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цінності, що пов'язані з активною життєдіяльністю й необхідністю вибору професії. 
Засобом досягнення вказаних цінностей виступають переважно якості особистості в 
системі інтерперсональних зв'язків: «відповідальність», «чесність», «життєрадісність», 
«ефективність у справах».

Висновки. Очевидно, що успішне розв’язання порушеної у роботі проблеми 
співвідношення характеру і особливостей динаміки ціннісних орієнтацій студентської 
молоді потребує з’ясування таких стрижневих понять, як вік і цінність (ціннісні 
орієнтації). Як засвідчив здійснений нами аналіз літератури з відповідного напрямку, 
саме невизначеністю понятійного статусу останніх можна пояснити ту строкатість 
поглядів і прийомів у дослідженні згаданої проблеми, яка не дозволяє дослідникам 
дійти якщо не загальноприйнятого, то принаймні тимчасового консенсусу. Отже, 
гострота, якої ціннісна проблематика набула останнім часом, лише підкреслила 
необхідність розробки більш конструктивного підходу до її розв’язання і створення для 
неї надійнішої науково обгрунтованої фактологічної бази.
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УРОК МАТЕМАТИКИ В РОЗВИВАЛЬНОМУ НАВЧАННІ

У статті розкрито особливості уроків математики в розвивальному навчанні, 
класифіковано їх типи, представлено розвивально-суб'єктну форму проведення, а також 
з ’ясовано специфіку методичної підготовки вчителя до таких уроків.

Ключові слова: розвивальне навчання, учіння математики, навчально-математична 
діяльність, урок, рефлексія.
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Постановка проблеми. У системі розвивального навчання урок математики 
повинен займати одне з чильних місць, тому що його потенційні можливості 
дозволяють розвивати в учнів пам’ять, образне мислення, абстрактне мислення та 
основні операції мислення, зокрема логіку, здатність до аналізу та синтезу, класифікації 
та систематизації тощо. Між тим, практика свідчить, що не завжди вчителі 
дотримуються ідей розвивального навчання в повсякденній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, основи розвивального 
навчання біло закладено в працях В. В. Давидова. В роботах 3 .1. Слєпкань розкрито 
методичні засади реалізації розвивального навчання при викладанні математики. 
Окремі методичні аспекти розвивального навчання математики, що пов’язані з 
розв'язуванням навчальних задач, упровадженням розвивально-задачного методу 
навчання та рефлексією процесу учіння вже висвітлювалися б  опублікованих роботах 
[1:2]. Подальші дослідження стосувалися реалізації теорії задач розвивальної 
математичної освіти [3] та організації навчально-математичної діяльності учнів у 
процесі засвоєння програмового матеріалу: формування математичних понять, 
вивчення теорем, навчання розв’язування задач. Між тим, недостатньо вивчено 
специфіку різного типу уроків математики в розвивальному навчанні.

Мета статті -  розкрити специфіку уроків математики в розвивальному навчанні, 
здійснити їхню класифікацію, а також з’ясувати особливості методичної підготовки 
вчителя до таких уроків.

Виклад основного матеріалу. Змістовими характеристиками уроку математики, 
як і будь-якого уроку загалом, є мета, зміст, методи, засоби навчання та форми 
організації навчальної діяльності учнів. Водночас уроки математики відрізняються 
специфікою математичного відображення дійсності: дедуктивний характер:
абстрактність і загальність математичних понять: доказовість міркувань; 
математичне моделювання (інтерпретація) задачних ситуацій, єдиний підхід до 
вивчення процесів і явищ: логічна досконалість (несуперечливість) математичних 
теорій.

Особливостями уроків математики в розвивальному навчанні є:
-  задачний підхід до організації навчально-математичної діяльності учнів;
-  створення ситуацій успіху та розв ’язання проблемних задачних ситуацій;
-  висвітлення прикладної й практичної ролі математики, розв ’язання проблеми 

походження теоретичних знань (постановка та розв’язування прикладних і 
практичних задач);

-  поєднання методів математичного і навчального (навчально-теоретичного) 
моделювання;

-  вивчення програмного матеріалу згідно з логікою сходження від 
абстрактного (загального) до конкретного (часткового);

-  стильовий підхід до організації процесу учіння (реалізація технології 
формування персональних пізнавальних стилів і навчальних стратегій);

-  відмова від традиційної установки на «готові» знання та способи дій в 
умовах суб ’єкт -  суб ’єктних і міжособистісних відносин;

-  первинні колективні', колективно розподілені форми (групові, парні) навчальної 
роботи і вторинні -  індивідуальні;

-  рефлексія навчально-математичної діяльності (процесу учіння математики) 
та особистісного розвитку.

У дидактиці математики переважно послуговуються двома класифікаціями типів 
уроків. Перша ґрунтується на дидактичній меті, розроблена К.Д. Ушинським. Способи 
проведення уроків слугують основою іншої класифікації. Класифікаційною основою 
уроків у розвивальній освіті є структура навчальної діяльності, згідно з якою кожний 
тип уроку є специфічним і відповідає одній із навчальних дій: постановка навчальної
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задачі; моделювання задачної ситуації (в предметній, графічній, буквеній формах); 
побудова системи частинних задач, що розв ’язуються загальним способом: контроль 
(самоконтроль) за виконанням попередніх дій; оцінка (самооцінка) засвоєння 
загального способу розв’язування задач [4]. З огляду на зазначені навчальні дії. 
розроблену задачну систему [3]. а також на специфіку математичного відображення 
дійсності, можна виділити типи уроків у розвивальній математичній освіті. За основу 
взято специфічний спосіб дій, що застосовується в ході розв ’язування виділених типів 
задач. Розроблена нами класифікація містить такі типи уроків:

1)урок математичного моделювання (передбачає постановку та розв’язування 
прикладної, практичної задачі; створення математичної моделі; розв’язування 
математичної задачі; конструювання способу дій у процесі розв’язування прикладної, 
практичної і математичної задачі; рефлексію виконаної діяльності);

2) урок навчального моделювання (постановка навчальної задачі; створення 
навчальної моделі, що задає узагальнений спосіб дій у процесі розв’язування типових 
задач; рефлексія навчально-математичної діяльності);

3) урок навчально-теоретичного моделювання (постановка навчально-теоретичної 
задачі; побудова навчально-теоретичної моделі загально-логічного чи загально- 
математичного методів; навчальне моделювання в ході розв’язування задач змістової 
лінії чи розділу; рефлексія виконаної діяльності);

4) урок реалізації моделі (на основі створеної моделі ставляться (складаються) та 
розв’язуються задачі, забезпечується оволодіння учнями новим способом дій 
(формуються вміння), здійснюється поопераційний контроль засвоєння методу чи 
способу розв’язування).

5) урок контролю (передбачає виконання діагностичних робіт на сформований 
спосіб дій; проведення контрольних робіт з метою перевірки знань і вмінь; самоаналіз і 
самоконтроль засвоєння теоретичного і практичного матеріалу);

6) урок оцінки є уроком змістового аналізу виконаних школярами робіт, 
коректування засвоєння способів дій (методів розв’язування задач); колективної та 
індивідуальної самооцінки (змістової, процесуальної, референтної, ціннісної);

7) комбінований урок поєднує різні специфічні способи дій і типи задач.
На відміну від традиційної системи навчання, у якій учитель повідомляє учням 

мету уроку, в розвивальній математичній освіті вивчення програмного матеріалу 
розпочинається зі створення ситуації успіху, постановки прикладної (практичної) 
задачі. Далі створюється проблемна ситуація, формулюється (ставиться) задача, що не 
може бути розв’язана на основі засвоєних знань і сформованих способів дій. Тим самим 
створюються передумови для суб’єктної поведінки учнів: самостійного формулювання 
мети уроку, оволодіння способом дій і засвоєння математичних знань. Такий підхід 
реалізовує принципово іншу дидактичну модель організації навчального процесу, що 
вирізняється від традиційно прийнятої: теорія о  задачі <=> знання о  контроль і 
оцінка. Розроблена на рівні дидактичної системи концептуальна модель розвивальної 
математичної освіти передбачає нелінійну схему організації навчального процесу: 
задача (створення ситуації успіху) <=> задача-проблема о  мета <=> дослідження <=> 
спосіб розв’язування задачі-проблеми <=> узагальнений спосіб дій у  ході розв’язування 
типових задач <=> теорія <=>рефлексія (самоконтроль, самооцінка) <=> знання

Спосіб організації навчальної діяльності учнів на уроці повною мірою або 
частково (в залежності від типу уроку) репрезентує розвивально-задачний метод 
навчання математики, який поетапно визначає шлях навчального пізнання математики 
в процесі вивчення дидактичної одиниці -  теми [1]. Організаційні форми навчання на 
уроці можуть бути колективними (фронтальними), колективно розподіленими 
(груповими, парними) та індивідуальними. Характерною особливістю уроків у 
розвивальному навчанні є планомірний перехід від колективних до колективно

86



розподілених форм роботи та від групових і парних форм -  до індивідуальних. Така 
тенденція спостерігається як на окремому уроці, так і в системі уроків, що об’єднані 
єдиною дидактичною метою (способом дій).

Досвід роботи показує ефективність так званої розвивально-суб’єктної форми 
навчання математики, яка визначає зовнішній бік (вияв) організованої на уроці 
навчальної діяльності. Як форма навчання вона задає узагальнену схему уроку, що 
слугує розв’язанню таких завдань:

-  суб ’єктна поведінка учасників навчального процесу -  вчителя та учнів;
-  формування в школярів системи цінностей, що пов ’язані з процесом пізнання, 

успіхом і визнанням, почуттями відповідальності та обоє ’язку;
-  колективна та індивідуальна рефлексія процесу учіння;
-  формування змістових узагальнень навчального матеріалу, узагальнених 

способів дій у  ході розв ’язування типових задач.
Опишемо цю форму поетапно.
I  етап (зразок індивідуальної рефлексії). Ще до початку уроку учні, які засвоїли 

навчальний матеріал на рівні «творець» чи «фахівець», і яким усім колективом класу 
присвоєно звання «магістра математики», підготовлюють записи на дошці. Один учень 
розкриває зміст вивченого на попередньому уроці теоретичного матеріалу:

1) виділяє провідну математичну ідею;
2) перераховує математичні поняття та відношення, розкриває структуру 

означень;
3) у скороченій формі фіксує властивості понять і відношень;
4) наводить теореми, виділяє їх структуру та ідею (метод) доведення;
5) у знаково-символьній формі демонструє власну самооцінку -  змістову, 

процесуальну, референтну, ціннісну.
Інший учень описує процесуальний бік виконаної вдома роботи:
1) будує узагальнену схему (чи декілька схем) способу (способів) розв’язування 

задач (доведення теорем), які були задані додому;
2) записує самостійно складену задачу, з’ясовує її структуру та метод (спосіб) 

розв’язування;
3) у знаково-символьній формі демонструє власну самооцінку -  змістову, 

процесуальну, референтну, ціннісну.
II етап (колективна рефлексія). З огляду на виконані на дошці записи вчителем 

організовується навчальний діалог з метою з’ясування рівня засвоєння теоретичного 
матеріалу (змістова рефлексія), володіння способами дій у процесі розв’язування 
типових задач (процесуальна рефлексія). Виконується змістовий аналіз і коректування 
виконаної самостійної (домашньої) роботи. Учні обґрунтовують змістову, 
процесуальну, референтну, ціннісну самооцінки, дають відповідь на питання:

1)на якому рівні засвоєний теоретичний матеріал (дилетант, аматор, учень, 
фахівець, творець);

2) які типи задач уміють розв’язувати (базові, навчальні, навчально-теоретичні, 
навчально-дослідницькі);

3) у якій ролі виступалгі (спостерігача: вчителя; того, кого навчають: того, хто 
навчається самостійно; того, хто навчається разом з однокласниками, бере участь у 
колективних, групових, парних формах роботи);

4) які переважають ціннісні орієнтації в навчанні (зовнішні стимули; процес 
пізнання, що підкріплений інтересом; успіх і визнання; моральні цінності, що пов’язані 
з почуттям обов’язку та відповідальності; саморозвиток і самовдосконалення: 
самоактуалізація і творчість).

За результатами другого етапу колективно визнаються найуспішніші школярі, 
зокрема й ті. які найкращі в певному виді навчальної роботи.
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III етап (основна частина) відповідає одному з можливих типів уроку. Він 
реалізовує (частково чи повністю) схему розвивально-задачного методу навчання 
математики, може проходити за колективних, колективно розподілених та 
індивідуальних форм навчальної роботи.

IV етап (колективна рефлексія). За результатами виконаної на третьому етапі 
навчальної діяльності:

1) виділяється провідна математична ідея;
2) формулюються математичні поняття, називаються математичні відношення, 

обгрунтовується їх походження;
3) фіксуються основні властивості математичних понять і відношень;
4) формулюються теореми, виділяється основна ідея та вказується метод (спосіб) 

їх доведення;
5) підводяться підсумки результату розв’язування навчальних і навчально- 

теоретичних задач у ході вивчення теорії та розв’язування задач;
6) виконується змістова і процесуальна оцінка, що має колективний характер.
На цьому ж етапі колективно визнаються найуспішніші учні, зокрема й ті, які є 

найкращими в певному виді навчальної роботи.
V етап (індивідуальна рефлексія). Учні індивідуально виконують змістову, 

процесуальну, референтну, ціннісну самооцінку. З огляду на проведений самоаналіз 
школярі дають відповідь на чотири питання:

1)на якому рівні засвоєний теоретичний матеріал (дилетант, аматор, учень, 
фахівець, творець);

2) які задачі можуть бути розв’язані самостійно (прикладні й практичні, 
навчальні, навчально-теоретичні, навчально-дослідницькі);

3)яка соціальна функція переважала на уроці (спостерігач; учитель; той, кого 
навчають; той, хто навчається самостійно; той, хто навчається разом з однокласниками, 
бере активну участь у колективних, групових, парних формах роботи);

4) які переважають цінності в навчанні (зовнішні: процес пізнання, підкріплений 
інтересом; успіх і визнання; моральні цінності, пов’язані з почуттям обов’язку та 
відповідальності; саморозвиток і самовдосконалення; самоактуалізація і творчість).

Етап завершується фіксацією самооцінки за допомогою системи знаків [2].
Питання планування й підготовки вчителя до уроку математики достатньо повно 

розкрито в підручнику 3 .1. Слєпкань [5]. Укажемо лише на специфічні дії. що 
виконуються в процесі розв’язування методичних задач розвивальної математичної 
освіти:

1. Змістовий аналіз теми уроку в контексті історичного, наукового становлення та 
розвитку (розв’язання проблеми походження математичних знань).

2. Визначення місця та обгрунтування ролі уроку в системі уроків, що об’єднані 
єдиною дидактичною метою (способом дій).

3. Структурно-математичний і структурно-дидактичний аналіз навчального 
матеріалу. Формування змістових узагальнень теми уроку, структурування 
теоретичного та практичного (задачного) матеріалу.

4. Проектування навчально-математичної діяльності учнів у формі постановки та 
розв’язування навчальних (навчально-теоретичних) задач.

5. Планування етапності розвивально-задачного методу навчання, розвивально- 
суб’єктної форми проведення уроку математики (колективних, групових та 
індивідуальних форм навчальної роботи).

6. Навчальне (навчально-теоретичне) моделювання в ході вивчення теоретичного 
матеріалу (математичних понять і теорем), засвоєння способів і методів розв’язування 
задач.

7. Аналіз теми уроку в контексті її прикладної спрямованості, реалізації



міжпредметних (внутрішньо-предметних) зв’язків і методу математичного 
моделювання.

8. Установлення способів застосування набутих учнями знань і вмінь у змінених, 
відносно нових навчальних ситуаціях (у ході розв’язування олімпіадних задач).

9. Контекстний аналіз щодо впровадження стильового підходу, реалізації в 
навчанні математики персональних пізнавальних стилів різного рівня сформованості: 
кодування інформації, її переробки (когнітивний стиль), постановки та розв’язування 
проблем (стиль мислення), пізнавального ставлення до світу (епістемологічний стиль).

10. Планування способів рефлексії (самоконтролю й самооцінки) навчально- 
математичної діяльності учнів і педагогічної діяльності вчителя.

Досвід педагогічної роботи підтверджує, що сформованість таких методичних дій 
і вмінь (системи дій) забезпечує функціональний рівень професійно-педагогічної 
готовності до реалізації розвивального навчання математики в шкільній практиці.

Висновки. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що урок математики в 
розвивальному навчанні активізує структурні компоненти навчально-математичної 
діяльності учнів (потребнісно-мотиваційний, задачно-операційний, рефлексивний), 
реалізовує нелінійну дидактичну модель організації навчання, де знання стають 
результатом суб’єктної діяльності. Таким чином забезпечується досягнення цілей 
особистісного розвитку учнів: науково-теоретичного мислення, математичних 
здібностей та учіння математики. Подальші наші методичні розробки пов’язуємо з 
реалізацією розвивального підходу до навчання математики в умовах комп’ютерної 
підтримки.
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Аннотаиия. Семенец С. П. Урок математики в развивающем обучении. В статье 
раскрьітьі особенности уроков математики в системе развивающего обучения. 
кіассифицировано их титл, представлена развивающе-субьектная форма проведения. а 
также вьіяснена специфика методической подготовки учителя к таким урокам.
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