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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядається проблема вивчення ментальної арифметики школярами, з'ясовуються умови та 

необхідності її застосування в сучасній школі. Здійснено психолого-педагогічний аналіз результатів до-

слідження зарубіжних психологів щодо користі ментальної арифметики. Встановлено взаємозв’язок між 

ментальною арифметикою, розвитком творчих здібностей, психічними процесами.  

ABSTRACT 

The article deals with the problem of the study of mental arithmetic by schoolchildren, clarifies the conditions 

and necessities of its use in the modern school. It is provided the psychological and pedagogical analysis of the 

results of the research of foreign psychologists on the use of mental arithmetic. It is established the relationship 

between mental arithmetic, development of creative abilities, mental processes. 

Ключові слова: ментальна арифметика, здібності, гнучкість мислення, математичні навички, пам'ять. 

Keywords: mental arithmetic, abilities, thinking flexibility, mathematical skills, memory. 

 

Постановка проблеми. Постійне зростання 

потреб суспільства у високоінтелектуальних нау-

ково-технічних кадрах, здатних креативно вирішу-

вати складні теоретичні та практичні завдання, по-

ставлені життям, свідчить про важливість про-

блеми формування творчих здібностей у 

підростаючого покоління. Її експериментальне дос-

лідження потрібне для глибшого психолого-педа-

гогічного аналізу здібностей і пошуку ефективних 

шляхів та вибору раціональних методів керівниц-

тва процесом навчання. Особливо це стосується 

уроків з математики, оскільки математична озброє-

ність необхідна у будь-якій науковій діяльності, ви-

користання математичних методів є провідними 

майже в усіх галузях народного господарства. Тому 

підвищення рівня математичної освіти, форму-

вання творчого, дослідницького мислення – важ-

ливі завдання сучасної освіти, зокрема її середньої 

ланки. Саме загальноосвітні школи, ліцеї є тими со-

ціальними закладами, які повинні озброїти школя-

рів не лише необхідною сумою знань, а й забезпе-

чити усесторонній розвиток особистості дитини.  

Сучасна освіта знаходиться в стадії реформу-

вання. Дослідження науковців спрямовано на по-

шуки нових шляхів її удосконалення, розробці не-

стандартних форм, методів та засобів навчання. 

Прикладом може бути масове захоплення менталь-

ною арифметикою. Створено низку програм, шкіл 

раннього розвитку, гуртків, у яких навчають дітей 

дошкільного та шкільного віку усній лічбі. Все це 

дає підстави стверджувати, що розгляд проблеми 

вивчення ментальної арифметики школярами, з'я-

совування умов та необхідності її застосування в 

сучасній школі є, безумовно, актуальним та доціль-

ним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема вивчення ментальної арифметики школя-

рами одержала певну розробку в дослідженнях за-

рубіжних науковців. Окремі аспекти цієї проблеми, 

які розглядались в роботах Барнера Д., Альвареса 

Г., Брукса Н., Лі Й. та інших, в основному, стосува-

лися виявлення дидактичних умов розвитку і фор-

мування когнітивних здібностей дітей. Вони, здебі-

льшого, працювали над встановленням взає-

мозв’язку між ментальною арифметикою та 
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психічними процесами, над обґрунтуванням твер-

дження про вплив ментальної арифметики на гар-

монійний розвиток обох півкуль головного мозку 

та налагодженням зв'язку між ними. Проте корот-

кочасність даних досліджень, наявність нерепрезе-

нтативної вибірки досліджуваних не дають можли-

вості стверджувати про однозначність отриманих 

результатів.  

Виділення нерозв’язаних раніше частин за-

гальної проблеми. Нерозв'язаними залишились 

питання щодо встановлення взаємозв’язку між ме-

нтальною арифметикою і розвитком творчих здіб-

ностей дітей, з'ясовування психолого-педагогічних 

особливостей вивчення ментальної арифметики в 

умовах навчання. Психолого-педагогічні проблеми 

вивчення ментальної арифметики школярами ще не 

стали предметом спеціального наукового дослі-

дження. 

Мета статті - розкрити психолого-педагогічні 

проблеми вивчення ментальної арифметики школя-

рами.  

Виклад основного матеріалу. Усну лічбу 

іноді називають ментальною арифметикою. Справа 

в тому, що на початку навчання діти працюють з 

абаком, а з часом візуалізують його, не маючи фізи-

чної потреби використовувати прилад в обчислен-

нях. За запевненням навчальних центрів, швидка лі-

чба - всього лише побічний ефект в учінні.  

При вивченні ментальної арифметики викори-

стовується абакус (абак) – (лат. abacus – дошка) лі-

чильна дошка, прилад для обчислень, на якому від-

мічені місця для окремих розрядів системи чис-

лення, яка прийнята в даному регіоні. Вважається, 

що абак вперше застосували у Вавілоні (приблизно 

в VI ст. до н.е.) для полегшення обчислень в торгі-

влі та при збиранні податків. В якості абака рим-

ляни користувалися розграфленими на колонки 

столом або дошкою. Зліва направо позначалися мі-

сця одиниць, десятків, сотень і т.д. буквами I, X, С, 

М. Число одиниць кожного розряду визначалося кі-

лькістю камінчиків, покладених у відповідну коло-

нку. Латинське слово calculi – «камінець» одноко-

рінне зі словом «калькуляція»; calcul – рахунок. 

Звідси походить термін «калькулятор». 

Абак також був відомий у греків, арабів, наро-

дів Індії. Сучасні популяризатори абака стверджу-

ють, що його сучасний вигляд завдячує японцям, 

які удосконалили китайську модель, звідки інша на-

зва – соробан.  

Китайський абак – суан-пан з’явився в VI ст. 

н.е., а сучасний його вигляд – приблизно в XII ст. 

Суан-пан – це прямокутна рама, на яку натягнуто 9 

або більше паралельних шнурів. Перпендикулярно 

суан-пан переділений лінійкою на дві нерівні час-

тини: «землю», в якій по 5 кісточок, населених на 

кожен шнур, та «небо», де є по 2 кісточки. Кісточки 

в «землі» -п’ять пальців руки, а кісточки в «небі» – 

дві руки; шнури – це десяткові розряди. З допомо-

гою суан-пана виконувалися не лише операції до-

давання та віднімання, а й множення, ділення; мо-

жна було працювати з дробами, добувати квадратні 

та кубічні корені. По суті, це була перша позиційна 

десяткова система числення [1; c. 84-85].  

Китайський абак суан-пан став прообразом ра-

хівниці, яка виникла в західній Європі на рубежі 

XVI - XVII ст. Рахівниця була поділена на смуги, по 

яких, виконуючи обчислення, пересували камінці, 

монети тощо та краще унаочнювала десяткову сис-

тему числення, бо на кожній смузі було по десять 

кісточок. Рахівниця була зрозумілою слов’янам, 

оскільки продовжила традицію пальчикового раху-

нку. З часом рахівниці перетворилися на допоміж-

ний засіб для обчислень, перевага була віддана пи-

сьмовим обрахункам на папері. Цей процес супро-

воджувався гострою полемікою двох наук: 

математики на абаці та математики без абака. В іс-

торії математики ця суперечка відома як протидія 

абакістів і алгоритміків. 

Схоже, ця суперечка має всі шанси розпоча-

тися знову. Сучасний японський абак (соробан), 

який використовують для обчислень, ґрунтується 

на п’ятірковій системі числення. Японці вважають, 

що китайський суан-пан та рахівниця мають 

«зайві» кісточки, тому сповільнюють процес обра-

хунку. Для обчислень розроблений набір алгорит-

мів, які дозволяють механічно, тобто без додатко-

вих обчислень на папері або усно виконувати чо-

тири арифметичні дії та навіть добувати квадратні 

та кубічні корені. Незважаючи на потужний розви-

ток японських технологій, використання соробана є 

обов’язковим елементом шкільної програми з мате-

матики в молодших класах. Обрахунки на соробані 

ця нація сприймає як своєрідний спорт, або елемент 

дозвілля. На рис. 1 зображено сучасний абак – со-

робан.  
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Рис. 1. Сучасний абак – соробан 

 

Відмінність соробана від рахівниці очевидна. 

«Небесна» кісточка одна і означає число п’ять, «зе-

мних» кісточок є чотири. Крайній справа розряд 

одиниць, далі – десятків, сотень і т.д. Числа чита-

ються легко, зрозуміти суть роботи з приладом мо-

жуть діти 4-5 річного віку, навчання відбувається у 

ігровій формі, звідси – привабливість методики. Ба-

тьки зацікавлені такого роду школами, оскільки за 

відносно короткий період часу – від 9 місяців до 2 

років дитина легко додає та віднімає усно не лише 

двоцифрові, а й три-чотирицифрові числа досить 

швидко. Окремо йде курс вивчення множення і ді-

лення.  

Батьків переконують, що ментальна арифме-

тика розвиває логічне мислення, аналітичні нави-

чки, збільшує обсяг пам'яті, діти, навчаючись візу-

алізувати завдання, можуть глибше їх розуміти, ми-

слять креативно, стають більш уважними, краще 

концентруються, систематизують знання, адапту-

ються до нових умов і завдяки всьому цьому успі-

шніше вчаться в школі, причому, з усіх предметів. 

Дослідження, проведені психологами та педа-

гогами, показали не настільки однозначні резуль-

тати. Зокрема, у США ефективність ментальної 

арифметики протягом року перевіряли на учбовій 

діяльності учнів перших і других класів шкіл [2, 

с.540-588]. Першокласники взагалі не впоралися з 

навчанням, у старших дітей справи йшли трохи 

краще, але цього все одно було недостатньо, щоб 

помітно поліпшити когнітивні навички. 

Спостерігається деякий позитивний ефект 

щодо розвитку робочої пам'яті, проте не виклю-

чено, що він проявляється лише в лабораторних 

умовах. Загалом, в американських дітей робоча па-

м'ять кращою не стала. Автори відверто вказали, 

що в умовах звичайної школи ментальна арифме-

тика нічим не краща за інші методики і точно не ро-

бить дітей розумнішими. 

Двома роками раніше психологом Девідом Ба-

рнером разом з колегами було проведено більш 

тривале дослідження в Індії [3, с.1146-1158]. Тоді 

діти вивчали ментальну арифметику не один, а три 

роки. Вчені встановили, що завдяки цій методиці 

деякі школярі, швидше за все, краще справляються 

з арифметичними операціями, але результат, ма-

буть, залежить від наявних здібностей дитини, а не 

від того, як вона навчилась уявляти і оперувати з 

об'єктами в робочій пам'яті. 

Із впливом ментальної арифметики на мозок 

ситуація виявилася ще більш заплутаною. У 2016 

році китайські вчені підготували огляд існуючої на-

укової літератури та прийшли до висновку, що у 

майстрів Менару (ментальної арифметики) і зви-

чайних дітей при вирішенні завдань справді задіяні 

різні мозкові ділянки. Крім того, знайшлися відмін-

ності у самій структурі мозку [4].  

Але, по-перше, іноді експерименти давали су-

перечливі результати. По-друге, більшість дослі-

джень були короткочасними, тому неясно, чи збері-

гаються зміни у роботі мозку через кілька років пі-

сля навчання ментальній арифметиці. По-третє, не 

виключено, що саме особливості будови мозку при-

вели дітей в класи Менару і дозволили їм досягти 

висот у цій справі. По-четверте, в експериментах 

брала участь невелика дітей - висновки слід робити 

обережно. 

На сайтах навчальних центрів твердять, що ме-

нтальна арифметика гармонійно розвиває обидві пі-

вкулі мозку і налагоджує між ними зв'язок. Нібито 

тому у дітей поліпшується концентрація, збільшу-

ється обсяг пам'яті, посилюються творчі та аналіти-

чні здібності. На нашу думку, можна з цим поспе-

речатись, адже у більшості досліджень перевіряли 

лише математичні навички - даних про те, як мен-

тальна арифметика впливає на інші когнітивні на-

вички та успішність у школі, недостатньо. 

Математика традиційно вважається однією із 

найскладніших наук. Легкість, з якою діти осяга-

ють ментальний рахунок, заперечує попередню 

тезу, примушує задуматися над запитанням: «Чи 

випадково одна із найбільш технологічно розвину-

тих націй досі вивчає соробан?» Можливо, цей ре-

зультат досягнуто внаслідок розвитку смекалки, ін-

туїції, творчих та дослідницьких здібностей, які фо-

рмуються в процесі навчання за допомогою абака? 

Педагоги та психологи не поспішають звеличувати 

ментальну арифметику. Усна лічба - справа кори-

сна, але є маса прийомів усного рахунку без абака і 
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який з них кращий, сказати складно. Успіхи дитини 

в математиці залежать перш за все від того, які у неї 

були вчителі, а будь-які розвиваючі заняття допо-

магають вдосконалити знання з різних шкільних 

предметів. 

Будь-яке заняття, розвиваюче мислення, є ко-

рисним і впливає на здібності до навчання не лише 

з одного предмету. Але до ментальної арифметики 

слід ставитись обережно. На нашу думку, нічого 

шкідливого в ній немає, а ось наскільки вона потрі-

бна дітям, нехай вирішують батьки. Не слід перео-

цінювати вплив цієї методики, особливо згадуючи 

вислів відомого популяризатора правильних спосо-

бів вивчення математики Д. Пойі: "Можна навчити 

дельфіна крутити м'яч на носі, але чи допоможе це 

йому ловити рибу?" 

Ймовірно, деяка користь від ментальної ариф-

метики все ж є, особливо якщо дитині важко да-

ється математика. «Уявний» абак допомагає розви-

вати пам'ять, мислительні процеси, увагу, швид-

кість та гнучкість думки, смекалку, творчий, 

нестандартний підходи до розв’язання завдань. 

Саме ці якості повинна розвивати арифметика. Ко-

жен навчальний предмет містить формальну і мате-

ріальну складову освіти. Часто формальна складова 

предмету в процесі викладання залишається «за ка-

дром». Математика та її складова арифметика пок-

ликані вчити логічно мислити, аналізувати і синте-

зувати матеріал, встановлювати взаємозв’язок кон-

вергентного і дивергентного мислення як здатності 

індивіду до аналітико-синтетичної діяльності, що 

пов’язано з умінням знаходити нові, нестандартні 

та інваріантні рішення математичних задач; розви-

вати гнучкість мислення, уміння знайти найоптима-

льніший шлях розв’язання поставленої проблеми 

[5; с. 5]. Матеріальна складова ставить за мету 

знати зміст програмного матеріалу та вміти його 

використовувати у стандартних та нестандартних 

(тут вже задіяна формальна складова, які тісно вза-

ємопов’язані) ситуаціях.  

Таким чином, ментальна арифметика формує 

якості, які апріорі повинна формувати математика 

як навчальний предмет загалом. Чи можемо ми 

стверджувати, що всі випускники середньої школи 

володіють тими якостями, які мають сформуватися 

в процесі вивчення шкільного курсу математики? 

Напевно, ні. В цьому могла б допомогти ментальна 

арифметика. Чому вона не викладається в сучасній 

школі? 

На нашу думку, існує ряд причин, котрі унемо-

жливлюють її присутність в сучасній школі. По-пе-

рше, ментальна причина. Слов’яни звично користу-

ються десятковою системою числення, яка бере по-

чаток ще з часів Київської Русі, коли кількість 

пальців означала число включно до десяти. В п’яті-

рковій системі числення числу п’ять відповідає 

одна кісточка, решта чотири означають по одиниці. 

Окрім того, традиція використання абака на Сході 

йде з часів раннього Середньовіччя до нинішнього 

дня. 

По-друге, неузгодженість з методикою викла-

дання математики. Рахунок на абаці (додавання і 

віднімання) здійснюється, починаючи з найвищого 

розряду, тоді як на уроках вчитель наголошує на 

тому, що ці дії слід починати з найменшого роз-

ряду. Наприклад, щоб додати 9, слід від 10 відняти 

1, а щоб відняти 9, необхідно відняти 10 і додати 1. 

Це можна зробити по-іншому: – 9 = –10+5–4; 9=10–

5+4. Це, можливо, полегшує введення поняття 

від’ємного числа, проте відрізняється методологі-

чно. Незважаючи на перелік правил обчислень на 

абаці, комбінації кісточок постійно змінюються і 

примушують думати, шукати оптимальний варіант 

пересування кісточок, тоді як арифметичні правила 

додавання та віднімання не дають простору для фа-

нтазії та творчості, вони незмінні за жодних умов. 

Отже, слід досліджувати, яким чином взаємно узго-

джуються шкільна методика викладання арифме-

тики і методика ментальної арифметики, яким чи-

ном це може впливати на навчальні досягнення та 

психіку молодших школярів.  

По-третє, відсутність кадрів. Майбутній вчи-

тель, який закінчує ВНЗ, часто не ознайомлений з 

особливостями усної лічби за допомогою абака. 

Приватні школи, курси тощо мають комерційний 

інтерес щодо формування вузького кола спеціаліс-

тів і не зацікавлені у поширенні цих знань.  

По-четверте, незважаючи на декларування ре-

форми освітньої галузі, школа не пропонує мно-

жинності підходів до навчання. Методики викла-

дання більшості предметів практично не зміню-

ються, залучення комп’ютерів вважається «кроком 

вперед». Дітей, які з трирічного віку вільно володі-

ють комп’ютерною технікою, неможливо здиву-

вати її залученням до процесу навчання. Фактично, 

школа залишається однією з найбільш консервати-

вних складових у житті дитини, тому включення 

нових методик, які дають швидкий та ефективний 

результат, незалежно від здібностей та рівня знань 

дітей, може не лише піднести школу на новий осві-

тній рівень, а й посилити інтерес учнів до навчання. 

Висновки і пропозиції. Одними із найважли-

віших психолого-педагогічних умов вивчення мен-

тальної арифметики є: забезпечення системного 

підходу, що передбачає своєчасне виявлення твор-

чих здібностей учнів, їх інтересу до математичного 

матеріалу; врахування вікових та індивідуальних 

особливостей прояву таких здібностей; включення 

школярів в активну навчально-пізнавальну та до-

слідницьку діяльність; розвиток самостійності, 

оригінальності, гнучкості мислення; вдоскона-

лення логічних операцій у процесі розв’язування 

завдань. 

Матеріали нашого дослідження не вичерпують 

всіх питань, що стосуються проблеми вивчення ме-

нтальної арифметики. Подальшу розробку даної 

проблеми ми вбачаємо у визначенні раціональних 

шляхів і умов її упровадження в сучасній школі. 
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АНОТАЦІЯ  

У статті обґрунтовано особливості формування проєктної компетентності майбутніх бакалаврів соці-

альної роботи в умовах впровадження дуальної форми освіти. Дуальна форма освіти розглядається як пе-

дагогічний процес, забезпечений соціальним партнерством роботодавців (організацій, установ) і закладів 

вищої освіти для досягнення якості професійної підготовки молоді. Зокрема розглянуто таку частину пе-

дагогічного процесу за дуальною формою освіти як наставництво.  

Визначені особливості реалізації академічного та професійного наставництва для формування проєк-

тної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи. Обґрунтована доцільність організації роботи 

студентів-наставників, а також ротації студентів у проєктах, виконуваних за завданнями різних профіль-

них організацій та установ.  

Особливості проєктної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи визначені в ракурсі 

компетентності як явища динамічного та комплексного. Обґрунтовані особливості стартової, мінімальної, 

достатньої та максимальної бакалаврської проєктної компетентності.  

ABSTRACT 

The article substantiates the features of the formation of project competence of future bachelors of social 

work during the implementation of the dual form of training. The dual form of education is considered as a peda-

gogical process ensured by the social partnership of employing organizations and higher education institutions to 

achieve quality vocational training for young people. In particular, such a part of the pedagogical process in the 

dual form of education as mentoring, is considered. 

The features of the implementation of academic and professional mentoring for the formation of project com-

petence of future bachelors of social work are formulated. The expediency of organizing the work of student-

mentors, as well as the rotation of students in projects carried out by different profile organizations and institutions, 

is substantiated. 

Features of project competence of future bachelors of social work are defined in terms of competence as a 

dynamic and complex phenomenon. The features of the starting, minimum, sufficient and maximum bachelor's 

project competence are substantiated.  

Ключові слова: формування, проєктна компетентність майбутніх бакалаврів соціальної роботи, дуа-

льна форма освіти, професійне наставництво, академічне наставництво, студент-наставник, роботодавець, 

заклад вищої освіти. 

Keywords: formation, project competence of future bachelors of social work, dual form of education, pro-

fessional mentoring, academic mentoring, student-mentoring, employing organization, institution of higher edu-

cation. 
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