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УДК 373.5.016: 514.113

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ 
СИСТЕМІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

А. В. Прус, Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

Особистість стає нині метою освіти взагалі і математичної зокрема. Тому проблемі 
особистісно орієнтованого підходу до навчання математики у середній і вищій школі 
приділяється велика увага, як підкреслювала доктор педагогічних наук, професор 3. І. 
Слєпкань. У роботах цього відомого українського математикагметодиста. наприклад, [1], 
[2J, [3], є грунтовний аналіз визначеної вище проблеми, шляхи її вирішення. Виокремимо 
у науково-методичній спадщині 3. І. Слєпкань важливе твердження, що формувати 
і розвивати особистість учня під силу лише вчителеві з високим рівнем інтелекту7, 
професійної компетентності, моралі [1,34]. Отже, процес вивчення будь-якої дисципліни, 
особливо для майбутніх педагогів, слід спрямувати так, щоб форму'вати зазначені риси та 
якості.

Р о 'П т г я н е м п  n m t ,  r v n p r m e T v  « М ^ тп п м ті-я u « m ia m i< r  ллят'р м я т ы ь -ну-. г

орієнтованій системі навчання маиоутніх вчителів математики, зауважимо, що під 
особистісно орієнтованим навчанням будемо розуміти таке навчання, де беруть за основу 
особистість дитини, її самобутність, самоцінність, суб'єктний досвід кожного спочатку 
розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти [4,32]. Нині активно розробляються 
технології такого навчання у всіх навчальних закладах, до таких технологій існує низка 
науково обґрунтованих вимог, зокрема ті, які сформулювала І. С. Якиманська [4, 38]. 
Також слід підкреслити конструктивні пропозиції 3 .1. Слєпкань [1,36] щодо особистісно 
орієнтованого навчання: доцільно розумно поєднувати типи прямого і контекстного 
навчання, діалогового й інструктивного, індивідуального й колективного, створювати 
сприятливі умови для репродуктивної, продуктивної й творчої діяльності, поєднувати 
зовнішнє регулювання викладачем навчання та самоосвіти, застосовувати активні та 
інтерактивні методи і форми навчання. На наш погляд, різноманітні форми організації 
занять на методиці навчання математики, використання доцільно підібраної системи 
методичних задач, серед іншого, дозволяють орієнтувати вивчення цієї дисципліни до 
особистості студента.

Якщо на практичних заняттях із методики навчання математики викладач чітко 
формулює дидактичні завдання, послуговуючись при цьому відповідним зразком, а 
поотягом виконання студентами завдань сппям овур . їх н ю  діяльність, шитпавляс помилки, 
дає поради та вказівки, то це пряме навчання. Причому, форми організації розв’язування 
можуть бути різні. Слід зазначити, що з метою дослідження окремих питань, пов’язаних 
із методикою навчання математики нами було проведене анкетування студентів нашого 
університету7, які вивчають цей предмет 1, 2, 3 роки, відповідно, 47, 55, 92 особи, всього 
194 респонденти. Зокрема, на запитання: «Які форми організації роботи на заняттях із 
методики навчання математики найкорисніші, на Ваш погляд, для набуття необхідних 
професійних вмінь та навичок?» - відповіді студентів щодо самостійної роботи та 
дидактичних ігор були досить несподівані (рис. 1). В якості дидактичних завдань 
пропонуємо розв’язувати, серед інших, методичні задачі. Нами створена система таких 
методичних задач, які пов’язані з окремими питаннями загальної методики навчання 
математики, з методикою формування математичних понять і вивчення теорем, із історією 
математики та методикою навчання учнів розв’язувати математичні задачі, з евристиками
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Секція 2. Науково-методичні засади особистісно орієнтованої системи навчання математики ....

та використанням ЗСД. задачі методики навчання математики в 5-6 класах, методики
ГГ noTJ І %ТОТ ГЧ11 'Г'О 

Л р і і  1 U

He знаю Ділов і ігри Работа в Робота в Самостійна Робота всією
гомогенних гетерогенних робота з групою пщ

групах із групах із допомогою керівництвом
допомогою допомогою вчителя у разі викладача
викладача викладача потреби

Інше

О 3 роки 

В 2 роки 

■ 1 рік

Рис. 1
Наприклад, задача: «Знаково-символічний запис ( + А) • ( — А) = 2 — А2 може 

допомогти учням набути навички роботи із певною формулою. Що це за формула, коли 
вона вивчається? Наведіть приклад (у формі евристичної бесіди) використання цього 
запису на уроці». Зрозуміло, що кожен студент напише «свою» евристичну бесіду, що 
буде за змістом та формою відображати його власний досвід. Обговорення декількох 
розв’язань такої задачі в результаті збагатить досвід кожного студента.

Якщо на лабораторних заняттях проводиться ділова гра, зокрема, студент проводить 
урок (фрагмент) на певну тему, наприклад, «Формування поняття кута», тобто моделює 
свою майбутню професійну діяльність, а засвоєння ним абстрактних знань накладається 
на канву цієї діяльності, то це контекстне навчання. Пряме та контекстне навчання, 
як і інші типи, природно поєднуються на заняттях із методики навчання математики. 
Підсумовуючи, зазначимо, що процес вивчення цієї дисципліни безперечно є вагомою 
складовою у особисто-орієнтованій системі навчання майбутніх вчителів математики.
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ipjC ,ч.х}. :гіЄібДі*ка і ї і і і і 'ш и н я  математики в осоонсто орієнтованій с и с іЄМ ї 
навчання майбутніх вчителів математики. Розглядається питання використання методичних 
задач, форм організації занять із методики навчання математики.

Аннотация. ПрусА.В. Методика обучения математики в личностно ориентированной 
системе обучения будущих учителей математики. Рассматривается вопрос использования 
методических задач, форм организации занятий по методике обучения математики.

Summary'. Prus A. V. Methods of teaching mathematics in the personally orientated system 
of teaching future teachers of mathematics. The question of use of methodical 
organization of studies in methods of teaching mathematics is examined in the article.
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