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Резюме. В статье рассмотрен вопрос формирования такого компонента 

процесса познавательной деятельности учащихся как умозаключение по 

аналогии. Указывается на двойную роль аналогии: или она выступает как 

положительный эвристический фактор, или она при неправильном исполь-

зовании может привести к ложным выводам. Приведены примеры на отра-

ботку таких познавательных приѐмов, как проведение словесных аналогий 

и нахождение аналогий между фигурами, а также примеры корректирую-

щих упражнений, дающих возможность исправить ошибки, допущенные 

при ложной аналогии. 

 

Summary. Analogy – based method of educating as means of forming cognitive 

activity of pupils is revieused in the article. 

But such a method dangerously double-faced. On one hand it can help 

keep pupils’  wits up, make their cognitive activity warm, alive either at school 

or during their self-education. But on the other hand many of pupils and not only 

them, risk to sfart jumping to false conclusion. 

The main point is to find the clue to a problem and as for the teacher, he is 

to show the places where those clues are and ways to distinguish true from false. 

The article has various samples of exercises in the process of education 

and self – educating of pupils. 

 

ОСОБИСТІСНА ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 
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Зміст і структуру всього навчально-виховного процесу, і зокрема його 

контролюючої компоненти, визначають цілі шкільної освіти. Головна мета 

навчання в сучасній школі полягає в максимальному розвитку особистості 

учня відповідно до його здібностей, можливостей, нахилів. З огляду на це, в 

результаті вивчення математики в школі учень має, перш за все, опанувати 

методами наукового пізнання, загальними підходами до розв’язання різнома-

нітних проблем, набути досвід творчого застосування знань. У нього мають 

бути сформовані логічне мислення, просторові уявлення, аналітичні можли-
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вості, узагальненість і усвідомлення розумових операцій. Учень повинен вмі-

ти спостерігати і аналізувати, виділяти головне, будувати моделі процесів і 

явищ, що вивчаються, систематизувати, узагальнювати, робити висновки, ви-

користовувати знання в різних умовах. Він має навчитися працювати з текс-

том, довідковою літературою, керувати своєю пам’яттю, увагою. 

У зв’язку з цим при вивченні математики учням необхідно опановува-

ти також знаннями про зміст і послідовність здійснення розумових дій, що 

забезпечують ефективне засвоєння навчального матеріалу. Набуття мате-

матичних знань, умінь та навичок при цьому виступає як необхідна умова 

розвитку певних якостей особистості, проте, їх роль не є визначальною. В 

умовах реалізації особистісно орієнтованого навчання в шкільній практиці 

знання, вміння та навички, що визначають розвиток особистості, мають 

входити до змісту освіти, контролюватися і оцінюватися вчителем [1]. І 

акценти в контролі результатів навчання, зокрема математики, мають бути 

перенесені саме на них. 

Існує два підходи в контролі результатів навчання учнів: 

1) за досягнутим учнем результатом; 

2) за процесом досягнення цього результату. 

Перший підхід відображає зовнішню (результативну) сторону засво-

єння. Показниками при цьому є точність і повнота відтвореного навчаль-

ного матеріалу, правильність розв’язання типових задач. Процес досягнен-

ня результатів при такому підході залишається не розкритим. Тому інфор-

мативність оцінки за результатом обмежена. Така оцінка фіксує лише той 

факт, що учень виконав або не виконав завдання. Причини цього залиша-

ються невідомими. І, як наслідок, вчитель не в змозі своєчасно і ефективно 

допомогти учневі. Крім того, контроль за результатом не завжди позитив-

но впливає на формування мотиваційної сфери учня, його самооцінки. 

Проте, у деяких випадках контроль за результатом виправданий. Напри-

клад, коли мова йде про точність обчислень, грамотність записів, знання 
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основних формул і теорем тощо. Однак, такий контроль має відігравати 

лише допоміжну роль. Визначальним має стати контроль за процесом до-

сягнення результату. 

Другий підхід базується на розумінні навчання учнів математики як 

процесу, спрямованого на особистісний розвиток учня. При цьому матема-

тичні знання, вміння та навички є умовою розвитку. Тому контроль ре-

зультатів навчання математики має відображати не тільки результат, а і 

процес його досягнення. Переваги контролю результатів навчання з цієї 

точки зору полягають у тому, що він виявляє сильні і слабкі сторони про-

цесу засвоєння знань, дає відомості про темп просування учня в навчанні, 

про причини його неуспіхів і резерви зростання. Така інформація носить 

яскраво виражений діагностичний характер, а тому дає змогу забезпечити 

диференційований підхід у навчанні математики, урахувати індивідуальні 

особливості кожного учня, організувати ефективну корекційну роботу. 

Отже, особистісна спрямованість контролю результатів навчання ма-

тематики передбачає пріоритетність другого підходу, тобто об’єктивне ві-

дображення процесу опанування учнями навчальним матеріалом, діагнос-

тику і корекцію індивідуального розвитку кожного з них. 

Для реалізації контролю цілі навчання мають бути певним чином сфо-

рмульовані. Виникає проблема конкретизувати цілі навчання математики у 

вимогах до результатів навчання. 

У шкільній практиці найчастіше використовуються дидактичні вимо-

ги до якості результатів навчання, розроблені у працях І.Я.Лернера [2], 

М.Н.Скаткіна [3] та інших. Автори розрізняють такі характеристики якості 

знань: повноту, глибину, системність, систематичність, усвідомлення, опе-

ративність, гнучкість. Знання, що засвоюються учнем, можуть бути уза-

гальненими або конкретними, згорнутими або розгорнутими. В залежності 

від глибини, повноти, системності знання можуть бути по-різному усвідо-

млені і використані.  
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В умовах реалізації особистісно орієнтованого навчання найважливі-

шою якістю засвоєння матеріалу є усвідомлення знань [4]. Ця якість вира-

жається в розумінні учнем зв’язків між знаннями, в умінні виділяти суттєві 

і несуттєві зв’язки, в опануванні ним способами отримання знань. Усвідо-

млення знань – найбільш узагальнена якість, що відображає кінцевий ре-

зультат засвоєння і синтезує інші показники. 

Інший підхід у встановленні вимог до результатів навчання полягає у 

визначенні рівнів, яких досягає учень у процесі опанування знаннями, 

вміннями та навичками. У різноманітних дидактичних і методичних дослі-

дженнях виділені три рівні засвоєння знань, умінь та навичок: відтворення, 

їх застосування за зразком або в знайомих умовах, використання знань у 

нестандартній ситуації. Характерною рисою такого підходу є тенденція 

уникнути рекомендацій, що стосуються змісту навчання. 

Для виявлення рівнів засвоєння математичних знань, умінь та навичок 

використовується навчальний матеріал різної складності, розробляються 

багаторівневі системи задач і вправ, створюються методичні посібники, 

розробляються програмні вимоги, де відображаються змістовні критерії 

оцінки знань, умінь та навичок (об’єм, системність, узагальненість тощо).  

Для того, щоб охарактеризувати рівень розвитку учня, здійснювати 

діагностичну і корекційну роботу доцільно контролювати не тільки інфор-

мативний рівень учня, а і метод отримання цієї інформації, характер орга-

нізації навчальної діяльності учня, яка сприяє (або перешкоджає) міцному 

засвоєнню, рівень опанування учнем різними логічними операціями, логі-

чними прийомами опрацювання інформації. 

Однак, опанування учнем певного запасу знань, умінь, навичок з ма-

тематики, відтворення ним схем логічних дій характеризує навченість, а не 

його розвиненість, як особистості. Учень може добре відтворювати норма-

тивні зразки під контролем учителя, але не керуватися ними поза цим кон-

тролем. Тому, на нашу думку, найважливіший показник шкільної успішно-
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сті – це міра самостійності, продуктивності, гнучкості, ініціативності, кри-

тичності мислення. Ці якості мають контролюватися поряд з рівнем засво-

єння знань і опануванням логічними операціями і прийомами навчальної 

роботи. Тому пропонується враховувати в контролі результатів навчання: 

 характер використання знань, умінь, навичок (під контролем вчителя, 

при жорсткій регламентації; за власною ініціативою); 

 опанування способами навчальної роботи, що забезпечує економне і 

ефективне засвоєння; 

 усвідомлення учнем способів навчальної роботи.  

Зазначені критерії, по-перше, характеризують самостійність, актив-

ність учня при опануванні ним навчальним матеріалом, і мають бути осно-

вою для оцінки його розумових (пізнавальних) можливостей, для виявлен-

ня розвитку особистості. По-друге, оскільки, ці критерії характеризують 

процес досягнення результатів навчання і дають вчителю інформацію про 

індивідуальні особливості роботи кожного учня, то вони мають бути вико-

ристані з метою індивідуалізації і диференціації навчання математики. 

Реалізація особистісної зорієнтованості навчання в шкільній практиці 

через здійснення диференційованого підходу, і зокрема, вимога контролю-

вати індивідуальний розвиток кожного учня потребує переорієнтації (а 

можливо і зміни) системи оцінювання. 

У діючій системі оцінювання математична (і не тільки) підготовка уч-

ня порівнюється з деяким максимальним рівнем засвоєння навчального 

матеріалу, який оцінюється в «5» балів. Оцінювання при цьому здійсню-

ється за принципом «віднімання»: в залежності від помилок і недоліків, 

припущених учнем, його оцінка знижується. По суті, оцінювання прово-

диться за відсутністю знань, тобто за тим, що учень не засвоїв, або засвоїв 

з помилками. Проте, явно незаданий той рівень засвоєння навчального ма-

теріалу, досягнення якого є обов’язковим для кожного учня. Відсутні єдині 

об’єктивні критерії виставлення мінімальної позитивної оцінки. 
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Альтернативним традиційному підходу є оцінювання підготовки учнів за 

принципом «додавання»: оцінка виставляється за досягнення певного рівня під-

готовки (обов’язкового, підвищеного або поглибленого). Такий підхід, з точки 

зору особистісно орієнтованого навчання, є педагогічно виправданим.  

Оскільки, в такому разі навчання виявляється ланцюжком непере-

рвних маленьких перемог, а не ланцюжком поразок у «боротьбі» за досяг-

нення певного рівня. А це сприяє формуванню стійкої позитивної мотива-

ції навчання. 

Досягнення рівня обов’язкової підготовки свідчить про виконання 

вимог, що пред’являються програмою на тому мінімальному рівні, який є 

необхідним і одночасно достатнім для позитивної атестації. В цьому випа-

дку оцінка «задовільно» свідчить про засвоєння учнем мінімуму математи-

чних знань, умінь і навичок, які відповідають програмним вимогам і доста-

тніх для продовження навчання. Відповідно змінюється зміст оцінок «доб-

ре» і «відмінно», які характеризують досягнення більш високих рівнів на-

вченості (підвищеного або поглибленого). 

Визнання нового змісту оцінок дозволить використовувати їх як об’єктивні 

показники виконання учнем програмних вимог і глибини опанування навчаль-

ним матеріалом, характеризуватиме пізнавальні інтереси учня, його можливості, 

здібності, інтелектуальний і психічний розвиток особистості учня. 

Таким чином, в умовах впровадження особистісно орієнтованого навчання 

в шкільну практику контроль результатів навчання має стати дійовим засобом 

розкриття індивідуальності дитини і підтримки її особистісного розвитку. 
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Резюме. В статье рассмотрены некоторые аспекты контроля результатов 

обучения математике в условиях реализации личностно ориентированной 

направленности учебного процесса. 

 

Summary. In this article there in the speech about personal direction of control 

by the results of mathematical teaching. 
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Концепція математичної освіти в Україні передбачає необхідність 

реалізації диференційованого підходу до навчання в різних ланках системи 

освіти. Державні стандарти загальної середньої освіти, регулюючи 

відносини суб’єктів освітнього процесу, є основою побудови рівнів нав-

чання математики. Стандарт визначає компетенцію і взаємну 

відповідальність учасників освітнього процесу, державні гарантії в 

одержанні загальної середньої освіти та контроль за дотриманням вимог 

даного Стандарту. Тому майбутній вчитель повинен бути готовий до за-

безпечення обов’язкових результатів навчання на різних освітніх рівнях, а 

також до здійснення диференційованого підходу до навчання і як 

невід’ємної його частини – побудови рівневої системи контролю 

результатів навчання. 

Для цього необхідно не тільки складати зі студентами тексти рівневих 

контрольних робіт в курсі «Методика викладання математики», а й прово-

дити рівневий контроль результатів навчання студентів з усіх фундамен-

тальних математичних дисциплін. Методична система контролю повинна 

бути зразком для їх майбутньої діяльності. 

У зв’язку з розширенням мережі різнопрофільних шкіл, зростає роль 

визначення студентом свого місця в системі середньої освіти тому, що ви-

моги до фахівців загальноосвітніх шкіл та закладів фізико-математичного 


