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ПЕРЕДМОВА 

Курс „Елементарна математика" є невід 'ємною складовою 
системи професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя 
математики. Він забезпечує готовність до розв'язування основних 
видів задач у середній ланці шкільної математичної освіти: задач на 
обчислення, доведення, дослідження та побудову. Спрямовує на 
досягнення в школі цілей, що визначені в навчальній програмі з 
математики для загальноосвітніх навчальних закладів: формування 
математичних знань учнів як однієї із складових загальної культури 
людини, необхідної умови повноцінного життя в сучасному 
суспільстві; інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їх логічного 
мислення, пам'яті , уваги, інтуїції, математичних здібностей; 
оволодіння системою математичних умінь для реалізації вищеназваних 
цілей, вивчення інших дисциплін і самостійного продовження 
навчання (учіння). Загальновизнаним є положення про ге, що 
формування математичних знань і вмінь не має бути самоціллю, а як 
один із дієвих засобів розвитку особистості школяра. Однак у 
переважній більшості в традиційній системі освіти розвивальна 
функція навчання реалізовується формально, оскільки якість засвоєння 
знань, сформованість умінь визначається насамперед рівнем 
запам'ятовування та здатністю до відтворення поданих у готовому 
вигляді знань, способів дій і способів мислення. Щоб перевірити 
вищеназване, дайте відповіді на такі запитання: 

1) як часто під час вивчення шкільної математики Ви самостійно 
формулювали означення того чи іншого математичного 
поняття, розкривали його походження та обґрунтовували 
необхідність у введенні? 

2) чи відкривали та самостійно доводили Ви теореми? 
3) як часто на уроках математики розв'язувалися задачі 

практичного і прикладного змісту? 
4) під час розв 'язування математичних задач Вашим головним 

завданням було одержати результат (правильну відповідь), 
безпомилково реалізувати побудований учителем алгоритм чи 
знайти спосіб розв'язування задачі? 

5) чи створювали Ви власні задачі? 
6) які основні математичні ідеї (способи побудови математичних 

теорій) застосовуються в шкільному курсі математики? 
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7) чи розв'язували Ви дослідницькі математичні задачі-
проблеми? 

8) назвіть основні методи розв'язування математичних задач і 
доведення теорем, сформулюйте етапність їх реалізації у 
вигляді узаг альнених схем-орієнтирів; 

9) скільки однотипних задач Ви розв'язували за визначеним 
зразком для формування необхідних математичних умінь і 
навичок? 

10) основою Вашого навчання математики слугував навчально-
пізнавальиий інтерес, бажання досягти успіху (визнання) чи 
намагання одержати високу оцінку? 

Після завершення вивчення експериментального курсу 
„Елементарна математика", створеного на основі концепції 
розвивальної освіти, поверніться до наведених запитань і зробіть 
відповідні висновки. З огляду на це спробуйте сформулювати власну 
професійно-педагогічну позицію стосовно цілей, завдань, змістового та 
процесуального компонентів шкільної математичної освіти, головних 
задач професійно-педагогічної діяльності вчителя математики. Таким 
чином, зробіть Ваш свідомий вибір: розвивальне чи традиційно 
усталене навчання математики. 

Щоб мати загальне уявлення про експериментальне навчання 
елементарної математики, важливо знати походження парадигми 
розвивальної освіти, зрозуміти сутність тих проблем, ІЦО нею 
ставляться та розв'язуються. Тому до посібника включені питання про 
становлення, теорегико-методологічні засади та психолого-педагогічні 
основи розвивальної освіти; вимоги до змісту розвивапьного навчання; 
особливості процесу розвивального навчання математики. 

На завершення хочемо побажати всім самореалізації та 
самоствердження в навчально-пізнавальній діяльності, оригінальних 
ідей і розв'язків, власних математичних відкриттів, що забезпечить 
інтелектуальне задоволення, професійне зростання та суспільне 
визнання. 
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