
 108 

Summary. The article represents test�s task of closed and opened types, which 
have purpose to determine the correct actions consequence of answers 
construction, in the form of numeric code. The questions for realization of the 
mutual control and colloquium are presented, which are used in teaching of the 
course �Algebra and numeric theory�  in Berdyansk teaching training institute. 
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 На сучасному етапі реформування системи освіти особливо 

актуальним є забезпечення належного рівня математичної підготовки 

підростаючого покоління [1, с.3].  

 Саме математика надає широкі можливості для інтелектуального 

розвитку особистості і тому дуже важливо вести пошук найбільш ефективних 

форм, методів організації процесу навчання математики, вміло спрямовувати 

його на досягнення всіма учнями обов�язкового рівня, створення умов для 

опанування учнями провідних ліній курсу [7, с.145; 1, с.8]. 

 Управлінська діяльність керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів повинна забезпечувати на кожному її етапі від планування до 

корекції органічне поєднання вимог до кожного вчителя з стимулюванням 

процесу вчительської творчості. При цьому слід пам�ятати, що маючи право 

на вільний вибір форм і методів, вчитель може обирати їх за принципами 

зручності, доцільності, власного розуміння і обізнаності, конкретних умов 

класу, в якому він працює. Тобто, стоячи перед вибором, він повинен його 

мати. Саме тому, однією із задач шкільного керівництва з підвищення 

ефективності навчання математики є ознайомлення вчителів з різними 

формами і цільовими підходами до структури та змісту тематичного 

планування, формами і методами викладання, проведення якісного контролю 
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навчальних досягнень учнів, аналізу, корекції і поглиблення знань. І тільки 

той педагог, який добре оволодів всім різномаїттям педагогічного арсеналу, 

може стати справжнім майстром вчительської справи.  

 Як показує багаторічний досвід проведення внутрішкільного 

контролю за викладанням математики на рівні директора школи, більшість 

вчителів-математиків, працюючи сумлінно і наполегливо, у притаманному 

кожному вчителеві стилі, досягаючи певних результатів, не уникає, по 

суті, однакових недоліків у своїй роботі. І перш за все, це може бути 

віднесено до проблеми поточного планування, починаючи з тематичного. 

 З початку, звичайно важко уявити собі цю проблему в усій її повноті. 

Однак, спробуємо розібратися ретельніше. Перед початком нового семестру 

відбувається обговорення і затвердження календарного планування, розподіл 

годин шкільного компоненту розвиваючого і коригуючого характеру. Далі 

вчитель приступає до складання тематичних планів [4, с. 104]. Ніби 

складнощів й немає. Плани мають схожі форми, враховують методичні 

рекомендації провідних спеціалістів [2, 3, 4], відображають рівні кваліфікації 

вчителів (звичайно у більш досвідчених вони несуть особливі ознаки 

поширеності і обґрунтування, у менш � в кращому випадку точнісінько 

копіюють рекомендовані), але при проведенні внутрішкільного контролю, в 

тому числі підсумкового � з виконання програм � виявляються відхилення 

від запланованого з різних причин (перенесення занять внаслідок карантину, 

хвороби вчителя, продовження терміну вивчення більш складної теми 

інтенсифікація або самостійне опрацювання учнями завдань окремих уроків, 

наприклад). Природно, що враховуючи обставини, які складаються в 

конкретному класі, вчитель може вносити до календарного плану певні зміни 

[4, с.103]. Все це не повинно викликати занепокоєння, якщо суттєво не 

впливає на кінцевий результат, але одразу стає проблемою, якщо дані 

об�єктивного контролю � контрольних зрізів � виявляють серйозні недоліки у 

підготовці учнів. Саме результати опитування учнів, насамперед, свідчать 
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про прорахунки в плануванні, невикористані можливості, неправильні 

підходи у визначенні місця і змісту поточного контролю засвоєння теми, 

своєчасного проведення корекції, закріплення навичок і переводу їх в уміння, 

непродуманість дій вчителя щодо скорочення наступної теми замість 

використання годин резервного часу. Зрозуміло, що всі радикальні зміни в 

затвердженому плані підлягають узгодженню, але не можна опікати кожний 

крок вчителя, він сам повинен робити самоконтроль, обґрунтовуючи 

реалізацію плану. Звичайно, існує багато чинників, що впливають на якість 

засвоєння програмного матеріалу, але є потреба і необхідність ще раз 

підкреслити, що форма, структура системи уроків і зміст тематичного 

планування, врахування можливостей навчального часу повинні бути 

запорукою ефективної організації всього процесу навчання математики. 

Тому вимоги до доцільності, прозорості, можливостей проведення корекції 

планування не є зайвими. Також слід акцентувати увагу вчителів ще на 

одному з важливих етапів планування, а саме � на визначенні системи уроків. 

Причому, якщо структурно цю систему представити у вигляді блоків 

діяльності вчителя і учнів, то блоки здобуття нових знань, закріплення, 

контролю є основними, але не рівнозначними за обсягом часу. В них існує 

поточний контроль, корекція, систематизація, узагальнення і поглиблення 

знань і перед тим, як планувати треба визначитись саме з структурою плану, 

тобто розподілом годин безпосередньо по блокам.  

 Вивчення кожної теми повинно завершуватись підсумковим 

тематичним оцінюванням навчальних досягнень учнів з теми. Воно 

включає, по-перше, кілька занять, на яких вивчений матеріал 

повторюється, систематизується та узагальнюється, по-друге, тематичну 

контрольну роботу. Форми її проведення визначаються відповідно до 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України та підсумкового 

тематичного оцінювання.  
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 У плануванні навчального матеріалу значні за обсягом теми діляться 

на окремі підтеми, що містять логічно завершений навчальний матеріал. У 

цьому випадку в кожній з них передбачаються поточні контрольні роботи, 

які відіграють роль тематичного заліку з підтеми [3, с.2]. 

 На формування структури тематичного планування впливає і наявність 

навчального часу, яка обумовлена, в свою чергу, змістом робочого 

навчального плану середнього загальноосвітнього навчального закладу 

передбаченого для конкретного класу. Це можуть бути години варіативної 

частини, що спрямовані на вивчення вибірково-обов�язкових предметів, тобто 

додаткових годин до основного розкладу уроків або час для проведення 

індивідуальних і групових занять розвиваючого або коригуючого характеру. В 

останньому випадку вчитель планує проведення цих консультацій (занять) у 

позаурочний час паралельно з плануванням основного курсу з врахуванням 

інтересів і потреб учнів, поглиблення або корекції їх знань. Причому 

застосування годин шкільного компоненту в залежності від їх призначення 

може бути досить гнучким і повністю відповідати вимогам диференціації 

навчально-виховного процесу та створення особистісно-орієнтованої системи 

навчання математики. Наприклад, якщо на паралелі з двох класів заплановано 

відведення по одній годині для проведення індивідуальних і групових 

консультацій з математики, то можна формувати різні типологічні групи учнів 

з цих класів (корекція для більш слабких, поглиблення для інших). При тому 

співвідношення годин розвиваючого і компенсуючого характеру по кожному 

класу складатиме фактично 0,5 год./ 0,5 год. при більш високому ефекті їх 

застосування: 1 год./ 1 год. Інший приклад: у конкретному класі можливості 

робочого навчального плану не дозволяють відвести на консультування учнів 

з математики більше ніж 0,5 год./ тиждень. Навряд чи доцільно щотижня 

проводити ці додаткові заняття протягом саме 0,5 год., раціональніше по 1 год. 

через тиждень, але не спонтанно, а суворо дотримуючись плану.  
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 Наведені приклади не претендують на охоплення і аналіз всіх 

варіантів, це мінімум з мінімуму, але, якщо керівник загальноосвітнього 

навчального закладу  (насамперед звичайної загальноосвітньої школи без 

поглибленого вивчення математики) дійсно дбає про гуманізацію 

навчально-виховного процесу і гуманітаризацію змісту навчання, 

створення цілісної системи формування особистості, реалізацію завдань 

державної політики в галузі освіти, то, безперечно, викладання математики 

як провідного курсу шкільної освіти буде надійно обґрунтованим і 

забезпеченим можливостями робочого навчального плану закладу. 

 Продовжуючи розмову про структуру тематичного планування 

програмного матеріалу з математики можна умовно визначити п�ять 

основних блоків діяльності: вивчення нового матеріалу (І), його 

закріплення (ІІ), проведення систематизації, узагальнення і поглиблення 

знань (ІІІ), діагностики і контролю (поточного, тематичного, підсумкового) 

(IV), корекції і поглиблення (V).  

 Очевидно, що під час вивчення окремої теми уроки різних блоків 

можуть чергуватися або � при викладанні за лекційно-практичною системою 

� в суворій послідовності [4, с. 109]. Простежити доцільність розподілу годин 

на уроки різних блоків за традиційною формою тематичного планування 

можливо за записом і паралельним аналізом поурочних планів вчителів, але 

уявляється більш зручною, прозорою і наочною графічна форма планування 

програмного матеріалу в вигляді плану-�стрічки� (рос. мовою ленточной 

формы планирования), що була апробована на протязі трьох років у ЗОШ 

№13 м. Бердянська. Ця форма не тільки враховує практично всі вимоги до 

поточного планування: розподіл матеріалу теми по блоках діяльності, 

визначення видів уроків, врахування �підтримки� шкільного компоненту, а й 

виявляється достатньо ефективною у використанні. Зрозуміло, що 

застосування графічного плану-�стрічки� фактично доповнює існуючу 

традиційну, роками перевірену форму тематичного планування [4, с.103-105]. 
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Але ж вона є дуже корисною для проведення контролю, аналізу організації 

процесу навчання математики, корекції планування, врахування умов 

конкретних класів, значно сприяє процесу підвищення майстерності, 

особливо молодих вчителів. Крім того, складання графічного плану-

�стрічки� майже не потребує додаткового інструктажу, легко перевіряється. 

Як це відбувається покажемо на конкретних прикладах, для цього візьмемо 

одну тему з алгебри 8-го класу (�Квадратні рівняння�) і проаналізуємо 

складання тематичних планів для класів з різною кількістю годин на тиждень 

як за традиційною так і за графічною формою в порівняльному плані. 

 Приклад 1. 

Алгебра. 8 клас [2, с.13-14] 

Тематичне планування на ІІІ чверть (скорочений варіант) 

(2 години на тиждень, разом 20 годин) 

Тема: Квадратні рівняння (20 годин) 
Номер 
уроку Зміст уроку Кількість 

годин 
1-2 Квадратні рівняння. Розв�язування неповних 

квадратних рівнянь 
2 

3 Розв�язування вправ. Самостійна робота 1 
4-5 Формула коренів квадратного рівняння. Зведене 

квадратне рівняння 
2 

6 Розв�язування вправ. Самостійна робота 1 
7-8 Розв�язування рівнянь, що зводяться до квадратних 2 
9 Систематизація та корекція знань і умінь з теми 

�Квадратні рівняння� 
1 

10 Контрольна робота №1 1 
11-12 Розв�язування задач за допомогою квадратних 

рівнянь 
2 

13 Розв�язування вправ. Самостійна робота 1 
14-15 Теорема Вієта і теорема обернена, обернена до неї  2 

16 Розв�язування вправ. Самостійна робота 1 
17 Систематизація та узагальнення знань і умінь 1 
18 Контрольна робота №2 1 
19 Аналіз контрольної роботи розв�язування цікавих задач 1 
20 Підсумковий урок 1 
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 Блок І � вивчення нового матеріалу 

  Блок ІІ � закріплення матеріалу 
⊗  Блок ІІІ � систематизація та узагальнення 
С. р. Блок ІV � діагностика і контроль 

  Блок V � корекція, поглиблення, аналіз 

Умовні 
позначки: 

Т.а. Тематична атестація 
Примітки:  

1. За таблицею легко відстежити робочі тижні, в разі необхідності їх 

можна нумерувати, починаючи з вересня, що може бути дуже 

корисним для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за 

розкладом відповідно номерам тижнів. 

2. Розклад занять в прикладі: вівторок, середа � уроки за розкладом, 

четвер � групові та індивідуальні консультації. 

3. Якщо уроки спарені, то відповідний стовпчик потрібно зробити в два 

рази ширше. 

Приклад 2.    Алгебра. 8 клас [3, с. 8] 

Орієнтовне календарне планування (3 години на тиждень, разом 20 годин) 

Тема: Квадратні рівняння (20 годин) 
Номер 
уроку Зміст уроку Кількість 

годин 
49 Квадратне рівняння.  1 

50-51 Неповні квадратні рівняння, їх розв�язування 2 
52-53 Формула коренів квадратного рівняння.  2 
54-55 Зведене квадратне рівняння, формула його 

коренів 
2 

56 Теорема Вієта і теорема обернена, обернена до 
неї 

1 

57-58 Розв�язування задач і вправ. Самостійна 
робота 

2 

59 Поточна контрольна робота 1 
60-62 Рівняння, що зводяться до квадратних  3 
63-64 Розв�язування рівнянь, що зводяться до 

квадратних 
2 

65-66 Розв�язування задач. Самостійна робота 2 
67 Поточна контрольна робота 1 
68 Розв�язування задач і вправ. Самостійна 

робота 
1 

69 Тематична контрольна робота 1 
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Алгоритм складання графічного тематичного плану: 

1. підготовка форми плану: �стрічка� місяців, на яку нанесені тільки 

дні, числа і яку поділено на робочі тижні. 

2. заповнення форми вчителем: номери, умовні позначки уроків, 

визначення підтем (все краще роботи олівцем). 

3. в разі необхідності вчитель вносить корективи до плану, що 

робиться досить легко при наявності повної календарної сітки. 

За двома наведеними графічними зразками планування однієї теми 

дуже легко визначити різницю в підходах до формування системи уроків з 

теми, відстежити хід виконання практичної частини навчальних програм, 

наявність занять коригуючого і поглиблюючого  характеру, чітко простежити 

(табл. №1) місце уроків систематизації, узагальнення і поглиблення знань (до 

речі, якщо  на табл. №2 саме такі уроки в темі не визначені, то вчителеві слід 

зорієнтуватися які з уроків даної теми виконуватиме такі функції. В даному 

випадку або уроки 58, 64 � з підтем, або 68 � з теми). 

Графічна форма планування може бути також застосована для 

складання графіку контролю за виконанням практичної частини навчальних 

програм і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів з різних предметів 

в окремих класах або паралелях (зводити до єдиного графіку всі класи школи 

вряд чи доцільно). Мета складання такого графіку, крім контролю, ще й не 

допущення перевантаження учнів, запобігання ситуацій �збігання� на один 

день різних контрольних робіт, які при наявності календарної сітки не важко 

�розвести� по різних днях надаючи пріоритет закріплення за датою саме тому 

предмету, який має менший обсяг тижневих годин (див. табл. №3). 

Таким чином, застосування графічної форми планування допомагає 

вдосконалювати організацію процесу викладання математики, але не менш 

доцільно використовувати її в управлінській діяльності керівникам шкіл 

для проведення внутрішкільного контролю системи уроків теми, 




