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ЗАСТОСУВАННЯ LEGО-ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР

Анотація. У статті аналізуються поняття «LEGO»-конструктор, «LEGO»-елементи, LEGO-технологія та 
розглянуто основні положення, що стосуються питань застосування LEGO-технології в навчанні здобува-
чів початкової освіти. Охарактеризовано наукові підходи до застосування LEGO-технології в початковій 
освіті, проаналізовано загальні характеристики концепції LEGO-технології як варіанту освітніх техно-
логій, вплив LEGO-технології на розвиток молодших школярів, переваги та напрямки застосування. За-
стосування LEGO-технології на уроках математики сприяє здійсненню комплексному розвитку молодших 
школярів, формуванню в них цілісної картини світу, розвитку конструктивних навичок, уявлення про 
просторові відношенні, геометричні фігури, числа, арифметичні дії, симетрію то що. Робота з освітніми 
конструкторами LEGO, дозволяє учню початкової щколи у формі пізнавальної гри дізнатися багато важ-
ливих ідей і розвиває необхідні в подальшому житті навички суспільно активної, творчої особистості, яка 
самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення.
Ключові слова: ігрові технології, LEGO-технологія, LEGO-конструктор, конструювання, математика, 
молодші школярі, початкова школа.

Romanenko Lіudmyla, Volovenko Natalia
Borys Grinchenko Kyiv University

THE USE OF LEGO TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS  
IN PRIMARY SCHOOL: A THEORETICAL APPROACH 

Summary. The first step in the reform of education in Ukraine at the current stage was the "New Ukrainian 
School". It is a platform for reforming secondary education, which begins with primary school. The decisive 
changes in this reform are the need for new approaches to learning, with the help of which competencies will 
be formed in younger school children through modeling and research actions, and not through theoretical ma-
terial. It is the integration of knowledge, skills and abilities, as well as methods of thinking, values and other 
individual qualities, which enables children to achieve success in regular training activities and in their future. 
State standards for primary education orient teachers towards humanizing the education process and creating 
conditions for viewing the content of primary education, forms, methods, teaching technologies in order to acti-
vate the educational and cognitive activities of applicants for primary education and increase their motivation, 
contributes to the development of key and subject competencies. The article clarifies the concept of "LEGO-con-
structor", "LEGO-elements", LEGO-technology and considers the main provisions concerning the application of 
LEGO-technology in teaching of primary school children. Scientific approaches to the use of LEGO technology 
in primary education are characterized; the general characteristics of the concept of LEGO technology as a 
variant of educational technologies, the influence of LEGO technology on the development of younger school 
children, advantages and directions of application are analyzed. The use of LEGO-technology in mathematics 
lessons contributes to the comprehensive development of primary school children, the formation of a holistic 
picture of the world, the development of constructive skills, ideas about spatial relationships, geometric shapes, 
numbers, arithmetic operations, symmetry and so on. Working with LEGO educational constructors potentiate 
the younger student to learn many important ideas in the form of a cognitive game and develops the skills of 
a socially active, creative personality necessary in later life, independently generates new ideas and makes 
non-standard decisions. The use of LEGO technology in mathematics lessons in primary school is an efficient 
tool for the formation of key and subject competencies.
Keywords: game technology, LEGO-technology, junior schoolboys, LEGO-constructor, constructing, 
mathematics, primary school.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Введення нових Державних 

стандартів початкової освіти передбачає вико-
ристання оновлених педагогічних технологій 
в освітньому процесі. Стандарти нового поколін-
ня орієнтують вчителів на гуманізацію процесу 
освіти та створення умов для різнобічного роз-
витку особистості дитини, при цьому досягнення 
результатів повинно здійснюватися шляхом сис-
темно-діяльнісного підходу.

Підвищенню якості навчання, ефективності ро-
боти на уроці, активності дітей під час навчально-
го процесу, залученню їх пізнавальної діяльності, 
підвищенню успішності на уроках сприяє засто-
сування в освітньому процесі LEGO-технології. 

Конструктор LEGO є зручним інструментом, що 
дозволяє легко долати ряд типових труднощів при 
вивченні навчального матеріалу учнями початко-
вої школи. Цеглинки LEGO є наочно-образними 
моделями тих інтелектуальних операцій, які учні 
проводять у ході пізнавальної діяльності.

LEGO-технологія сприяє розвитку навичок 
спілкування, творчих здібностей дітей, вирішен-
ню пізнавальних, дослідницьких і комунікатив-
них завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання застосування ігрових технологій 
загалом та зокрема в процесі навчання учнів 
початкових класів досліджувалися багатьма на-
уковцями, такими як О. Казакова, Ю. Катющева, 
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Л. Комарова, О. Кошелєв, Н. Кудикіна, Н. Лав-
кіна, О. Міхеєва, Д. Пеккер, О. Рома, Г. Селевко 
та ін. Різні цікаві методики навчання з викорис-
танням LEGO-технології пропонують методис-
ти: Т. Биковський, Т. Вихренко, Д. Денисюк, 
Ю. Іванов, С. Кучер, Л. Павлюк, О. Петегирич, 
Т. Полянська, Г. Ріллє, В. Ткачук, О. Тополюко-
ва, Н. Чигрин. 

Виділення невирішених частин про-
блеми. Незважаючи на наявність досить бага-
тьох досліджень та розробок щодо застосування 
LEGO-технології в роботі з учнями початкової 
школи, можна відзначити той факт, що переваж-
на їх більшість носить загальний характер і не 
спрямована на вивчення питання застосування 
вказаних технологій безпосередньо в роботі з на-
вчання математики школярів 1 класу. Отже, на 
сьогодні практично відсутніми методичні роз-
робки системного застосування LEGO-технології 
в навчанні математики учнів початкових класів. 
З огляду на це, особливого значення набуває 
спрямована розробка організаційно-методично-
го супроводу застосування LEGO-технології в на-
вчанні математики учнів 1 класу. 

Мета статті. Головною метою статті є визна-
чення ролі і місця LEGO-технології у навчанні 
математики учнів початкової школи. Завдан-
нями статті є: визначити основні дефініції стат-
ті – LEGO-конструктор, LEGO-елементи, LEGO-
технологія; визначити компоненти структури 
LEGO-технології та методику застосування, яка 
дозволяє успішно формувати математичну ком-
петентність молодшого школяра.

Виклад основних результатів досліджен-
ня. Останнім часом в освітньому процесі школи 
все ширше використовуються LEGO-технології, 
які спрямовані на розвиток конструктивного 
мислення, уяви, бажання досліджувати, експе-
риментувати і винаходити. LEGO Education до-
зволяє створити мотивуюче, захопливе освітнє 
середовище не тільки для навчання ключових 
предметів шкільної програми, а й для розвитку 
найважливіших навичок XXI століття: критич-
ного і творчого мислення, вирішення завдань, 
вміння працювати в команді, вести дискусію, 
знаходити єдине рішення в спірній ситуації.

Особливостями запровадження даної технології 
в навчання в початковій школі є поєднання в цих 
технологіях ігрової та конструкторської діяльності.

«LEGO» (лат. lego – збирати, конструювати) – 
тип дитячого конструктора, що з'явився в 50-х ро-
ках минулого століття. Він являє собою яскра-
вий, барвистий, поліфункціональний матеріал, 
що надає величезні можливості для пошукової 
й експериментально-дослідницької діяльності 
дошкільника. Елементи конструктора «LEGO» 
мають різні розміри, різноманітні за формою. 
На відміну від попередніх будівельних наборів, 
«LEGO» запропонував деталі, які скріплюва-
лися між собою. У результаті отримані будівлі 
були міцними й стійкими, що швидко оцінили 
маленькі будівельники з різних країн світу. Ва-
ріантів скріплення «LEGO»-елементів між собою 
досить багато, що надає практично необмежені 
можливості для створення різних типів будівель 
і ігрових ситуацій. Конструктор «LEGO» – це ці-
кавий розвиваючий матеріал, що стимулює дитя-
чу фантазію, уяву, сприяє формуванню моторних 

навичок. До того ж для конструктора «LEGO» ха-
рактерні також висока якість матеріалу, з якого 
він виготовлений, естетичність, міцність, безпе-
ка для дошкільників, що є важливими критерія-
ми вибору цього матеріалу [3].

У сучасній педагогіці немає чіткого визначен-
ня поняття «LEGO-технологія», наявні такі спо-
рідненні поняття, як «LEGO-конструювання», 
«конструктор LEGO», «система LEGO», LEGO 
педагогіка. Вчена К. Фишина наголошує на тер-
міні «LEGO-технологія», оскільки робота з даним 
конструктором відповідає всім критеріям педа-
гогічної технології: концептуальності – опора на 
якусь наукову концепцію, що передбачає філо-
софське, психологічне, дидактичне та соціаль-
но-педагогічне обґрунтування. LEGO-технологія 
базується на ідеях STEAM-освіти, є її складовою 
частиною (К. Крутій); відтворюваності, що перед-
бачає можливість застосування (повторення, від-
творення) технології в закладах освіти незалеж-
но від досвіду, стажу, віку й особистісних якостей 
педагога. Конструктор «LEGO» можна застосову-
вати в початковій школі у 1-4 класах; можливос-
ті управління – цілепокладання, планування, 
діагностування тощо; алгоритмізованості – наяв-
ність чітких етапів роботи; ефективності та про-
гнозованості результату [11]. 

Науковець Т. Лусс вважає, що LEGO-техно-
логія – це вид моделюючої творчо-продуктивної 
діяльності, що сприяє всебічному розвитку дити-
ни [12].

Дослідниця В. Симонова називає «LEGO» 
педагогічною системою, що використовує триви-
мірні моделі реального світу та предметно-ігрове 
середовище навчання і розвитку дітей [11].

На думку С. Бедер, В. Горяїнової, Т. Лусс, 
Г. Ульянець провідна ідея навчання за допомо-
гою LEGO-технології полягає у навчанні через 
дію, тобто здобуття знань у процесі конструюван-
ня та дослідження моделей. Під час складання 
елементів конструктора «LEGO» учень планує 
наступний крок, розвиваючи просторове мислен-
ня, учень вчиться прогнозувати власні дії, орієн-
туватися в просторі [1].

Сформулюємо означення LEGO-технології 
та визначимо її компоненти. LEGO-технологія 
це сукупність методів інтерактивного та ігрового 
навчання, яка спонукає здобувачів освіти до мо-
делюючої творчо-продуктивної діяльності в освіт-
ньому предметно-ігровому середовищі та розви-
ває їхнє критичне мислення. LEGO-технологія 
включає такі компоненти: спонукальний (по-
треби, мотиви, інтереси, прагнення, які визна-
чають бажання брати участь у моделюванні/грі); 
орієнтувальний (вибір методів, засобів/елементів 
і способів моделюючої творчо-продуктивної ді-
яльності); виконавчий (дії, операції, які надають 
можливості реалізувати дидактичну мету); ко-
трольно-оцінювальний (коригування та стиму-
лювання активності в моделюючій творчо-про-
дуктивній діяльності).

В сучасній педагогіці LEGO-технологія акту-
альна тим, що, базуючись на інтегрованих прин-
ципах, об'єднує у собі елементи гри, моделюван-
ня і експериментування. Ігри LEGO в даному 
плані виступають засобом дослідження і орієн-
тації школяра в реальному світі, просторі і часі. 
Перспективність застосування LEGO-технології 
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обумовлена її високими освітніми можливостя-
ми: багатофункціональністю, технічними та ес-
тетичними характеристиками, використанням 
у різних ігрових і навчальних зонах та є важли-
вим засобом розвитку молодших школярів [8].

Як відзначає О. Кошелєв, використання 
LEGO-конструкторів дозволяє поглянути на 
шкільні предмети по-новому. За допомогою кон-
структора LEGO вирішуються завдання освіт-
ньої діяльності за наступними напрямками: на-
вчання правильному і швидкому орієнтуванню 
в просторі; розвиток дрібної моторики рук, сти-
мулювання в майбутньому загального мовленнє-
вого розвитку і розумових здібностей; отримання 
та розширення математичних знань про лічбу, 
форми, пропорції, симетрії; розширення уявлень 
про навколишній світ, архітектуру, транспорт, 
ландшафт; розвиток уваги, здатності зосередити-
ся, пам'яті, мислення; навчання уяві, творчому 
мисленню; оволодіння умінням подумки розді-
лити предмет на складові частини і зібрати з час-
тин ціле; навчання спілкуванню один із одним, 
повага до своєї та чужої праці [6]. 

Дослідники І. Коротун, Н. Попова зазнача-
ють, що використання LEGO-технології може 
мати й великий виховний вплив. Так, викорис-
тання цієї технології сприяє формуванню певних 
якостей особистості – посидючості, терпіння, вза-
ємоповаги, охайності [5; 9]. 

Як зауважує О. Кошелєв, використання кон-
структора LEGO сприяє досягненню основних ці-
лей навчання: дослідження, моделювання та кон-
струювання рішень; залучення учнів до вивчення 
предметів за допомогою практико-орієнтованого 
підходу; розвиток базових навичок програмуван-
ня і алгоритмічного мислення; розвиток навичок 
спільної роботи, комунікативних та презентацій-
них компетенцій, вміння аргументовано пред-
ставити свою точку зору; розвиток критичного 
мислення, навичок пошуку рішень поставлених 
завдань; використання наукового підходу при ви-
вченні природних явищ і законів [6] . 

Застосування LEGO-технології в роботі 
з учнями початкової школи, як зазначає О. Ряб-
чук, дає позитивні результати в процесі засвоєн-
ня навчального матеріалу, допомагає оволодіти 
здатністю приймати і зберігати цілі і завдання 
навчальної діяльності, шукати засоби її здій-
снення, сприяє освоєнню способів вирішення 
логіко-математичних завдань. Цеглинки LEGO 
є наочно-образними моделями тих математич-
них операцій, які діти проводять в ході навчаль-
но-пізнавальної діяльності [10].

Застосування LEGO-технології може бути до-
цільним для більшості предметів, що вивчаються 
в початковій школі. Крім того, ці технології до-
помагають формуванню правильного уявлення 
про навколишній світ у тривимірному просторі. 
Використання даних технологій урізноманітнює 
уроки, робить їх більш цікавими, а матеріал до-
ступним, в учнів формуються всі ключові ком-
петентності, які необхідні сучасному школяреві 
Нової української школи.

Засобом LEGO-технології в учнів початкової 
школи можна розвинути наступні якості: спро-
можність до ціле покладання, планування, про-
гнозування, контролю, корекції, оцінки та само-
оцінки, вольової саморегуляції.

Застосування LEGO на уроках у початковій 
школі є важливим та корисним елементом за-
гального навчального процесу, оскільки вони до-
помагають молодшим школярам розвивати ро-
зумові та фізичні здібності: увагу, пам'ять, мову, 
дрібну моторику рук тощо. В процесі роботи з ви-
користанням цих технологій молодші школярі 
проявляють власні творчі здібності, фантазію, 
навчаються правилам взаємодії з іншими шко-
лярами, в них формуються навички взаємодопо-
моги, необхідності обміну інформацією, вмінню 
приймати рішення, в дітей формуються комуні-
кативні навички. 

Основним принципом навчання з застосу-
ванням даної технології виступає принцип «на-
вчання через дію» – школярі отримують зна-
ння в процесі побудови та дослідження моделей 
з конструктора.

Аналіз практики свідчить, що застосування 
LEGO-технології в освітньому процесі початкової 
школи є спонтанним та не системним. Крім того, 
використовуються елементи LEGO-технології на 
різних уроках без врахування принципів комп-
лексності, науковості й ін. Переважно елементи 
LEGO-конструкторів використовуються на уро-
ках навчання грамоти, Я досліджую світ. На уро-
ках математики дана технологія застосовується 
епізодично. Переважно це обумовлено практич-
ною відсутністю методичних розробок з даного 
питання. Відповідно це свідчить про нагальну 
потребу розроблення організаційно-методичного 
супроводу використання цієї технології на уро-
ках математики в початковій школі.

Систематичне застосування LEGO-технології 
в роботі з учнями початкової школи на уроках 
математики сприятиме результативності під час 
вивчення та засвоєння навчального матеріалу, 
сприятиме формуванню здатності приймати цілі 
і завдання навчально-пізнавальної діяльності, 
відшукувати засоби її реалізації, сприяє засвоєн-
ню шляхів та способів вирішення логіко-матема-
тичних завдань. 

Особливості математичних ігор-завдань 
з LEGO-технологіями наступні [2]:

– Завдання спрямовані одночасно на розви-
ток декількох умінь. Починатися одне і те ж за-
вдання може з розвитку математичних, а от за-
вершуватися розвитком мовленнєвих умінь.

– Будь-яке завдання можна адаптувати від-
повідно до віку, вмінь та потреб конкретного 
учня (наприклад, змінивши кількість цеглинок 
чи час, відведений на виконання завдання).

– Кожне завдання надає можливість учневі 
вправлятися у виконанні того самого завдання 
знову і знову і в такий спосіб набувати впевне-
ності у своїх силах.

– Завдання передбачають можливість відкри-
того закінчення, коли учень може запропонува-
ти кілька варіантів виконання і кожен з них буде 
вірним. Головне − дати можливість учневі пояс-
нити своє бачення.

На уроках математики LEGO-технології 
можуть бути використані для: ознайомлення 
з цифрами та числами; ознайомлення з мате-
матичними діями; ознайомлення з одиницями 
вимірювання різних величин; ознайомлення 
з геометричними фігурами; вивчення понять про 
пропорції, симетрію, площу, об'єм; закріплення 
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та розвитку навичок прямого і зворотного ра-
хунку, порівняння чисел, знання складу числа, 
геометричних фігур; формування умінь орієн-
туватися на площині та в просторі; формування 
вмінь класифікувати за ознаками.

Розвивальні ігри з конструктором LEGO спри-
яють формуванню у здобувачів початкової освіти 
елементарних математичних уявлень про число, 
множину, форму, величину, а також просторові 
уявлення. Учні порівнюють числа, визначають, 
на скільки одне число більше чи менше від дру-
гого, запам'ятовують місце цифри у числовому 
ряду, продовжують ряд за певною закономірніс-
тю, називають наступне чи попереднє число, зна-
ходять «сусідів» заданого числа тощо [4].

Уроки математики з використанням LEGO по-
зитивно впливають на розвиток логічного мислен-
ня, аналізу, розпізнавання закономірностей та вста-
новлення аналогій, розвитку вміння приймати 
правильні тактичні рішення, моделювання реаль-
них ситуацій за допомогою математичного апарату, 
командній роботі, дрібній моториці рук тощо.

Застосування LEGO-технології на уроках ма-
тематики дає вчителю змогу: показати як утво-
рюються числа, порівнювати їх; ознайомити учнів 
з арифметичними діями та сприяти формуванню 
обчислювальних навичок; знайомити зі складом 
числа та закріплювати його; формувати і розви-
вати вміння складати й розв'язувати задачі ви-
вчених видів; показати як утворюються числа 
другого десятка, розкрити особливості їх назв 
і порядок при лічбі; знайомити з геометричним 
матеріалом (фігури, периметр, площа); розвивати 

логіку та мислення, пізнавальні процеси та кому-
нікативні навички, дрібну моторику рук; вчити 
орієнтуватися у просторі та на площині; вихову-
вати акуратність, колективізм, вчити працювати 
в колективі та спільно знаходити вирішення за-
вдань); розвиває творчі здібності учнів [7].

Проаналізувавши змістову лінію «Лічба»  
(1-2 клас), з програми НУШ-2 Р. Шияна (таб-
лиця 1), ми підібрали вправи до її змісту.

Наведемо приклади орієнтовних вправ LEGO-
технології до реалізації змістової лінії «Лічба» 
освітньої галузі «Математика» (таблиця 2).

Крім безпосередньо уроків LEGO-технології 
можна інтегрувати в широкий спектр життєвих 
подій класу: виховні години, дидактичні ігри, 
LEGO – свята і розваги, оформлення класної кім-
нати до свят, що виступає потужним джерелом 
формування у молодших школярів інтересу до 
конструювання. 

Висновки. Отже, застосування LEGO-
технології на уроці математики в освітньому 
предметно-ігровому середовищі початкової шко-
ли спонукає учнів-здобувачів освіти до моделю-
ючої творчо-продуктивної діяльності, розвиває їх 
критичне мислення; забезпечує можливість інте-
грації освітніх галузей; дає вчителю змогу поєд-
нувати гру з експериментально-дослідницькою 
діяльністю; уможливлює сполучення освіти, ви-
ховання і розвитку учнів початкової школи в ре-
жимі ігрової діяльності (навчання в грі); сприяє 
формуванню пізнавальної активності, станов-
ленню свідомості та розвитку уяви і творчої ак-
тивності; комунікативній взаємодії.

Таблиця 1
Результати навчання змістова лінія «Лічба» освітньої галузі «Математика» 1-2-й клас 

(за Типовою освітньою програмою (Р. Шияна) НУШ-2)
Обов’язкові результати навчання Очікувані результати навчання

1. Змістова лінія «Лічба»
Лічить об’єкти, позначає числом 
результат лічби; порівнює числа в межах 
ста та упорядковує їх

Учень / учениця:
– лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу 
(розташовані послідовно, по колу, хаотично; двійками, п’ятірками, 
десятками) [2 МАО 1-4.2-1];
– лічить до 100 в прямому і зворотному порядку [2 МАО 1-4.22]

Розпізнає серед ситуацій із свого життя 
ті, що потребують перелічування 
об’єктів, вимірювання величин, 
обчислення

Учень / учениця:
– уживає в мовленні порядкові числівники при встановленні 
порядкового номера об’єкта відносно іншого [2 МАО 1-1.1]; 
– відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні 
результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає 
мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо) 
[2 МАО 1-1.1-2];

Визначає істотні, спільні і відмінні 
ознаки об’єктів навколишнього світу; 
порівнює, об’єднує у групу і розподіляє 
на групи за спільною ознакою

Учень / учениця:
– визначає істотні, спільні та відмінні ознаки об’єктів 
навколишнього світу [2 МАО 1-4.1-1];
– порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією 
або декількома ознаками [2 МАО 1-4.1-2];
– об’єднує об’єкти у групу за спільною ознакою [2 МАО 1-4.13];
– розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою [2 МАО 1-4.14];

Зіставляє одержаний результат  
з прогнозованим

Учень / учениця:
– прогнозує результат лічби об’єктів навколишнього світу, 
доступних для спостереження [2 МАО 1-3.3-1];
– припускає, як і на скільки рівних частин треба поділити 
об’єкти / групи об’єктів [2 МАО 1-3.3-2];
– зіставляє одержаний результат лічби об’єктів з прогнозованим 
[2 МАО 1-3.3-3];
– виконує перевірку правильності лічби довільним способом 
[2 МАО 1-3.3-4];
– робить висновок про достовірність передбаченого результату 
[2МАО 1-3.3-5]
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Таблиця 2
Застосування LEGO-технології в реалізації змістової лінії «Лічба»  

освітньої галузі «Математика»
Пропонований зміст змістової 

лінії «Лічба» (1-2-й клас ) Вправи LEGO-технології

1 Ознаки об’єктів навколишнього 
світу: колір, розмір, форма тощо

Вправа «Утвори пару, трійку за спільним розміром (кольором, 
формою тощо)»
Мета: формування поняття ознаки об’єктів навколишнього світу: 
колір, розмір, форма тощо

2 Спільні та відмінні ознаки. 
Вправа «Утвори групи об’єктів за спільними і відмінними ознаками»
Мета: формування поняття ознаки об’єктів навколишнього світу  
за істотними, спільними та відмінними ознаками.

3
Порівняння і впорядкування 
об’єктів навколишнього світу за 
однією або декількома ознаками.

Вправа «Що об’єднує об’єкти?»
Мета: формування вміння порівняння і впорядкування об’єктів 
навколишнього світу за однією або декількома ознаками.

4 Лічба за правилами об’єктів 
навколишнього світу в межах 100.

Вправа «Лічба за правилами»
Мета: розвиток навички лічби за правилами в межах 10, 100.

5 Порядкова лічба. Вправа «Лічба порядкова»
Мета: розвиток навички порядкової лічби в межах 10, 100.

6 Лічба в прямому і зворотному 
порядку. 

Вправа «Лічба пряма і зворотна»
Мета: розвиток навички лічби в прямому і зворотному порядку  
в межах 10, 100.

7 Лічба двійками, п’ятірками, 
десятками.

Вправа «Лічба двійками, п’ятірками, десятками»
Мета: розвиток навички лічби двійками, п’ятірками, десятками  
в межах 10, 100.

8 Співставлення ймовірного та 
фактичного результатів лічби.

Вправа «Лічба фантастична і реальна»
Мета: розвиток вміння співставлення ймовірного та фактичного 
результатів лічби в межах 10, 100.

9 Перевірка правильності лічби 
зручним для себе способом.

Вправа «Правильно, не правильно»
Мета: формування контролю та самоконтролю правильності лічби 
зручним для себе способом
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Редакція наукового журналу  
пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам,  
молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам  

опублікувати свої статті за різними науковими напрямами

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ НЕОБХІДНО:
1. Заповнити електронну форму реєс-

трації, обов'язкову для публікації.
2. Надсилати на електронну пошту редакції 

info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію 
про сплату вартості публікації наукової 
статті (сплачується лише після повідомлення 
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі 
листа вкажіть науковий розділ журналу, 
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 
2–3 днів. Статті студентів публікуються за 

наявності рецензії або співавтора з науковим 
ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу-
вання, ми відправляємо вам лист з інформа-
цією: «Стаття пройшла рецензування, 
прийнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з друку, 
ми відправляємо вам друкований примірник 
в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для пу-
блікації, погоджуються з наступними поло- 
женнями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе  
автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
ські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє по-
ширювати даний матеріал із зазначенням 
авторства та первинної публікації в даному  
журналі.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку 

сторінки); 
– назва статті, прізвище, ім’я, по бать-

кові автора (-ів), місце роботи (навчання), 
вчений ступінь, вчене звання, посада мовою 
оригіналу статті;

– анотація (мінімум 700 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу 
статті;

– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),  
місце роботи (навчання) англійською мовою;

– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;

– текст статті може бути українською, ро-
сійською або англійською мовою;

– список літератури подається наприкін-
ці статті у двох формах: «Список літератури» 
і «References».

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта 

табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. 
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно
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