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КОНЦЕПЦІЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
„ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА” В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОЇ 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

С.П. Семенець,
Житомирський держ. університет їм. Івана Франка,

м. Житомир, УКРАЇНА 
E-mail: Serqij.Semenets@zu.edu.ua

З огляду на існуючий стан розвитку математичної освітньої ми дійшли 
висновку, що одним із основних її протиріч є невирішеність проблеми уміння 
математики, яка є найбільш складною і найменше опрацьованою, а в 
методичному плані -  перебуває лише на початковому етапі дослідження.

Метою вивчення курсу елементарної, математики в системі розвивальної 
освіти є:

1) розвиток науково-теоретичного мислення студентів;
2) формування суб’єктів навчально-професійної (навчальної 

математичної') діяльності;
3) формування суб’єктівучіння математики;
4) становлення особистостей як суб’єктів життєдіяльності
Ми апелюємо до думки видатного психолога Л.С. Виготського про те, що 

навчання свою провідну роль у розумовому розвитку здійснює, перш за все, 
через зміст засвоєних знань [ 1]; до ідеї розробника теорії розвивального навчання 
В.В. Давидова стосовно того, що основою розвивального навчання слугує його 
зміст, від якого похідні методи (або способи) організації навчання [2].

З позицій розвивального підходу курс „Елементарна математика” має 
будуватися у відповідності до таких положень:

1. Зміст навчального матеріалу має відповідати цілям розвивального 
навчання та визначатися на основі „зон ближчого розвитку” студентів, які 
згідно вчення Л.С. Виготського, створюються в процесі спілкування та 
співробітництва із викладачем (ученим) і товаришами, орієнтують на 
здійснення самостійної (колективно розподіленої та індивідуальної) навчально- 
пізнавальної діяльності. Дискредитація традиційно прийнятої установки на 
одержання готових знань -  одна із головних концептуальних вимог 
розвивального навчання (у цьому його інновація і найсуттєвіша відмінність 
від традиційного).

2. До змісту навчання мають входити не тільки система теоретичних 
понять, на основі якої формується структура навчальної дисципліни, але й 
методологічні принципи одержання (відкриття) нових знань, способи 
навчально-пізнавальних дій, теоретичні методи пізнання та мислення, яю 
належать до загальнонаукових.

3. Зміст навчання має бути структурований та зведений до єдиної 
логічної основи, включати методологічні засади та структури математики як
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науки (згідно досліджень Бурбакі). Увесь навчальний матеріал розбитий на 
взаємопов язані змістові блоки (модулі), у кожному з яких сформульовані 
відповідні змістові узагальнення (основні відношення, теоретичні поняття та їх 
властивості, узагальнені способи дій, методи розв’язування типових задач).

4. Усі теоретичні поняття мають вивчатися, починаючи з аналізу умов їх 
походження та розвитку (генези). Навчання є розвивальним, якщо воно 
розв’язує проблему походження теоретичних знань.

5. Змістом навчання мають бути різного виду моделі, схеми, зокрема, 
семіотичний компонент математичної освіти.

6. Вирішальна роль у змісті навчання має належати різного виду задачам, 
оскільки саме в процесі реалізації заданного підходу здійснюється формування та 
розвиток навчально-професійної діяльності студентів. Розроблена нами теорія 
задач розвивальної математичної освіти ґрунтується на принципі розвивальної 
наступності, згідно з яким кожен наступний тип розв’язуваних задач 
вирізняється від попереднього вищим рівнем змістового теоретичного 
узагальнення. Перший рівень заданно! системи передбачає постановку 
прикладних, практичних задач; другий -  навчальних, третій -  навчально- 
теоретичних; четвертий (найвищий) рівень — навчально-дослідницьких, задач. 
Особливою задачею на кожному рівні теоретичного узагальнення є рефлексія, що 
розв язується на основі самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

7. Зміст навчання має задовольняти вимогу фундаментальності освіти. 
Обсяг теоретичних знань, засвоєних способів навчально-пізнавальних дій має 
бути достатнім для самостійного продовження навчання, проектування 
індивідуальної траєкторії учіння.

Концепція розвивальної освіти передбачає виділення „клітинки” — 
генетично вихідного теоретичного поняття, на основі якого розкривається 
сутність усієї різноманітності навчального матеріалу в структурах його 
теоретичної та практичної (задачної) складових Вважаємо, що такою 
„клітинкою” в курсі елементарної математики є системоутворююче поняття 
„математична модель”.

Вивчення змістових компонентів елементарної математики має 
здійснюватися шляхом сходження від абстрактного (загального) до 
конкретного на основі розробленого нами розвивально*задачного методу 
навчання математики [3].
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