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Національна освіта: традиції і новації у  контексті ідей І.Огієнкц

УДК 372.851:51
С.П.Семенець

канд. пед. наук, доцбц£ 
(Житомирський педуніверситещ

Аспекти реалізації розвиваючої функції навчання 
при вивченні математики

Обґрунтовуються психолого-педагоеічні особливості навчання математи
ки, що забезпечують реалізацію розвивального навчання; виділяються ос

новні форми, методи та засоби цього процесу

Просвітницька і педагогічна діяльність одного із найвидатніших синів 
українського народу Івана Огієнка активно досліджується. Його досвід особ
ливо цінний сьогодні, оскільки сконцентрував в собі гуманне ставлення і тво
рчий підхід у роботі з учнями в умовах класно-урочної системи навчання, 
який передбачає реалізацію вчителем розвиваючої функції навчання.

Варто зазначити, що в курсі елементарної математики досить велика 
увага приділяється послідовному викладанню доведень теорем, 
розв'язуванню задач, чіткому і грамотному їх оформленню, логічному обґрун
туванню етапів розв'язання або доведення. А сам процес пошуку розв'язання 
задачі або способу доведення теореми, процес відкриття нових математич
них фактів розглядається рідко. Учневі так і залишається незрозумілим, я 
допомогою яких міркувань вдалося довести ту чи іншу теорему, як він здоєр? 
дався про спосіб розв’язання тієї чи іншої складної задачі. Більшість учителів 
додержуються традиційної організації навчання: намагаються розв’язати»я*- 
найбільше задач і довести всі теореми, не звертаючи увагу на формування 
та розвиток процесів розумової діяльності, не навчаючи розумовим діям і 
прийомам розумової діяльності, не враховуючи факторів, що сприяють роз
витку продуктивного мислення, реалізації розвиваючої функції навчання.

З цією метою необхідно навчити учнів виділяти у навчальному матеріалі 
істотні зв’язки та відношення, що є орієнтиром для виконання будь-якого за
вдання, формувати у них уміння порівнювати, узагальнювати, виділяти голо
вне, проводити аналіз через синтез. На уроках потрібно створювати ситуації 
добування знань, а не тільки засвоєння готових зразків; надавати учням мож
ливість знаходження свого шляху, нехай навіть неекономного з точки зору 
дорослої логіки

Визначальною, основоположною ідеєю реалізації розвиваючої функції 
навчання, розвитку продуктивного мислення учнів може бути принцип про
блемності у навчанні. “Всюди, де тільки можливо і раціонально, вчитель по
винен пробуджувати думку учня, розвивати в нього самостійне, творче мис
лення" (ВАКрутецький). Це ніяк не означає абсолютизацію цього принципу- 
Потрібно погодитись із думкою М.М.Скаткіна, який писав: “Основні фундаме
нтальні знання доводиться повідомляти учням поза проблемним навчанням; 
значну частину способів дій необхідно показувати і закріпляти тренування»»- 
вправами, і тільки певна частина знань і способів діяльності, вміло та обґруН" 
товано відібрана, стає об’єктом проблемного навчання”.

До психолого-педагогічних умов реалізації розвиваючої функції навчан
ня можна віднести:
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1. Формування позитивних мотивів навчання, перш за все, виховання 
стійких пізнавальних інтересів.

2. Сформованість в учнів змістовно-операційної сфери діяльності, перш 
за все володіння загальними та специфічними розумовими діями та прийо
мами розумової діяльності.

3. Достатній розвиток інтуїції, яка є важливою складовою інтуїтивно- 
практичного компоненту у структурі продуктивного мислення (згідно із дослі
дженнями З.І.Калмиково'О.

4. Емоційний компонент, висока самооцінка, тобто створення у школяра 
достатньої впевненості у своїх силах, розумових можливостях.

5. Слідування закономірностям процесу пізнання: не насичуваності, тоб
то принциповій неможливості повністю задовольнитись процесом пізнання; 
процесуальності, тобто орієнтації головним чином на процес, а не на резуль
тат пізнання; тісному зв’язку з позитивними емоціями, тобто з емоціями радо
сті та інтересу; орієнтації на вольові якості учня, тобто на його прагнення до
вести розпочату справу до кінця.

6. Слідування психологічним принципам розвиваючого навчання, які ви
сунула З.І.Калмикова: проблемності, індивідуалізації та диференціації, прин
ципу гармонійного (оптимального для особи) розвитку різних компонентів 
мислення, спеціального формування узагальнених прийомів розумової дія
льності (прийомів алгоритмічного та евристичного типу), принципу спеціаль
ної організації мнемічної діяльності.

7. Слідування дидактичним принципам Л.В.Занкова: навчання на висо
кому рівні складності, провідної ролі теоретичних знань, усвідомленості про
цесу навчання, принципів, які вимагають при вивченні програмового матеріа
лу іти швидким темпом і вести цілеспрямовану роботу по розвитку всіх учнів, 
у тому числі і слабших.

Для реалізації розвиваючої функції навчання при вивченні математики 
необхідно врахувати методичні вимоги до змісту, методів, організаційних 
форм та засобів навчання. До основних методичних вимог щодо змісту на
вчання варто віднести такі: зменшення обсягу громіздких обчислень та пере
творень; посилення неперервності, функціональності змісту навчання; персо
ніфікований виклад матеріалу, тобто аналіз, де можливо, математичних фак
тів в аспекті їх історичного становлення і розвитку; орієнтація на матеріал, 
який передбачає перебудову знайомих способів розв’язування, доведення, 
дослідження; вибір із багатьох варіантів раціонального; використання матері
алу, що передбачає відкриття нових причинно-наслідкових зв’язків, закономі
рностей, загальних правил розв’язування цілого класу задач; структурування 
навчального матеріалу, подача його крупними блоками, ефективність чого 
підтверджують системи роботи В.Ф.Шаталова, Р.Г.Хазанкіна. Зміст навчання 
має бути впорядкований таким чином, щоб його частина була ущільнена і 
зведена до єдиної логічної основи, здійснюватись ідея укрупнення дидактич
них одиниць (П.М.Ерднієв), ідея розгортання і згортання навчального матері
алу за допомогою опорних схем і сигналів (В.Ф.Шаталов).

Ставлячи за мету реалізацію розвиваючої функції навчання, учителю 
варто орієнтуватись на продуктивну групу методів навчання (згідно класифі
кації І.Я. Лернера і М.М. Скаткіна), яка націлює на суб’єктивне відкриття уч
нями нових знань. Застосовувати репродуктивні методи навчання доцільно, 
коли матеріал має інформативний характер, або він досить складний, або 
принципово новий, і тому в учнів немає відповідних опорних знань. Засобами

Національна освіта: традиції і новації у  контексті ідей І.Огіенка

179



розвитку продуктивного мислення, реалізації розвиваючої функції навчання 
можуть бути методи та форми активного навчання, тобто такі методи та фо
рми, які активізують пізнавальну діяльність учнів і організовують її так, що 
учень одержує новий продукт -  нові для нього знання і способи ДІЯЛЬНОСТІ 
Практика показує, що з усіх методів проблемного навчання найпоширенішим 
під час використання у роботі над різним навчальним матеріалом та найефе
ктивнішим для активізації пізнавальної діяльності учнів є частково-пошуковий 
метод, або метод евристичної бесіди. Завдяки продуманій учителем системі 
запитань, учні залучаються до процесу “відкриття”, причому, що особливо 
важливо, практично всіх рівнів підготовки і розвитку. Для повноцінного фор
мування і розвитку мислення необхідний дослідницький метод навчання, 
який за визначенням М.М.Скаткіна, є "способом організації пошукової, твор̂  
чої діяльності учнів по розв'язуванню нових для них проблем". Він може за
стосовуватись вчителем при розв’язуванні задач, виведенні формул, “від
критті” фактів теорії.

Засобом реалізації розвиваючої функції навчання при вивченні матема
тики є творчі самостійні роботи, основними з них є: розв'язування задач і до
ведення теорем нестандартними способами; розв’язування задач декількома 
способами; складання задач і прикладів самими учнями; математичні твоод,. 
Учнівські наукові роботи з математики - це творчі, науково-дослідні роботи зр, 
цілком визначеною темою протягом великого проміжку часу (8-12 місяців).]^} 
цієї форми роботи залучаються здібні, обдаровані, а зрештою, і талановиті 
учні старших класів. По закінченню написання робіт учні стають учасниками 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів (1,2,3 туру), 
що проводиться щорічно з ініціативи Малої Академії Наук України. Автор 
статті є керівником таких робіт:

1. Функціональні рівняння та способи їх розв’язування.
2. Способи задания функцій в курсі елементарної та вищої математик*.
3. Діофантові рівняння та способи їх розв’язування.
4. Визначні екстремуми.
5. Прийоми та способи розв’язування рівнянь математичних олімпіад.
Експериментально автором перевірено, що додержання вищеназваних

психолого-педагогічних та методичних аспектів у процесі навчання матема
тики сприяє реалізації його розвиваючої функції, підвищує рівень научувано- 
сті учнів, забезпечує розвиток їх творчих здібностей.

Семенец С.П. Аспекты реализации развивающей функции обучения при изуче
нии математики.

Обосновываются психолого-педагогические особенности обучения математике, 
которые обеспечивают реализацию развивающего обучения; выделяются основные 

формы, методы и средства этого процесса.

Semenets S.P. Aspects of realization of developing education while studying
mathematics.

Main contents: Substantiation of psychological and pedagogical peculiarities of teaching 
mathematics, which secure realization of developing education. The major methods, fonnp 

ad means of this process are outlined.
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