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Summary. The article considers the method of methodic tasks solution on the 
topic of �Mathematic concepts. The methodic of their study�. This methodic 
helps to form future teachers professional abilities and skills. 
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Державною національною програмою �Освіта� (�Україна ХХІ сто-

ліття�), яка була прийнята в 1992 р. на з�їзді працівників освіти, передба-

чалося розробити державні стандарти змісту і обсягів всіх рівнів освіти, 

соціально необхідного мінімуму гуманітарної, природничо-математичної 

підготовки випускників освітніх закладів різних типів [1, 2]. Впродовж на-

ступних років створювалися проекти таких нормативних документів, як 

відомо, Міністерством освіти і АПН України. Зокрема був створений в 

1997 році �Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: осві-

тня галузь �Математика� (Проект) [3], (надалі �Стандарт�). 

Як зазначалося, в цьому документі, він �задає норму кінцевого ре-

зультату навчання лише на рівні обов�язкового, мінімального, загальноку-

льтурного змісту і відповідних до цього рівня вимог до математичної під-
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готовки учнів, нижче яких не може опускатися жоден  учень незалежно від 

типу і профілю навчального закладу, в якому він навчається� [3, с.14]. 

Назвемо такий зміст �мінімальним змістом� (МЗ), а вимоги до його 

засвоєння � �обов�язковими результатами навчання� (ОРН). Визначені МЗ 

і ОРН повинна забезпечувати кожна із профільних шкіл, у тому числі і за-

гальноосвітня, оскільки їх засвоєння дає змогу учню успішно вивчати не 

тільки математикy, а й суміжні з нею дисципліни, вивчення яких без мате-

матики неможливе. Отже, вимоги стандарту (мінімальний зміст і 

обов�язкові результати навчання) � той �прожитковий мінімум� учня, який 

визначає його освіту як середню і який є достатній для успішного навчання 

на кожному ступені � початкова, основна, старша школа. 

Нагадаємо, що МЗ проектувався в �Стандарті� на основі наступних 

принципів: 

� науковість, що виражається у відповідності змісту галузі основам 

математичної науки і високорозвиненим технологіям виробництва; 

� доступність, що означає відповідність змісту і обсягу галузі віко-

вим особливостям розвитку учнів, раціональне поєднання логічної строго-

сті і наочності, природодоцільності навчання; 

� гуманітаризація змісту та гуманізація навчально-виховного про-

цесу вивчення математики; 

� диференційована реалізованість, коли зміст математики має забез-

печувати на різних ступенях навчання рівневу і профільну диференціацію; 

� варіативність змісту навчання, що реалізується різноманітністю 

освітніх програм, розроблених на основі державного стандарту освітньої 

галузі, розширення і поглиблення змісту навчання і правом вчителя і на-

вчального закладу на свободу вибору таких програм; 

� діагностико-прогностичка реалізовність, суть якої полягає в тому, 

що зміст математики має сприяти виявленню математичних і загальноінте-
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лектуальних здібностей учнів з метою їх обгрунтованої орієнтації на про-

філь навчання або вибір спеціальності; 

� безперервність математичної освіти та її наступність між різними 

ступенями навчання� [3, с.17]. 

Після опублікування �Стандарту� пройшло чотири роки. За цей час, 

у відповідності до його вимог, зменшилась кількість годин на вивчення 

математики в школі, з�явились нові навчальні програми [4, 5, 6] та підруч-

ники, що містять у собі як невід�ємну частину МЗ та ОРН. В одних із них, 

наприклад, [7, 8], зміст навчального матеріалу мало відрізняється від МЗ, в 

інших, наприклад [9], значно більший за МЗ. 

Оскільки �Стандарт� не формує освітній процес на рівні вчителя і 

школи, то вчитель змушений сам, поряд з обов�язковими результатами на-

вчання, забезпечувати підвищений рівень у загальноосвітній і профільній, 

чи поглиблений � в школах і класах з поглибленим вивченням математики. 

Така ноша в умовах сьогодення не кожному педагогу-математику під силу. 

Як показує практика значна частина вчителів орієнтує учнів на за-

своєння МЗ і досягнення ОРН, мотивуючи це тим, що обсяг навчального 

матеріалу великий, а часу на його вивчення замало. Зауваження слушне, 

однак, орієнтація учнів на засвоєння МЗ і досягнення ОРН призводить до 

багатьох небажаних наслідків. 

Один з них � недостатня математична підготовка тієї чималої час-

тини випускників, які продовжують навчання у вищих закладах освіти, де 

математика � фундаментальна дисципліна (математичні факультети уні-

верситетів і педвузів, технічні, економічні університети тощо). Переважно 

це випускники загальноосвітніх та професійних шкіл, математика в яких 

вивчалась не на поглибленому рівні. Саме про них і йде мова. Отже, існує 

потреба у визначенні ширшого і глибшого за (МЗ) змісту і вищих за (ОРН) 

результатів навчання. Назвемо їх відповідно �базовий зміст� (БЗ) і �підви-

щені результати навчання� (ПРН). Базовий тому що, має стати основою 
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для вивчення математики на наступній ступені навчання � вища школа, а 

підвищені � тому що, будучи вищими за (ОРН), дають змогу вступнику 

успішно вивчати не тільки вищу математику, а й профілюючі дисципліни, 

до змісту яких входять далеко не прості математичні істини. Частково, на 

наш погляд, такий зміст і відповідно вимоги знаходять своє вираження в 

програмі з математики для тих, хто вступає до вищих закладів освіти. Од-

нак, стверджувати, що ця програма повністю описує БЗ і ПРН, з очевидних 

причин не можна. 

Для визначення МЗ розробниками �Стандарту� була запропонована ви-

ще згадана система принципів проектування змісту освітньої галузі. Очевидно, 

що для визначення БЗ вона повинна бути дещо іншою, оскільки має проектува-

тися зміст математичної освіти не для всіх учнів, а лише для їх частини. 

Що це за принципи? Аналіз психолого-педагогічної і методичної лі-

тератури, досвіду становлення математичної освіти в Україні та досвіду 

вивчення математики у вітчизняній середній і вищій школі переконують 

нас в тому, що такими принципами мають бути. 

І. Принцип науковості, який полягає в тому, що навчальний матері-

ал, який становить базовий зміст шкільної освіти, повинен відповідати рів-

ню сучасної науки, подаватись учням в певній дидактичній системі як тео-

ретичний курс (що відображає наукову систему), в певній послідовності, 

що зберігає зв�язок понять, тем, розділів в середині кожного предмета, а 

також міжпредметні зв�язки. 

2. Принцип доступності, суть якого в тому, що запропонований базовий 

зміст освіти має бути доступний учням, оволодіватись ними свідомо, викликати 

активну, напружену, розумову діяльність на кожному з етапів навчання. 

3. Принцип утилітарності (від лат. utilitas � корисний, вигідний), 

суть якого полягає в тому, що розроблений базовий зміст освіти повинен 

мати прикладний характер, задовольняти майбутні практичні і професійні 

потреби суб�єкта навчання. 
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4. Принцип паралельної дії, суть якого в тому, що створений базо-

вий зміст повинен розвивати і виховувати учня. Формувати в нього особи-

стісні якості. Згідно даного принципу запропонована учню математика по-

винна мати не тільки прикладну і практичну значущість, але й загальноку-

льтурну, сприйматись ним як елемент високої загальної культури. 

5. Принцип уніфікації (від. лат. unio � єдність + facere � робити, приво-

дити щось до єдиної норми, робити однаковим). За цим принципом розробле-

ний базовий зміст математичної освіти має бути інваріантною частиною змісту 

освіти шкіл будь-якого типу (ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, шкіл з по-

глибленим вивченням окремих предметів, тощо), орієнтований на кращі міжна-

родні стандарти, враховувати історичний досвід, практичні потреби. 

Розроблений за названою вище системою принципів, БЗ в порів-

нянні з МЗ має бути розширенням і поглибленням останнього, достатнім 

для засвоєння математики у вищих закладах освіти. Так як МЗ формується 

в �Стандарті� лише за окремими змістовими лініями, то (БЗ) має включати 

в  себе і доповнювати як ці лінії так і нові, які в (МЗ) не ввійшли. Мова 

йде, наприклад, про лінії �Координати і вектори�, �Геометричні перетво-

рення площини і простору�, �Геометричні побудови� тощо. 

У профільній школі (БЗ) варто доповнювати варіативною частиною, 

зміст якої відповідає профілю навчання. В такому разі  (БЗ) у всіх типах 

шкіл буде однаковим, а варіативна частина � різна. 

Виділення у змісті шкільної математичної освіти (МЗ) і (БЗ), розро-

бка варіативної частини для різних профілів навчання дає змогу здійсню-

вати як рівневу, так і профільну диференціацію. В такому разі одним із 

критеріїв диференціації буде відповідний зміст, запропонований (чи виб-

раний) учню у відповідності до його здібностей, потреб та інтересів. Це 

буде гуманно стосовно дитини, а принцип гуманізації навчання буде про-

являтись не на словах, а на ділі. 
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Очевидно, що розроблені як базовий так і мінімальний змісти ма-

ють чітко виділятись (розмежовуватись) в програмі з математики для сере-

дніх закладів освіти та в навчальних посібниках і підручниках. Це, по-

перше, дасть змогу вчителю вчасно визначитись з обсягом навчального 

матеріалу, який потрібно донести певній категорії учнів, а, по-друге, 

пред�явити рівень вимог до засвоєння відповідного навчального матеріалу. 

Нами запропонована система принципів формування базового зміс-

ту математичної підготовки. Наступний крок � розробка самого змісту, 

вимог до його засвоєння (ПРН), про це � в наступних публікаціях. 
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