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Кожна методична система навчання функціонує на певному соціаль-

ному фоні, що робить на неї вирішальний вплив. Найбільш яскраво він 

спрямований на провідний компонент методичної системи � цілі навчання.  

Зміни, що відбуваються сьогодні на Україні, призвели до появи но-

вих орієнтирів у системі освіти. Головним орієнтиром цієї системи є учень, 

його потреби й інтереси. 

Поява нових типів навчальних закладів, розрахованих на дітей, що 

проявили інтерес і здібності до однієї з областей творчої діяльності, орга-

нізація допомоги у виявленні талановитих дітей і забезпечення розвитку їх 

творчого й інтелектуального потенціалу дали можливість загальноосвітнім 

школам працювати за різними навчальними планами, програмами і підру-

чниками, що, у свою чергу, змінило соціальне замовлення школи педагогі-

чному вузу, і спричинило зміну мети викладання фундаментальних мате-

матичних дисциплін. 
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На сьогодні математичний аналіз, алгебра і геометрія повинні не лише 

дати студентам необхідні знання, навички й уміння, а і підготувати майбутніх 

учителів математики до навчання в умовах демократизації, гуманізації і ди-

ференціації освітнього процесу, до використання нових інформаційних тех-

нологій, до викладання математики в середніх навчальних закладах різних 

типів за різними навчальними планами, програмами і підручниками. 

У силу закономірностей, пов'язаних із внутрішньою будовою методич-

ної системи, зміна одного компонента з необхідністю призводить до зміни й 

інших, тобто всієї системи в цілому. У цьому, як відомо, реалізується прин-

цип повноти в удосконаленні методичної системи. Мета, з одного боку, орга-

нічно пов'язана з змістом діяльності і спрямована на його здійснення, а з ін-

шого, будучи сформульованою, з урахуванням не тільки конкретного змісту 

діяльності, але і вищеназваних цілей, вона упорядкує, а не рідко і потребує 

внести певні корективи в сам зміст навчання і виховання. Що ж стосується 

форм, методів і засобів діяльності, то цілі закономірно їх визначають. 

Зміст математичних курсів у педвузі визначається програмою для фі-

зико-математичних факультетів педінститутів. Формування готовності 

студентів до роботи в сучасній школі потребує проекції матеріалу, що ви-

вчається в педвузі, в різні навчальні плани і програми, акцентування уваги 

на способах введення  понять у середніх школах різних типів, виділення 

питань цікавих для індивідуальної роботи учнів, розгляду історичного ас-

пекту матеріалу теми, вказівки задач і вправ для різних профільних класів, 

а головне,  вказівки вимог до знань, умінь і навичок студентів, орієнтова-

них на роботу в основній школі, профільному нематематичному класі, кла-

сі або школі з поглибленим вивчанням математики. 

Основною формою організації навчального процесу в  середніх шко-

лах усе ще залишається урок, проте, ряд навчальних планів передбачає 

проведення лекцій, семінарських і практичних занять, організацію само-

стійної роботи учнів. У зв'язку з появою нових форм організації навчаль-
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ного процесу в школі, необхідно готувати студента-математика до уміння 

використовувати у своїй майбутній роботі зазначених вище та інших форм 

організації навчального процесу. В цьому максимально може сприяти ви-

користання різноманітних форм проведення занять з фундаментальних ма-

тематичних дисциплін, а також розробка студентами матеріалів для прове-

дення подібних занять у майбутньому. 

На лекційних заняттях з метою формування готовності студентів до 

викладання в школах різних типів необхідно нагадувати студентам про те, 

що евристична модель викладання і пов'язані з нею форми навчальної ро-

боти виступають як домінуючі в класах фізико-математичного профілю, 

репродуктивна модель � основна форма навчальної діяльності в профіль-

них класах нематематичного профілю, а догматична � у слабких класах ос-

новної школи. Питання загальної методики математики на лекційних за-

няттях необхідно супроводжувати стислими коментарями, говорячи про 

застосування у викладанні індукції і дедукції, аналізу і синтезу; показуючи 

методику введення математичних понять, аксіом, теорем у середніх шко-

лах  різних типів; організуючи самостійну роботу, розвиваючи навички 

самоконтролю. На лекційних заняттях є можливість сказати про виконання 

того або іншого дидактичного принципу. Задача викладача полягає в тому, 

щоб створити таку систему пропедевтичного ознайомлення студентів з 

принципами дидактики, при якій без особливої витрати часу вказувалися б 

приклади виконання цих принципів.  

Наприклад, студенти повинні усвідомити, що те визначення, з яким 

вони познайомилися в школі, є спеціалізація вузівського визначення. Далі 

студентам потрібно сказати наступне: «У викладі цього питання дотрима-

ний один із принципів навчання � принцип науковості. У курсах педагогі-

ки і методики викладання математики ви глибоко і всебічно проаналізуєте 

принципи навчання. А в нашому курсі ми будемо тільки наводити окремі 

приклади, що ілюструють ці принципи. Принцип науковості в математиці 
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полягає не в тому, щоб матеріал у школі викладати так, як він освітлюється 

в сучасній науці, а в тому, щоб дати таке його трактування, яке дає можли-

вість надалі розвинути, узагальнити й одержати сучасний виклад».  

Особливо слід підкреслити, що для дотримання принципу науковості 

майбутній учитель повинен добре знати строгий виклад того матеріалу, що 

міститься в шкільному підручнику. Прикладів, що ілюструють виконання 

дидактичних принципів викладання кожного математичного курсу так ба-

гато, що фіксувати увагу на кожному з них потребувало б невиправдано 

багато часу. Вважаємо, що на лекціях досить показати 2 � 3 приклади, які 

ілюструють різні принципи дидактики. 

На практичних заняттях відбувається повторне осмислення вивчено-

го матеріалу, відтворення і застосування знань з метою їх поглиблення і 

закріплення. Студенти вчаться застосовувати теоретичні знання на практи-

ці при розв'язуванні задач і вправ, готуються до проведення уроків розв'я-

зування задач, комбінованих уроків, практичних занять у майбутньому. 

Самостійне розв�язування задач сприяє вихованню студентів, особливо ви-

хованню волі, наполегливості, творчості й інтересу до математики. В про-

цесі проведення практичних занять викладач педвузу повинен використо-

вувати диференційований підхід, оскільки, поперше, в майбутньому сту-

дент буде працювати в умовах рівневої диференціації і педвуз повинен да-

ти йому зразок реалізації ідей диференційованого навчання, а, подруге, 

кожний студент повинен засвоїти практичні уміння і навички на рівні, що 

відповідає його навчальним можливостям і схильностям до подальшої пе-

дагогічної діяльності в середній школі обраного типу. 

Практичні заняття в педвузі повинні бути побудовані так, щоб пере-

конати студентів у тому, що слушність, повноцінність формування понять 

і засобів дій залежить від вправ, запропонованих учням у тому випадку, 

якщо вони правильно організовані, і наприкінці занять проводиться аналіз 

запропонованих до розв'язування задач. Практичні заняття можуть попере-
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дити таку методичну помилку вчителів, як швидкий перехід до формаль-

ного оперування поняттями. Студентам потрібно показати і пояснити, що 

учням шкіл усіх типів доводиться виконувати вправи, які не потребують 

точного знання визначення, глибокого проникнення в його сутність і пе-

редчасне введення алгоритмів та формальне їх використання роблять 

знання неосмисленими. При доборі вправ необхідно враховувати психоло-

гічні закономірності засвоєння понять, формування умінь і навичок. 

Семінарські заняття з математики знаходять усе більш широке засто-

сування в сучасній школі. Тому студент педвузу, вивчаючи фундаменталь-

ні математичні дисципліни, поступово повинен готуватися до проведення 

семінарських занять з школярами. Природно, що при вивченні педагогіки 

студенти-математики, як і студенти інших фахів педвузу, знайомляться з 

різноманітними підходами до типізації семінарських занять, з засобами їх 

проведення, з вимогами до семінарів у залежності від пізнавальних мож-

ливостей і вікових особливостей учнів, з особливостями проведення семі-

нарських занять. Проте цього недостатньо для побудови загальнодидакти-

чної системи шкільних семінарів з математики. Вчитель повинен вміти ви-

значити тему семінарського заняття і відповідно до врахування рівня пі-

знавальної самостійності учнів і темою заняття підібрати потрібний тип 

заняття, питання які виносяться на обговорення, уміти задавати питання 

виступаючому, підбивати підсумок кожного виступу і всього семінару, пі-

дібрати літературу, направити підготовчу роботу доповідачів, співдопові-

дачів і опонентів, скласти їм план і тези; відібрати фрагменти робіт для 

коментованого  читання, підібрати теми для диспуту, міжпредметного се-

мінару. На наш погляд, це можливо лише в умовах проведення семінарсь-

ких занять з математичних дисциплін у педвузі з орієнтацією на їх копію-

вання в майбутній педагогічній діяльності. 

Семінари повинні складатися з двох взаємозалежних ланок � само-

стійного вивчення студентами програмного матеріалу й обговорення на 
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заняттях результатів їх самостійної пізнавальної діяльності. Семінари фо-

рмують у студентів уміння самостійно одержувати знання. Виробляють ак-

тивну життєву позицію, розвивають інтерес до предмета, мають велике пі-

знавальне значення: студенти, готуючись до них, знайомляться з методич-

ною літературою й історією математики, досягненнями науки і техніки, 

освоюють такі розумові операції як аналіз, синтез, абстрагування, конкре-

тизація, узагальнення, порівняння складних об'єктів та їх систем. У процесі 

активної розумової діяльності, коли кожний стежить за ходом думок ін-

ших, розвивається пильність і такі важливі якості як широта, глибина, різ-

нобічність поглядів, уміння швидко визначити свою точку зору, знайти ви-

рішення питання. Колективне обговорення відіграє важливу роль в розвит-

ку мови майбутніх учителів, зокрема, монологічної, що при інших формах 

навчання не отримує належного стимулювання.  

В сучасній школі одним з основних джерел одержання знань стає 

самостійна робота учнів. Тому у вузі велику увагу необхідно приділяти її 

організації, оволодінню студентами засобами і прийомами її практичного 

здійснення.  

Метод, за допомогою якого досягається заданий результат, не випад-

ковий. Він певним чином обумовлений змістом поставленої цілі і є компо-

нентом цілісної діяльності. В Україні налагоджена і досить чітко функціо-

нує розгалужена система методичних служб різних масштабів. Проте, на 

жаль, не кожний вчитель може правильно вибрати методи своєї праці, тоб-

то організувати свою роботу, роботу учнів, відношення співробітництва з 

учнями. Отже, навчання студентів у процесі вивчення фундаментальних 

дисциплін організаційно-діяльністному підходові до навчання становить 

інтерес в плані формування готовності студентів до педагогічної діяльнос-

ті. Студент педвузу повинен у процесі вивчення фундаментальних матема-

тичних дисциплін вдосконалювати свої уміння вирішувати проблеми ви-

бору методів навчання, відомих йому з педагогіки. Для успішного вирі-
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шення розглядуваної проблеми необхідна педагогічна орієнтація методів 

викладання в педагогічному вузі, тобто викладач, з одного боку, повинен 

вибирати методи, що активізують пізнавальну діяльність студентів, а з ін-

шого, пояснити їм необхідність їх використання, що природним чином 

впливає на усвідомлення студентами ієрархії методів навчання, їхньої кла-

сифікації на різних основах, особливостей використання.  

При вивченні математичних дисциплін у педвузі студенти повинні на-

вчитися активно використовувати такі методичні прийоми, як опорні схеми, 

коментоване управління, перспективна підготовка, рейтингова  система кон-

тролю, обчислювальний експеримент, що уже сьогодні використовуються в 

шкільній практиці, а також застосовувати при викладанні математики індук-

цію і дедукцію, аналіз і синтез, форми і методи перевірки знань учнів; органі-

зовувати самостійну роботу; розвивати навички самоконтролю. 

Студент педагогічного вузу в майбутній своїй діяльності буде пра-

цювати з підлітками, важливою особливістю пам'яті яких є можливість 

встановлювати більш складні асоціації зв'язку нового матеріалу із старим, 

включаючи нове в систему знань. Від утворення окремих асоціацій, що ха-

рактерні для молодшого школяра, підліток переходить на рівень форму-

вання внутріпредметних асоціацій, а в старшому шкільному віці виника-

ють умови для переходу на вищий рівень � рівень міжпредметних асоціа-

цій. Тому при організації навчальної діяльності учнів створюються умови 

для широкого використання міжпредметних  зв'язків. 

Вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в масовій школі до-

зволяє зробити висновок про те, що МПЗ усе ще залишаються в резерві 

методичних засобів, що забезпечують ефективність процесу навчання. 

Очевидно, цілком справедливою є думка про те, що сучасна школа не го-

това до такого навчання, у якому зливалися б воєдино знання з різних дис-

циплін. Школа до цього не готова тому, що вчителі не мають конкретного 

матеріалу, яким вони могли б керуватися у викладанні. Тому при підготов-
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ці вчителя дуже важливо навчити студента використовувати цей принцип. 

Успіх у фаховому становленні майбутнього вчителя ми бачимо в посилен-

ні міжпредметних зв'язків даного навчального предмета з іншими матема-

тичними дисциплінами, інформатикою, фізикою. 

Велику роль у вирішенні цього питання слід відвести використанню 

персонального комп'ютера у викладанні фундаментальних математичних ди-

сциплін. Майбутній вчитель математики повинен вміти використовувати 

комп'ютерні програми на всіх етапах навчання, при цьому,   визнавши, що з 

їх допомогою забезпечується інтенсифікація навчального процесу, проте за-

стосування ПК повинно відповідати особливостям навчального процесу і 

спиратися на теорію організації і керування, психологію навчання. 

У своїй роботі ми використовуємо програмний комплекс GRAN, 

розроблений Київським національним педагогічним університетом спеціа-

льно для викладання математики в школі, на лекціях при демонстраціях 

різноманітних понять і властивостей математичних об'єктів, на практичних 

заняттях для скорочення обчислень і проведення обчислювальних експе-

риментів. Велику увагу приділяємо використанню ПК у самостійній роботі 

студентів, формулюючи такі завдання, як: «підготувати ілюстрації для ви-

кладу теми», «розробити систему вправ для учнів технічного ліцею» і т.д. 

Досвід викладання математичних дисциплін з використанням ПК з 

відповідним ПЗ показав, що інтеграція математичних курсів і інформатики 

неминуче призводить до змін в змісті навчального матеріалу й у методиці 

його вивчення. Наприклад, за рахунок звільнення часу від необхідності ви-

конання арифметичних операцій при розв�язуванні задач з�являється мож-

ливість розширити коло розв�язування прикладів творчого характеру. 

Досвід використання ПК переконує, що застосування комп'ютерних 

програм у навчальному процесі дозволяє інтенсифікувати процес навчання 

і підвищити його ефективність, використовуючи можливість перебору ве-

ликої кількості інформації; розвивати пізнавальну активність, самостій-
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ність, встановлювати зворотні зв'язки, необхідні для керування навчальним 

процесом; систематично контролювати знання й уміння учнів; вдоскона-

лювати форми і методи організації самостійної роботи, диференціювати 

процес навчання в масовій аудиторії. 

Проведення найпростіших обчислювальних експериментів і дослі-

дження математичних моделей при вивченні тих або інших питань теорії 

безумовно є цінним у розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів у 

питанні зв'язку навчального процесу з наукою і практикою. Комп'ютерне 

моделювання методами динамічної графіки і мультиплікації має схему мо-

делювання явищ різним набором параметрів або різних умов протікання, 

тим самим формують навички експериментатора-дослідника.  

При підготовці вчителя математики до використання НІТ у навчаль-

ному процесі важливо навчити студентів використовувати ПЗ загального 

призначення, в першу чергу, для організації своєї роботи: підготовки рефе-

ратів, доповідей, творчих письмових робіт, фрагментів до лекції; побудова 

опорних схем, що систематизують таблиці, карток-інструкцій; упорядку-

вання словників математичних термінів і знаків, довідників математичних 

формул, бібліографічних каталогів і ін. Таке використання ПК вдоскона-

лює володіння студентами засобами застосування комп�ютера, що є скла-

довою інформаційної культури. 

Для того, щоб навчити майбутнього вчителя успішно здійснювати 

облік і контроль, потрібно, насамперед, показати, як правильно спланувати 

роботу за часом, відповідно нормувати її, а для цього необхідно знати тео-

рію і практику врахування і контролю відповідно до сучасних вимог. 

Студенти повинні зрозуміти, що основна задача контролю склада-

ється не в тому, щоб ловити когось на помилках, а в тому, щоб допомогти 

вчасно виправити помилки, поліпшити роботу. Педагогічний контроль � це 

система виміру й одержання інформації, головним чином, про якісний стан 

роботи, її зміст, організацію; це система спостереження і перевірки відпо-
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відності педагогічної праці розробленому плану, нормам, вимогам, прави-

лам; це виявлення результатів впливу педагога на учнів, досягнутих успі-

хів, допущених помилок, відхилень. 

Викладач вузу може на прикладах показати, що контроль за проце-

сом роботи, за його результатами � це контроль вчителя за своєю діяльніс-

тю, і за роботою учнів, за процесом їхньої взаємодії, що контроль і само-

контроль у процесі педагогічної роботи мають свої задачі, структуру, 

утримання, форми і методи. Вивчаючи фундаментальні математичні дис-

ципліни, студенти можуть одержати підтвердження того, що науково об-

грунтований контроль за діяльністю учнів � це вивчення учня, динаміки 

його працездатності й успішності: систематичність, регулярність контролю 

забезпечують його дієвість, своєчасне усунення прогалин у знаннях учнів. 

Таким чином, одним із шляхів підвищення готовності студентів до 

навчальної діяльності є професійно-педагогічна спрямованість усього на-

вчального процесу, зокрема, викладання математичних курсів, що є най-

більш уразливою (у смислі педагогічної орієнтації) лінією підготовки вчи-

теля. У професійно-педагогічній спрямованості навчання математиці в пе-

дагогічному вузі можно виділити дві лінії: педагогічну орієнтацію змісту 

математичних курсів і педагогічну орієнтацію методів викладання. 

 Перше полягає в акцентуванні уваги на поняттях і методах, що ма-

ють велике значення в математичних курсах в середніх школах різних ти-

пів; різних засобах їх введення, практичних пропозиціях, на відбиток в 

змісті навчання дій, адекватних математичним поняттям і методам. У сис-

темі вправ в математичних курсах повинні бути і дії, адекватні діяльності 

вчителя математики (організація навчальної роботи, відбір вправ для різ-

них конкретних цілей, формулювання тем творів і рефератів, упорядкуван-

ня планів семінарських занять і т.д.). При розв�язуванні задач слідує також 

передбачити оволодіння діями, адекватними пошуку розв�язання: викорис-

тання аналогій, узагальнення, конкретизації та інших методів наукового 
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пізнання. Студент педагогічного вузу вже з першого курсу повинен відчу-

ти необхідність знань і прагнути побачити своє місце в системі середньої 

освіти: робота в базовій школі, гімназії, ліцеї, профільному класі або школі 

нематематичного профілю, класі або школі з поглибленим вивчанням ма-

тематики. Цьому максимально може сприяти проекція досліджуваного ма-

теріалу в навчальні плани середніх шкіл різних типів, тобто побудова вер-

тикальних стрижнів зв'язку шляхів виділення питань цікавих для індивіду-

альної роботи, дослідницької і творчої діяльності учнів, розгляд питань іс-

торії математики, добору задач для економічних, фізичних, математичних 

класів, побудови сценаріїв навчальних і контролюючих програм. 

 Друга лінія � педагогічна орієнтація методів і засобів навчання � по-

лягає в такій організації занять, яка б служила зразком для майбутнього 

вчителя математики. Реалізація цього напрямку проявляється в пошуку та-

ких прийомів, методів і засобів навчання, які активізують навчально-

пізнавальну діяльність студентів. Це � впровадження проблемності, вико-

ристання рейтингової системи контролю, написання рефератів і математи-

чних творів, проведення диспутів і міжпредметних семінарів, застосування 

персональних комп'ютерів і т.д. Викладач вузу повинен озброїти студентів 

як евристиками пізнання, так і евристиками викладання. Для цього необ-

хідно розкривати й аналізувати, обговорювати і роз'яснювати власний 

стиль викладання, висловлювати свої погляди на викладання, говорити про 

те, чому і яким чином збирається навчити. Зазначені дії сприятимуть заро-

дженню у студентів творчої методичної думки, власного стилю викладання 

і дослідницької роботи.  

 У світлі викладеного вище стає зрозумілим, що один із головних 

принципів професійно-педагогічної спрямованості навчання математичним 

дисциплінам є принцип бінарності � об'єднання в кожному математичному 

курсі наукової і методичної ліній. Реалізація цього принципу дозволяє на-

вчити студентів ставити і формулювати ціль і задачі тієї або іншої конкре-
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тної діяльності, вибирати доцільні форми, методи і засоби, розробляти 

плани, розраховувати роботу за часом, здійснювати облік і контроль, ви-

значати перспективи тієї або іншої педагогічної діяльності, підходити до 

роботи комплексно, використовуючи досягнення науки і практики, наукові 

методи, а, головне, допоможе студентам визначити своє місце в системі 

середньої освіти у майбутньому, що відповідає їхнім знанням і здібностям.  

 
Резюме. Для профессионально педагогической направленности процесса 
обучения математике в педагогическом вузе необходима педагогическая 
ориентация содержания математических курсов и педагогическая ориента-
ция методов преподавания. 
 
Summary. In the article is shown that the pedagogical trends in the contents of 
the mathematics course and pedagogical direction of educational methods are 
necessary for the professional and pedagogical trend in the process of education 
of mathematics in pedagogical institute.   
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Історія математики � це одна з математичних дисциплін. Її вивчають у 

всіх класичних і педагогічних університетах на останніх курсах. Це 

пов�язано з тим, що вивчення історії математики як науки можливе лише 

після опанування студентами основних математичних дисциплін: алгебри, 

геометрії, математичного аналізу, теорії функцій, теорії ймовірності тощо. 

Загальна математична підготовка студентів на фізико-математичному фа-

культеті завершується курсом історії математики.  

В педагогічному вузі на цей курс покладаються такі завдання: 

� відтворити багатство фактичного змісту історичного розвитку матема-

тики, висвітлити виникнення математичних методів, понять, ідей та 

окремих математичних теорій; 


