
 3

ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ 
ОСВІТИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

 

З.І.Слєпкань, доктор педагог. наук, професор,  
НПУ ім. М.П.Драгоманова, м.Київ 

 

1. Протягом трьох останніх десятиріч всі розвинені країни світу здійс-

нювали і продовжують здійснювати реформування освітніх систем. При 

цьому першочерговою метою реформування з самого початку ставилось 

підвищення інтелектуального потенціалу нації, розвиток творчої особисто-

сті. Щодо розвитку інтелекту учнів середньої школи, то ця проблема пев-

ною мірою забезпечувалась розробленими психологічними теоріями нау-

чіння, відповідними дидактичними і психологічними принципами  і техно-

логіями навчання, розробками методичних систем методистами і вчителя-

ми-новаторами. Ми маємо на увазі перш за все розроблені в 50-60-х роках 

дві принципово різні педагогічні системи розвиваючого навчання: 

Л.В.Занкова  (система інтенсивного всебічного розвитку) та система Д.Б. 

Ельконіна і В.В.Давидова , в якій основна увага приділялась розвитку інте-

лектуальних здібностей дитини, формуванню цілеспрямованої навчальної 

діяльності [1]. Хоча обидві системи були розроблені для початкової школи, 

але основні їх положення виявились актуальними і для учнів інших віко-

вих груп. Було проведено, зокрема і в Україні, ряд досліджень щодо розви-

тку інтелекту, продуктивного мислення, творчої особистості учнів і вчите-

ля. Математика має широкі можливості щодо інтелектуального розвитку 

учнів і формуючого впливу на особистість, тому не дивно, що цій проблемі 

приділялась і приділяється  зараз велика увага [3]. 

І все ж розвиток інтелекту � це лише одна сторона проблеми розвитку 

особистості. Традиційне навчання математики в більшій мірі і було зорієн-

товано на розвиток логічного мислення і в меншій мірі � на розвиток осо-

бистісних механізмів учнів. 
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Однак на початку ХХІ ст. на передній план вийшло завдання розвитку 

саме особистісних якостей суб�єктів учбового процесу � учнів і вчителя.  

Поворот освіти до особистості викликаний глобальними процесами 

гуманізації й демократизації соціума, кризами в сфері економіки, екології, 

енергетики, загостреннями соціальних і національних конфліктів, соціаль-

ними вимогами, потребами науково-технічного прогресу. Сьогодні вироб-

ничі сили вступили в якісно нову фазу, коли їх прогрес не можна забезпе-

чити лише технічними факторами або однією лише раціоналізацією праці 

без актуалізації сил саморозвитку, мотивації, співучасті і співавторства 

кожного робітника, різностороннього його розвитку. Американські еконо-

місти Х.Боуен, Д.Джоргенсон, Р.Рейч забезпечення такого розвитку інди-

віда називають �людськими інвестиціями�, віддача від яких за їх строгими 

розрахунками дещо вище від вкладень в фізичний капітал. 

Дуже переконливо цей аспект актуальності особистісно-орієнтованої 

освіти висловлений відомим російським економістом, до думки якого при-

слуховуються у всьому світі, Миколою Петровичем Шмельовим (див. бе-

сіда Віталія Коротича та М.П.Шмельова, газета �Бульвар�, грудень 2002р., 

№50 (372): �Я профессионал, всю жизнь честно занимаюсь экономикой, 

перечитал множество умных книг и переговорил с десятками очень умных 

людей. С возрастом, с опытом я все яснее понимаю, что экономический 

успех, социальные достижения далеко не во всем зависят от чисто экономиче-

ских факторов. Решающую роль играет общественная мораль, очень важна 

психология: твоя, моя, прохожих на улице, руководителей государства. Не за-

бывай о традициях, а также о том, что объединяется емким словом «культура» 

�. І далі �Повторяю: объяснение многих наших провалов в морали. Я бы даже 

предложил формулу: «Плохая мораль � плохая экономика». 

Отже, особистість стає метою освіти, і математичної зокрема. Функції 

освіти полягають в тому, щоб засобами розвитку особистості забезпечити 

саморозвиток суспільства. Саме у Концепції 12-річної загальноосвітньої 
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школи України зазначається, що стратегічною метою школи є життєва і 

соціальна компетентність учнів, що передбачає розвиток і саморозвиток 

школярів на основі більш повного використання внутрішнього потенціалу 

особистості. Належний рівень розвитку учнів позитивно впливатиме і на 

якість навчання та їх інтелектуальний розвиток. 

Особистісно орієнтована освіта в якості змісту особистісного розвит-

ку приймає розвиток тих функцій, які особистість виконує в життєдіяльно-

сті індивіда: функцій вибору з цілепокладання, рефлексії, смисловизначен-

ня, побудови образа �Я�, прийняття рішень і відповідальності за їх вико-

нання, творча самореалізація у обраній діяльностній сфері, забезпечення 

автономності і індивідуальності буття суб�єкта (В.Коротич у згаданій вище 

статті говорить про �здібність мислити на рівні прийняття рішень�). 

Зрозуміло, що створювати умови і забезпечувати розвиток названих 

вище функції особистості у процесі навчання математики значно важче, 

ніж розвивати логічне мислення, просторові уявлення і уяву, алгоритмічну 

і інформаційну культуру, тим більше важче, ніж формувати уміння 

розв�язувати задачі, доводити математичні твердження. 

Але парадигма особистісно орієнтованої освіти зобов�язує вчителя 

математики і викладача вузу, який готує вчителя, включати в зміст освіти 

крім предметного змісту, що задається освітніми стандартами, навчальни-

ми програмами, ще і емоційно ціннісні, особистісні компоненти . 

Сьогодні є підстави говорити, що існують кілька концепцій особисті-

сно орієнтованої освіти [4]. Необхідно вибирати ту, яка в найбільшій мірі 

відповідає специфіці математичної освіти і була б орієнтована не лише на 

засвоєння системи математичних знань, навичок і вмінь, а і на розвиток та 

саморозвиток особистості учня і вчителя. 

2. В системі особистісно орієнтованої математичної освіти надзвичай-

ної важливості набуває цілепокладання як основний регулятор обгрунту-

вання процесу навчання математики. При цьому слід враховувати кілька 
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джерел цілепокладання: в першу чергу соціальне замовлення, особистість 

учня, вчителя математики, який найбільш ефективно реалізує технологію 

творіння особистості учня. Треба також усвідомити, що особистісно орієн-

тована освіта � це не формування особистості із заданими наперед власти-

востями, а створення сприятливих умов для повноцінного виявлення і роз-

витку особистісних функцій школяра, студента. 

Важливо щоб цілі навчання предмету, теми, окремих елементів знань 

були не лише сформульовані вчителем, а і сприйняті учням. А це забезпе-

чити значно важче. 

3. Наступна проблема � необхідність визначення змісту математичної 

освіти не лише в термінах предмета математики, як це робилось і робиться 

ще й зараз в традиційній освіті, а і в термінах розвитку особистісних функ-

цій суб�єктів навчання � учня і вчителя. В цьому зв�язку важливим є ство-

рення реальних державних освітніх стандартів як основи диференційова-

ного навчання, розвитку і виховання. Набуває особливого значення 

розв�язування прикладних задач � задач, які виникають за межами матема-

тики, але розв�язуються математичними методами. Слід зазначити, що ця 

проблема розв�язується на певному рівні і зараз. Але ж часто з учнями (і 

студентами) розв�язуються прикладні задачі із штучними ситуаціями, яких 

насправді не буває ні в життєвій практиці, ні в тих галузях науки чи виро-

бництва, до яких належить задача. 

Сьогодні функція змісту математичної освіти � не лише озброїти уч-

нів системою математичних знань і вмінь, а і забезпечити цілісне орієнту-

вання у світі з позицій інтересів людини, ефективне використовування ма-

тематичних знань і умінь для оптимізації відношень учня з природою, тех-

нікою, продовження неперервної освіти протягом всього життя. 

4. Відомо, що учіння є відображувально-перетворювальною діяльніс-

тю, оскільки спрямовано на перетворення особистого досвіду учня засоба-

ми пізнання та самопізнання. Пізнавальні та перетворювальні компоненти 
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цієї діяльності взаємообумовлені. Перетворювальний характер учіння 

пов�язаний з його активністю як суб�єкта діяльності. Тому в умовах особисті-

сно орієнтованої математичної освіти вимагається реконструкція і процесуа-

льно-методичної складової навчання. Доцільно розумно поєднувати типи 

прямого і контекстного навчання, діалогового і інструктивного, індивідуаль-

ного і колективного, створювати сприятливі умови для репродуктивної, про-

дуктивної та творчої діяльності, поєднувати зовнішнє регулювання вчителем 

навчання та самоосвіту, застосовувати активні і інтерактивні методи навчан-

ня. При цьому зміст навчання має являти єдність змістовного і процесуально-

го компонентів, взаємодію навчання і особистого досвіду школяра. 

5. Проблема створення шкільного підручника в умовах особистісно орі-

єнтованої математичної освіти вимагає такої його побудови, за якою учень 

зміг би самостійно обрати рівень засвоєння навчального матеріалу і режим 

просування в навчанні у відповідності із своїми потребами і можливостями. 

Тому і в змісті підручника, і в змісті обраної вчителем методичної си-

стеми на перший план має виходити рівнева диференціація навчання, 

включення в роботу завдань розвиваючого характеру, матеріалу, який 

сприяє гуманізації і гуманітаризації математичної освіти, дозволить учням 

виразити своє відношення до того, що вивчається. 

6. В умовах особистісно орієнтованої математичної освіти в підготов-

ці вчителя зростає потреба актуалізації його особистісних властивостей і 

функцій як головного суб�єкта в організації навчально-виховного процесу. 

Тут необхідно розв�язувати двоєдине завдання: здійснювати особистісно 

орієнтований підхід у навчанні студентів (це завдання не лише педвузів, а 

всіх вищих закладів освіти) і готувати майбутнього вчителя до здіснення 

особистісного підходу у навчанні математики школярів. 

На наш погляд, зазначені тут проблеми особистісно орієнтованої ма-

тематичної освіти сьогодні мають стати першочерговим предметом дисер-

таційних досліджень з методики навчання математики, науково-дослідної 
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роботи викладачів кафедр педвузів (і не тільки педвузів) та вчителів-

практиків. Необхідна науково обгрунтована розробка технологій особисті-

сно орієнтованої математичної освіти як учнів загальноосвітньої школи, 

професійно технічних закладів всіх типів, так і студентів вищих закладів 

освіти. До цього закликав і Міністр освіти та науки України В.Кремень в 

жовтні 2002 року на семінарі-нараді головних редакторів освітянських жур-

налів: �Навіть з ризиком втрати певної суми знань, яку не засвоїть учень, 

ми повинні формувати передусім особистість, але не за допомогою тиску, 

авторитаризму стосовно дитини, майбутньої особистості. Переконаний, що 

дуже багато проблем у суспільстві, не тільки в освіті, науці, а взагалі в де-

мократії, ми розв�яжемо тоді, коли побудуємо всю справу навчання і вихо-

вання на основі природних здібностей кожної людини�[2].  

До технології особистісно орієнтірованого навчання, методичного йо-

го забезпечення психологи (Якіманська І.С.[5; 6; 7]) висувають ряд вимог: 

1. зміст навчального матеріалу повинен забезпечувати виявлення змісту 

суб�єктного досвіду учня, включаючи і досвід його попереднього навчання; 

2. представлення знань в підручнику і вчителем на уроці має бути 

спрямованим не лише на розширення його обсягу, структурування, інтег-

рування, узагальнення предметного змісту, а і на постійне перетворення 

наявного суб�єктивного досвіду кожного учня. При цьому необхідно в 

процесі навчання постійно погоджувати суб�єктивний досвід учня з науко-

вим змістом пропонування знань; конструювання і організація навчального 

матеріалу повинні надавати можливість учню обирати його зміст, вид і 

форму при виконанні завдань, розв�язуванні задач; 

3. виявлення і оцінювання способів навчальної роботи учня, якими 

він користується самостійно, усталено, продуктивно; 

4. необхідно забезпечити своєчасний контроль і оцінювання не лише 

результатів, а головним чином процесів, умінь, тобто тих транформацій, 

які виконує  учень, засвоюючи навчальний матеріал. 
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Отже, робота зі способами навчальної діяльності учня повинна бути 

основою організації особистісно орієнтованого освітнього процесу. При-

йоми цілепокладання, планування, рефлексії створюють базу для самоосві-

ти, самоорганізації учня в учінні. 
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The requirements to methods of person-centered mathematical education are given. 
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Среди всех видов технологий на современном этапе нет более значи-

мых в социальном и культурном плане, чем информационные технологии. 

Естественно информационные технологии, применяемые в процессе обу-

чения  отнести к технологиям обучения, однако  их роль настолько велика, 
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