів і типів, із їх допомогою учні привчаються пов’язувати кожну нову задачу з 
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раніше розв’язаною [1, с. 5]. 

Мета статті полягає у висвітленні сутності прийому порівняння та його 

застосуванні в навчанні молодших школярів розв’язувати прості сюжетні задачі 

на математичні відношення. 

Виклад основного матеріалу. Порівняння – це прийом розумової 

діяльності людини, який передбачає встановлення подібності або розходження 

між об’єктами вивчення. Пізнання будь-якого предмета починається з того, що 

ми відрізняємо його від інших предметів і встановлюємо його подібність із 

родинними предметами. У цьому виявляються дві основні форми порівняння: 

протиставлення та зіставлення. 

Протиставлення – це форма порівняння, спрямована на з’ясування 

відмінностей у предметах (або явищах) при виділенні істотних ознак та 

властивостей. Зіставлення – це форма порівняння, спрямована на виділення 

істотних властивостей, загальних для ряду об’єктів. У розумовій діяльності 

людини протиставлення і зіставлення виконуються в єдності. У навчальному 

процесі ці розумові операції найчастіше здійснюються послідовно.  

Дидактичну сутність прийому порівняння найбільш повно розкрила 

В.Ф. Паламарчук. При порівнянні необхідно дотримуватися таких логіко-

дидактичних вимог до об’єктів порівняння: 

а) порівнювати можна тільки однорідні об’єкти, що належать до одного й 

того ж класу: відмінність між об’єктами можна встановити тільки при 

наявності в них певної подібності; 

б) загальне в об’єктах порівняння можна встановлювати лише в тому 

випадку, якщо їх щось відрізняє один від одного, а встановлювати відмінність 

між ними можна тільки при наявності в них певної подібності; 

в) навчати порівнянню потрібно, починаючи з двох об’єктів, а потім 

поступово збільшувати їхню кількість.  

Порівняння як прийом пізнання можна використовувати практично на 

всіх етапах процесу навчання: при сприйманні нового матеріалу, його 

осмисленні, уточненні та збагаченні, систематизації та узагальненні. Так, на 
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етапі підготовки до сприймання нового матеріалу прийом порівняння активно 

допомагає учням глибше усвідомити й більш чітко уявляти сутність понять, 

закономірностей, глибше сприймати інформацію. На етапі сприймання нових 

знань прийом порівняння допомагає привернути увагу учнів до головного в 

поясненні учителя (або в підручнику), тим самим сприяючи формуванню 

вміння виділяти головне. Особливо значну роль прийом порівняння відіграє на 

етапі осмислення нового матеріалу, після отримання учнями нової інформації. 

Так, у процесі спостереження або практичних дій учитель дає завдання на 

порівняння нового одержаного матеріалу на певному уроці з уже відомим 

матеріалом. Прийом порівняння є одним із раціональних прийомів заучування і 

відтворення матеріалу, установлення зв’язків теорії з практикою. На основі 

порівняння найчастіше здійснюються узагальнення і систематизація, без яких 

не можливий процес навчання. 

Розглянемо застосування прийому порівняння при навчанні учнів 

розв’язувати прості сюжетні задачі на математичні відношення. Наприклад, 

учням пропонується завдання: «Чим схожі ці задачі й чим вони відрізняються: 

1) «Коля спіймав 2 рибки, Петя –  6. На скільки більше спіймав рибок Петя, ніж 

Коля?» та 2) «Коля спіймав 2 рибки, Петя – 6. Скільки всього рибок спіймали 

Петя і Коля?» Відмінність між задачами можна встановити тільки при 

наявності в них певної подібності (обидві задачі мають однакові числові дані, 

але мають різні запитання). Порівняння умов і запитань задач дає змогу учням 

свідомо обирати арифметичну дію для їх розв’язання. 

Не менш важливим дидактичним прийомом формування уміння 

порівнювати задачі є аналіз схем або 

скорочених умов. Наприклад, учням 

пропонується таке завдання: «Порівняй  

задачі 1) «У Наталки на сорочці 4 гудзики, а в Тані на 2 більше. Скільки 

ґудзиків у Тані на сорочці ?» і 2) «У Наталки на сорочці 4 гудзики, а в Тані на 2 

менше. Скільки ґудзиків у Тані на сорочці?». До якої задачі підходить дана 

скорочена умова? Що потрібно змінити, щоб ця скорочена умова підійшла до 

Наталка – 4 гудз. 

Таня-?, на 2 гудз. більше         
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другої задачі?» 

Завдання. Порівняй задачі. До якої задачі 

підходить ця схема ? Що потрібно змінити в схемі, 

щоб вона відповідала іншій задачі ? 

Задача 1. У першому ящику 7 кг картоплі, а в 

другому – на 3 кг більше. Скільки кілограмів картоплі в другому ящику? 

Задача 2. У першому ящику 7 кг картоплі, а в другому – на 3 кг менше. Скільки 

кілограмів картоплі в другому ящику? 

На уроці мету порівняння часто називає сам учитель, при цьому необхідно 

прагнути викликати інтерес школярів до оволодіння цим прийомом мислення.    

Висновки. При введенні простих задач нових математичних структур 

здійснюється їхнє порівняння із задачами відомих математичних структур, 

визначення їхньої відмінності та її впливу на розв’язання задачі. Для 

узагальнення способу розв’язування сюжетних задач використовуються 

різноманітні зміни умови або запитання задачі та досліджується їхній вплив на 

розв’язання. Без порівняння неможливе перенесення способу розв’язання однієї 

задачі на аналогічну. Отже, формування вміння здійснюється не за допомогою  

розв’язання великої кількості задач, а через «дослідження» опорної задачі  

засобом спеціальної системи навчальних задач. Учні під керівництвом учителя 

аналізують спосіб розв’язування задачі на прикладі опорної задачі, 

узагальнюють його, а потім застосовують до наступних задач.  

Інтерес до порівняння виникає в школярів у міру того, як вони 

усвідомлюють його роль в успішному оволодінні знаннями, починають 

розуміти, що цей прийом має загальнопізнавальний характер, що, навчившись 

порівнювати на уроках математики, вони зможуть використовувати порівняння 

при вивченні інших шкільних предметів, у життєвих ситуаціях.  
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