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викладацького складу у розв'язанні задач специфічного мистецтвознавчого характеру (що не 
виступає їх основним фаховим обов'язком) тощо. Першочерговим нашим завданням 
виступає пошук відправних точок оптимізації усіх складових фахової підготовки майбутніх 
учителів музики до музично-виховної роботи у школі, зокрема такої її левової частки, як 
керівництво концертною діяльністю школярів. 

Враховуючи визначені нами проблемні питання слід вказати, що перспектива нашої 
наукової розвідки полягає в розробці необхідного комплексу теоретико-інформативних 
матеріалів та доборі дієвого методичного інструментарію, а також, що є найголовнішим, 
пошуку шляхів і можливостей їх запровадження у чинний навчально-виховний процес 
підготовки музично-педагогічних кадрів. Загалом, належна концентрація зусиль педагогічної 
спільноти на питаннях оптимізації підготовки учителів до керівництва концертною 
діяльністю дітей та юнацтва сприятиме не лише інтенсифікації і покращенню концертного 
життя школи, а й у повному обсязі і на належному рівні вирішуватиме питання естетичної 
вихованості широких верств сучасного суспільства. 
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ПРАКТИЧНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

В статье анализируется практически-деятелъностный компонент в структуре 
организации самостоятельной работы по математике будущих учителей начальных 
классов, дается сравнительная характеристика уровней сформированности показателей 
практически-деятельностного компонента, предлагаются пути формирования умений и 
навыков самостоятельной работы по математике. 

Ключевые слова: организация самостоятельной работы по математике будущих 
учителей начальных классов, практически-деятелъностный компонент, умения и навыки 
самостоятельной работы по математике. 

The article analyzes the practical-pragmatist component in the structure of future primary 
school teachers' independent work organization, gives the comparative characteristics of the 
formedness levels of the practical-pragmatist component, and proposes ways of forming skills and 
habits of independent work on mathematics. 
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Постановка проблеми. Математична підготовка майбутніх учителів початкових класів 
нині відбувається в умовах поступового скорочення аудиторних занять і збільшення годин на 
позааудиторну самостійну роботу з математики. Це актуалізувало проблему організації 
самостійної роботи студентів з математики, зокрема, дослідження компонентів її 
структури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему організації самостійної роботи 
студентів з математики досліджували Н.В. Ванжа, Т.В. Крилова, Л.І. Нічуговська, 
3.1. Слєпкань, Л.П. Стойлова, О.Г. Фомкіна та інші. Аналіз науково-педагогічної літератури та 
дисертаційних досліджень з зазначеної проблеми дозволяє зробити висновок, що самостійну 
роботу з математики розглядають у традиційних для дидактики аспектах: як форму, метод, 
прийом навчання, засіб організації пізнавальної діяльності, засіб формування пізнавальної 
активності та самостійності, вид навчальної діяльності тощо. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених організації студентської 
самостійної роботи, в освітній практиці наявні суперечності між: вимогами сучасної школи 
до вчителя початкових класів і його недостатньою підготовкою до самостійної діяльності; 
потребою сучасної вищої школи у високому рівні самостійності студентів у навчанні 
математики та їх здатністю до зазначеного виду діяльності. Тому актуальним є подальше 
вивчення зазначеної проблеми, зокрема дослідження компонентів структури організації 
самостійної роботи з математики. 

Мета статті - проаналізувати практично-дгяльнісний компонент у структурі 
організації самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів, 
здійснити порівняльну характеристику рівнів сформованості показників практично-
діячьнісного компоненту, запропонувати шляхи формування умінь і навичок самостійної 
роботи з математики. 

Виклад основного матеріалу. Важливим у структурі організації самостійної роботи з 
математики майбутніх учителів початкових класів є практично-діяльнісний компонент, який 
відображає володіння набором умінь, навичок, дидактичних методів, прийомів та 
організаційних форм. 

З'ясуємо сутність понять «уміння» та «навички». У традиційній дидактиці навички 
трактувалися як автоматизовані уміння, отже, первинними вважались уміння, а навички -
похідними від них. «У сучасному трактуванні з погляду теорії діяльності будь-яка дія 
виконується за допомогою операцій. При цьому одна й та сама дія може виконуватися за 
допомогою різних операцій. Способи діяльності, що їх засвоюють учні, стають їхніми 
навичками й уміннями. Навичка - це операція, спосіб виконання якої доведений до 
автоматизму і майже не контролюється свідомістю (наприклад, навички лічби, читання, 
виконання арифметичних дій тощо). Уміння - це дія, що складається з упорядкованої 
сукупності операцій (навичок), які спрямовані на спільну мету. Уміння може бути засвоєне з 
різним ступенем досконалості, проте його виконання завжди контролюється свідомістю. 
Отже, з позицій діяльнісного підходу, навички (операції) - первинні, а уміння похідні, тобто 
складаються з навичок. Навички стосуються прийомів виконання дій, а не їх цілей та умов 
[1,с. ЗО]». 

Для ефективної самостійної роботи з математики студенти повинні володіти як 
загальними уміннями і навичками самостійної роботи, так і уміннями і навичками з 
математики. 

До загальних ми відносимо уміння і навички: знаходити потрібну інформацію в 
Інтернеті, користуватися бібліотечним фондом, зокрема різними видами каталогів, 
довідників, енциклопедій тощо; роботи з навчальною літературою, раціональних прийомів 
запам'ятовування та відтворення інформації; самоорганізації та самоконтролю. 

Перелік умінь і навичок з математики майбутніх учителів початкових класів визначає 
програма з математики, яка передбачає, що студент повинен уміти: точно і стисло висловити 



математичну думку в усній і письмовій формі, правильно виконувати обчислення значень 
числових виразів, розв'язувати рівняння та нерівності, досліджувати та будувати графіки 
функцій, правильно доводити теореми, передбачені програмою, застосовувати набуті 
теоретичні знання до розв'язування математичних задач тощо. 

До зазначених в програмі з математики умінь додамо такі необхідні, на нашу думку, 
для самостійної роботи з математики уміння як: уміння працювати з математичним текстом, 
зокрема уміння структурувати його, виділяти в ньому головне або потрібне в певній ситуації; 
уміння самостійно знайти спосіб розв'язку задачі; уміння оперувати математичною 
символікою; уміння вивчати теоретичний матеріал з математики, зокрема уміння 
осмислювати та заучувати означення математичних понять та формулювання теорем, уміння 
з'ясувати: що дано в теоремі, що треба довести, уміння обрати метод доведення та 
реалізувати його тощо. 

Самостійна робота з математики вимагає від майбутніх учителів початкових класів і 
дослідницьких умінь. Л.П. Стойлова зазначає, що при вивченні математики «у студентів 
повинні формуватися як окремі дослідницькі уміння (створення бази даних і висування на її 
основі гіпотези, формулювання висновків і ін.), так і вміння, необхідні вчителю для 
проведення дослідження в повному обсязі (постановка проблеми і задач, збір необхідної 
інформації, висування гіпотези та її перевірка, оформлення результатів пошукової діяльності 
у вигляді доповіді, реферату, курсової роботи) [2, с. 101]». 

Студент повинен мати практичні навички: у виконанні логічних доведень 
математичних тверджень, тотожних перетворень виразів, розв'язування задач, вимірювання 
величин, геометричних побудов за допомогою циркуля і лінійки тощо. 

Для дослідження практично-діяльнісного компонента структури організації самостійної 
роботи з математики ми діагностували: а) сформованість умінь і навичок з математики, 
б) сформованість умінь і навичок самостійної роботи з математики. 

Діагностика сформованості умінь і навичок з математики студентів-першокурсників 
здійснювалася на основі підрахунку середнього арифметичного результатів усного 
опитування, нульової контрольної роботи, тестування, модульної контрольної роботи. 

Зазначимо, що нульова контрольна робота проводилася на початку першого семестру і 
містила завдання з шкільного курсу математики. Решта діагностичних робіт проводилися 
протягом вивчення першого модуля (вересень - середина листопада). Кожне завдання 
оцінювалося за 100-бальною шкалою, потім знаходилося середнє арифметичне чотирьох 
оцінок, на основі якого нами виділено три рівні сформованості умінь і навичок з математики: 
1) низький, якому відповідають результати 60-73 бали, 2) середній, якому відповідають 
результати 74-89 балів, і 3) високий, якому відповідають результати 90-100 балів. 

Результати діагностики умінь і навичок з математики свідчать про те, що у 27,3 % 
першокурсників — майбутніх учителів початкових класів уміння і навички з математики 
знаходяться на низькому рівні, у 55,3 % - на середньому рівні та у 17,4 % - на високому рівні. 
Відтак є потреба вдосконалювати зазначені уміння та навички. 

3.1. Слєпкань, спираючись на діяльнісний підхід, вважала, що студент добре засвоює те, 
що виступає як предмет і як мета його діяльності. Тому свідоме учіння передбачає, з одного 
боку, виконання студентом відповідних дій з навчальним матеріалом (а не просто його 
спостереження і прослуховування), з іншого - перетворення засвоюваного матеріалу на 
головну мету цих дій, тобто розв'язування навчальних задач. Ми погоджуємося з думкою 
3.1. Слєпкань, яка стверджувала: «Одним із реальних шляхів підвищення ефективності 
навчання і розвитку є аналіз різних видів навчальної діяльності з метою виокремлення 
практичних і розумових дій та попереднє навчання кожної з цих дій. Практика навчання 
показує, що особливістю пізнавальної діяльності учнів (студентів), у яких є труднощі із 
засвоєнням математики, є несформованість загальних і специфічних для математики 
розумових дій і прийомів розумової діяльності. Саме вони становлять механізм мислення, і 
цим механізмом потрібно оволодіти у процесі навчальної діяльності [1, с. 28-29]». 

Процес формуванням умінь і навичок з математики нами умовно поділено на три етапи: 
діагностика, корекція набутих і формування нових. 

-і о/і 



Про діагностику йшлося вище. Додамо лише, що ми не обмежилися діагностуванням 
рівнів сформованості умінь і навичок з математики, а визначили шляхом аналізу допущених 
помилок у нульовій контрольній роботі, під час усного опитування та тестування, яких саме 
умінь і навичок бракує кожному першокурснику. Класифікація цих помилок дозволила 
розділити студентів на мікрогрупи за темами, що потребували доопрацювання. 

Корекція набутих умінь і навичок з математики здійснювалася в мікрогрупах та під 
час індивідуальних занять. Студентам, що мали прогалини в знаннях, ми пропонували 
тематичні консультації й індивідуальні домашні контрольні роботи з певних тем. Захист цих 
контрольних робіт проводився на колоквіумі в кінці першого модуля, що дозволило 
викладачу здійснити індивідуальний підхід до студентів і не лише констатувати незнання 
певних тем студентами, а й допомогти ліквідувати ці незнання. Проведення колоквіуму дало 
можливість викладачу ближче познайомитися зі студентами, а студентам - усвідомити 
рівень своїх знань і сформованості умінь і навичок з математики, рівень вимог при вивченні 
математики у ВНЗ та вмотивовано включитися в подальшу навчальну роботу. 

В ситуаціях, коли не вдавалося швидко ліквідувати прогалини в знаннях, нами 
проводилися додаткові заняття в мікрогрупах після аудиторних занять. Зауважимо, що 
діагностика та корекція набутих умінь і навичок з математики вимагають від викладача 
неформального підходу до своїх обов'язків, кропіткої праці та багато часу, але суттєво 
допомагають студентам. 

Паралельно з процесом корекції раніше набутих відбувається формування нових умінь 
і навичок з математики. Саме тут гостро не вистачає аудиторних годин. Студенти з низьким 
рівнем базових знань і низьким рівнем научуваності потребують більше часу та 
індивідуального підходу при формуванні в них нових умінь і навичок з математики. 
Скорочення кількості аудиторних годин і перенесення акценту на позааудиторну самостійну 
роботу значно ускладнює цей процес. Вихід ми бачимо в запровадженні тьюторської 
системи, яка дозволяє враховувати індивідуально-психологічні властивості студента та 
рівень його готовності до самостійної роботи, вчасно надавати індивідуальну допомогу, 
формувати навички самостійної роботи і самостійність як рису особистості, тобто 
реалізовувати особистісно-орієнтований підхід. 

Крім розглянутих вище умінь і навичок з математики на ефективність організації 
самостійної роботи суттєво впливають уміння і навички самостійної роботи з математики, до 
яких ми відносимо: гностичні, конструктивні, спеціальні та організаторські. Сутність кожної 
групи умінь подано в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Основні групи умінь і навичок самостійної роботи з математики 

Групи умінь 
і навичок Перелік умінь і навичок 

Гностичні 
(аналітичні) 

уміння вивчати теоретичний матеріал з математики, зокрема уміння 
заучувати означення математичних понять та формулювання теорем, 
уміння з'ясувати: що дано в теоремі, що треба довести, уміння обрати 
метод доведення та реалізувати його тощо, уміння структурувати 
теоретичний матеріал, навички розумової діяльності евристичного типу: 
виділення головного, суттєвого в матеріалі, узагальнення, порівняння, 
конкретизація, абстрагування, різні види аналізу, аналогія тощо 

конструктивні уміння конспектувати лекцію, матеріал з підручника, навички розумової 
діяльності алгоритмічного типу (правильне мислення, що відповідає 
законам формальної логіки: алгоритми розв'язку типових задач, правило 
конструювання означень понять через найближчий рід і видову 
відмінність, правило-орієнтир класифікації тощо), уміння складати план 
відповіді 

спеціальні уміння користуватися математичною символікою; уміння знаходити 
потрібну інформацію в Інтернеті, уміння користуватися бібліотечним 
фондом, зокрема різними видами каталогів, довідників, енциклопедій. 

організаторські уміння і навички самоорганізації та самоконтролю 



Для діагностики сформованості зазначених умінь і навичок ми застосовували методи 
анкетування, спостереження, бесіди. 

На основі дослідження нами виділено три рівні сформованості умінь і навичок 
самостійної роботи з математики: низький, середній і високий та визначено показники цих 
рівнів. 

Показники низького рівня: студент має труднощі при пошуку потрібної інформацію в 
Інтернеті, при користуванні бібліотечним фондом (зокрема різними видами каталогів, 
довідників, енциклопедій); не вміє структурувати теоретичний матеріал, виділяти в ньому 
головне; заучує означення математичних понять та формулювання теорем, не усвідомлюючи 
їх; не вміє з'ясувати: що дано в теоремі, що треба довести; не вміє сам обрати метод 
доведення та реалізувати його; не може сам проаналізувати умову задачі, знайти розв'язок; 
робить помилки при оперуванні математичною символікою; виконує самостійну роботу за 
зразком, за готовим алгоритмом, користуючись сторонньою допомогою; віддає перевагу 
колективним, груповим формам самостійної роботи; 

Показники середнього рівня: студент уміє користуватися бібліотечним фондом, 
зокрема різними видами каталогів, довідників, енциклопедій, але має труднощі при пошуку 
потрібної інформацію в Інтернеті; уміє сам структурувати теоретичний матеріал, виділяти в 
ньому головне; заучує означення математичних понять та формулювання теорем, 
усвідомлюючи їх; уміє з'ясувати: що дано в теоремі, що треба довести; не вміє сам обрати 
метод доведення, але засвоює запропонований викладачем або підручником; може сам 
проаналізувати умову задачі, знайти розв'язок стандартної задачі, але затрудняється знайти 
розв'язок нестандартної задачі; оперує математичною символікою; має недостатньо 
розвинені логічне мислення і просторову уяву; віддає перевагу самостійній роботі у малих 
групах; прагне до самоорганізації, планує свою навчальну діяльність, але не завжди 
дотримується плану роботи; займається самостійною роботою не систематично, але завдяки 
«штурмівщині» всі завдання виконує; прийоми НОП студенту відомі, але використовує їх 
несистематично; не завжди дотримується режиму дня; недостатньо розвинені вольова сфера, 
самодисципліна; самоконтроль при виконанні математичного завдання зводиться до 
порівняння своїх відповідей з відповідями в підручнику чи на дошці. 

Показники високого рівня: студент швидко знаходить потрібну інформацію в 
Інтернеті; вільно користується бібліотечним фондом, зокрема різними видами каталогів, 
довідників, енциклопедій; здатен до творчого застосування знань у нових умовах, до пошуку 
власного нестандартного способу доведення чи розв'язку; здатен самостійно вивчити новий 
теоретичний матеріал; володіє прийомами аналізу, синтезу, порівняння, аналогії тощо; має 
достатньо розвинені логічне мислення і просторову уяву; віддає перевагу індивідуальним 
формам самостійної роботи; студент має достатньо розвинені вольову сферу, 
самодисципліну, самоконтроль; у нього чітка самоорганізація, він планує свою навчальну 
діяльність і дотримується плану роботи; дотримується режиму дня; займається самостійною 
роботою з математики систематично, вчасно; прийоми НОП використовує цілеспрямовано та 
систематично; самоконтроль при виконанні математичного завдання має прогнозуючий, 
випереджальний вид. 

Дослідження показали, що низький рівень сформованості умінь і навичок самостійної 
роботи з математики мають 27,54% студентів, середній рівень мають 70,29 %, високий рівень -
2,17% студентів. 

Одержані результати вказують на те, що першокурсники володіють певними уміннями 
та навичками самостійної роботи з математики, але в недостатній мірі, тому є потреба в їх 
подальшому цілеспрямованому формуванні. 

З цією метою ми запропонували студентам-першокурсникам факультатив «Організація 
самостійної роботи студентів з математики» (36 годин: 6год.-лекції, 12 год. — практичні 
заняття, 18 год. — індивідуальна робота), завданнями якого було: 1) формувати у студентів-
першокурсників систему знань про самостійну роботу як специфічний вид навчально-
пізнавальної діяльності у ВНЗ, що передбачає ознайомлення студентів з основними видами 
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самостійної роботи, її структурою, методами, формами контролю за CP, інформаційно-
методичним забезпеченням самостійної роботи, формування навичок раціональних прийомів 
ведення конспекту лекцій, допомога студентам-першокурсникам адаптуватися до умов 
навчання у ВНЗ; 2) формувати навички самостійної роботи з математики, що передбачає 
ознайомлення з методами та формами (індивідуальною, індивідуально-груповою і груповою) 
СРС з математики, формування раціональних прийомів роботи з математичним текстом, 
різними видами інформаційно-методичного забезпечення CP з математики, теоретичним 
матеріалом, задачами тощо; 3) формувати самостійність як необхідну рису особистості 
сучасного фахівця. 

На заняттях факультативу розглядалися, зокрема, питання: наукова організація 
розумової праці студента; раціональні способи роботи з різними видами інформаційно-
методичного забезпечення СРС; можливості бібліотеки, читального залу, комп'ютерного 
класу в здійсненні інформаційно-методичного забезпечення СРС; види каталогів і способи 
пошуку потрібної навчальної літератури; підручник, посібник, довідник, енциклопедія з 
математики, їх призначення, структура, раціональні прийоми роботи з ними; конспект лекцій 
з математики, раціональні прийоми його ведення та користування ним; методичні розробки, 
методичні рекомендації та користування ними; електронний вид інформаційно-методичного 
забезпечення СРС з математики; як готуватися до практичного заняття, лекції, заліку, 
екзамену з математики тощо. 

Таким чином, факультатив «Організація самостійної роботи студентів з математики» 
сприяє розширенню знань студентів про самостійну роботу та формуванню умінь і навичок 
самостійної роботи з математики. 

Зазначимо, що суттєво впливають на ефективність самостійної роботи організаторські 
уміння і навички. Кожен першокурсник до моменту вступу до ВНЗ мав свій режим дня, 
певний стиль навчання, звички тощо. Студентське життя потребує їх корекції, переходу від 
стану, коли тобою керують батьки і вчителі, до стану самокерування, який передбачає 
самоорганізацію, зокрема, самопланування та самоконтроль, що створює найбільше 
труднощів у перші місяці навчання. Тому формуванню саме цих навичок слід приділяти 
особливу увагу. 

Зауважимо, що особливо важливими при виконанні самостійної роботи з математики є 
навички самоконтролю. Щоб їх сформувати, необхідно навчити студентів виконувати 
специфічні для математики контрольні дії: а) перевірку результату дією, оберненою до 
виконаної; б) перевірку з допомогою іншого способу розв'язування задачі; в) наближену 
оцінку відповідності одержаного результату вихідним умовам задачі тощо [3, с. 72]. Тому не 
лише на заняттях факультативу, але й на практичних заняттях з математики треба тримати це 
питання в полі зору. 

Висновок. Освітня практика доводить ефективність запропонованих вище шляхів 
формування умінь і навичок самостійної роботи з математики. Цілеспрямоване їх 
використання підвищує готовність студентів до самоосвіти. 
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