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ПРО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТТЯХ ІЗ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Однією із тенденцій сучасної освіти є впровадження компетентнісних підходів на всіх 
рівнях освіти. Це потребує вдосконалення методів, форм і засобів традиційної підготовки 
вчителя, зокрема, вчителя математики. Одним із таких засобів є методичні задачі. Головне 
призначення методичних задач, як підкреслює О. М. Ігна [1, с. 20], -  це технологізація мето
дичної підготовки і оволодіння педагогічною майстерністю, розвиток методичного мислення 
і дидактичних здібностей, забезпечення теоретичної та практичної готовності до роботи у 
школі. Розробка проблеми використання методичних задач у процесі професійної підгото
вки студентів педагогічних спеціальностей досліджувалась у роботах багатьох науковців 
(М. І. Айзенберг, Н. А. Глузман, В. І. Євдокимов, Я. М. Жовнір, Т. В. Зацепіна, О. М. Ігна,
Н. Б. Істоміна, А. І. Пценко, Т. І. Ковтунова, Е. І. Лященко, Л. П. Нестеренко, В. С. Овчіннікова,
М. М. Рогановський, І. Ю. Сергієнко, М. С. Соловейчик, С. Є. Царева, В. О. Швець та ін.). 
Проте, як показує практика, розв’язування методичних задач зі студентами часто носить епі
зодичний та ілюстративний характер. На нашу думку, одна із причин цього -  недостатня кі
лькість таких задач у науково-педагогічній літературі. Ймовірно також, що відсутність сис
тематичності та системності використання методичних задач на заняттях із методики на
вчання, зокрема, математики, -  це наслідок недооцінки викладачами дієвості та ефективно
сті методичних задач для набуття студентами необхідних фахових вмінь.

Зупинимось на визначенні методичної задачі. Зауважимо, що термін «методична за
дача» часто зустрічається у науковій літературі, присвяченій професійній підготовці вчи
теля, проте він не включений у найбільш відомі педагогічні та методичні словники. Слід 
також зазначити, що поряд із поняттям «методична задача» синонімічно вживаються по
няття «начальна методична задача», «навчально-методична задача», «методичне за
вдання». Єдиного підходу до визначення поняття «методична задача» немає. Це поняття, 
зокрема, означають: а) як об’єкт педагогічної дії, що містить вимоги осмислення і практи
чного застосування предметних знань за допомогою визначеного інструментарію 
(І. Ю. Сергієнко); б) як задачу, зміст якої береться із певної діяльності (Т. І. Ковтунова); в) 
як задачу, результат розв’язування якої виражається у вигляді набору засобів та способів їх 
впорядкування, які використовує вчитель у навчанні для досягнення мети, тобто, е мо
деллю його діяльності для досягнення мети навчання тощо. Ці означення до певної міри 
відображають зміст поняття методичної задачі, хоча і не є, на нашу думку, достатньо по
вними та розгорнутими. Ми, використовуючи результати досліджень А. Л. Іщенко та
В. О. Швеця [2, с. 12], під методичною задачею будемо розуміти задачу, що детерміну
ється основними видами діяльностями вчителя (навчальною, виховною, розвиваючою, ор
ганізаційною та контролюючою). Підходи до класифікації методичних задач дуже різно
манітні. Не будемо їх аналізувати, лише зазначимо, що на заняттях із методики навчання 
математики ми використовуємо наступні групи методичних задач. Це задачі: 1) з окремих 
питань загальної методики навчання математики; 2) пов’язані з методикою формування 
математичних понять; 3) пов’язані з методикою вивчення теорем; 4) пов’язані з історією 
математики; 5) пов’язані із методикою навчання учнів розв’язувати математичні задачі;
6) пов’язані із евристиками; 7) пов’язані з використанням знаково-символічних засобів;
8) методики навчання математики в 5-6 класах; 9) методики навчання алгебри;
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10) методики навчання планіметрії; 11) методики навчання алгебри і початків аналізу; 
12) методики навчання стереометрії. Наведемо приклади задач.

Задача №1 (до 2 групи). Вкажіть найближчі родові поняття для таких понять: а) квадрат; 
б) степінь з натуральним показником; в) вертикальні кути; г) просте число; д) хорда.

Задача №2 (до 6 групи). У деяких випадках аналогія відіграє негативну роль. Мова 
йде про ряд типових помилок внаслідок неправильних умовиводів за аналогією. Роз
гляньте типові помилки в прикладах та перерахуйте, у результаті яких хибних аналогій

і ,  а+с а З 3 6  . .  /~ і ту , . .  а а аотримані такі помилки: І ) ------= —; 2 ) 3 ) уіа +Ь =а+Ь;  4 ) ------ = —н— ;
b+c b 4 4 8 Ь+с b с

5) sin а  + sin /3 = sin(«  + /?); 6) у просторі до прямої через одну її точку можна провести 
лише один перпендикуляр; 7) дві прямі в просторі, перпендикулярні до третьої, парале
льні між собою.

Задача №3 (до 7групи). ( □ + Д )  ■ ( □ - Д  ) = D2 - Д 2 -  такий знаково-символічний 
запис може допомогти учням набути навички роботи із певною формулою. Що це за 
формула, коли вона вивчається? Наведіть приклад (у формі евристичної бесіди) вико
ристання цього запису на уроці.

Задача № 4 (до 9 виду). Запишіть, якій нерівності, системі чи сукупності систем 
нерівностей рівносильна нерівність виду

2t f f { x ) < g { x ) ,  n e N .
Придумайте та розв’яжіть відповідну нерівність. Яку помилку можуть допустити учні, 
розв’язуючи таку нерівність?

Як свідчить наш досвід, розв’язування методичних задач сприяє свідомому і 
більш глибокому засвоєнню як педагогічних навчальних предметів так і математики. 
Задачі, побудовані не на абстрактних розмірковуваннях, а на конкретному матеріалі 
стають для студентів зрозумілими і необхідними. Вони виступають як важливий еле
мент їх підготовки, який нічим іншим замінити не можна.
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Summary. Prus A. About usage of methodical tasks during practical lessons of methods of 
teaching Mathematics. Questions about the role of mathematical tasks for getting some necessary 
professional skills by the students of pedagogical specialties of faculties of physics and mathematics 
are investigated in the article.
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Аннотация. Прус А. В. Об использовании методических задач на практических занятиях 
по методике обучения математики. Исследуется вопрос о роли методических задач для при
обретения студентами педагогических специальностей физико-математических факультетов 
отдельных необходимых профессиональных умений.
Ключевые слова: методическая задача, профессиональные умения.
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