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ме используемых на уроках алгебры в средней школе методов и способов 
решения задач, есть ряд более простых и эффективных, незаслуженно за-
бытых методов. В некоторых случаях они более рациональны, чем обще-
известные. В статье описаны примеры применения таких �нестандартных� 
методов и способов решения алгебраических задач. 
 
Summary. The effectivenes of teaching pupils in doing sums much depends on 
choosing methods and ways of their doing. Besides methods and ways of doing 
sums which are used at the lesson of algebra in the secondary school, there are 
great numbers of simplier and more effective, but unfortunately forgotten meth-
ods. So metimes they are more rational then well-known methods. In this article 
the author described examples of application such non-standard ways and meth-
ods of doing algebraical sums. 
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У 2000/2001 навчальному році в школах України було запроваджено 

навчальну практику учнів з метою �реалізації завдань загальної середньої 

освіти щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного 

процесу, професійно-орієнтаційної роботи з учнями, підготовки їх до акти-

вної трудової діяльності, залучення до суспільно корисної  праці� [7, 26-

29]. Централізоване введення до структури навчального року блоку прак-

тики з наданням загальноосвітнім навчальним закладам автономних прав 

щодо визначення змісту та форм організації навчальної практики, а також 

можливостей проведення окремих занять упродовж навчального року, 

створює  унікальні передумови для розширення рамок навчально�

виховного процесу, для поглиблення його практичної, прикладної (вклю-

чаючи й доцільну політехнічну) спрямованості. Планове проведення за-

нять з навчальної практики дозволяє логічно  завершувати навчальні цикли 

� певні періоди навчання � у відповідності до графіку навчально-
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виховного процесу, а надана самостійність стосовно процесуальних питань 

з опорою на  врахування особливостей, потреб, інтересів учнів-вихованців, 

ресурсного забезпечення навчально�виховного процесу в закладі й місці 

його розташування може слугувати базою для розробки, вдосконалення, 

застосовування технологій, методів й прийомів, зорієнтованих на підви-

щення якості навчання, на  розвиток особистості учнів шляхом формуван-

ня у них певних предметних та життєвих компетенцій. За великим рахун-

ком, затвердження саме такої структури навчального року при її напов-

ненні конкретним змістом  дозволяє здійснювати саме той освітній процес, 

що, відповідно до нової філософії освіти, покликаний виконувати основне 

завдання освіти � націленість на �олюднення� наукових знань, забезпечен-

ня індивідуального розвитку людини [8, 6]. 

Однак, на даний момент, на жаль, у періодичних виданнях, науково � 

педагогічній літературі немає широко оприлюднених матеріалів стосовно 

розкриття особливостей організації й проведення навчальної практики уч-

нів, обґрунтування підходів щодо  визначення її змісту і форм та здійснен-

ня при цьому педагогічного управління навчально-пізнавальною діяльніс-

тю учнів.  Можливо, це пояснюється акцентуванням уваги саме на само-

стійності закладів, або тим, що пройшло ще небагато часу з моменту вве-

дення обов�язкової практики, проте все це не знижує актуальності питання. 

Без сумніву, для  керівників загальноосвітніх навчально-виховних закла-

дів, учителів такі матеріали мають бути корисними в плані проведення по-

рівняльного аналізу,  організації  методичної підготовки, у виборі орієнти-

рів у своїй роботі. Для випускників вищих педагогічних навчальних закла-

дів вивчення питань, які пов�язані з навчальною практикою учнів, також не 

є зайвим, тим більш, що методики викладання окремих предметів їх сис-

темно  не розкривають. Безумовно, що тут йдеться про навчальну практи-

ку, яка має інші завдання і цілі, ніж раніше.  
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Слід звернути увагу і на те, що в рекомендаціях, які наведені в інстру-

кції Міністерства освіти і науки щодо примірного розподілу часу та видів 

навчальної практики, не зазначається включення предмету математики до 

програм з проведення навчальної практики учнів  для жодного з 5-8-х або 

10-х класів. З оглядом  на широке застосування математичних методів, ма-

тематичного апарату в різних сферах життєдіяльності  людини й суспільс-

тва, з урахуванням того впливу, що має на стан  знань, умінь, загальних 

уявлень учнів з математики на якість засвоєння інших предметів (насампе-

ред природничо-математичного циклу), а також того, що формування абс-

трактного мислення учнів потребує його зв�язку з мисленням образним, 

предметним, що формування життєвих компетенцій учнів у навчальному 

закладі може проходити лише через процес  залучення тих, хто навчається, 

до безпосередньої навчально-пізнавальної діяльності, яка моделювала б 

певні життєдіяльнісні процеси, включення  математики до програм з про-

ведення навчальної практики учнів вважається надто доцільним.  В той 

же час матеріали щодо практичної та прикладної спрямованості навчання 

математики можна знайти у чисельних дослідженнях багатьох вчених і пе-

дагогів, у друкованих роботах, підручниках, навчальних посібниках 

М.І.Бурди, Г.М.Возняка та М.П.Маланюка, С.С.Варданяна, Б.Друзя, 

М.І.Жалдака, Ю.М.Калягіна, З.І.Слєпкань, І.Стрельченко та 

О.Стрельченко, Терешина Н.А., Л.Фрідмана, Т.М.Хмари, Й.М.Шапіро та 

ін., на сторінках журналу �Математика в школі�.  

Однак, поновлене обов�язкове включення навчальної практики учнів 

до структури навчального року вимагає оновлених же підходів, потребує 

чіткого педагогічного управління  тому, що навчальна практика учнів, як 

вид організації навчально-пізнавальної діяльності учнів в єдиному процесі 

навчання, виховання й розвитку дитини без належного педагогічного  

управління з боку адміністрацій закладів, вчителів-керівників практики, 

без визначення процесуального аспекту навчання в умовах його особистіс-
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ної орієнтації, може стати справою чисто формальною,  подрібненою  на 

окремі заходи, які будуть мати недовготривалий ефект і незначно  впливати 

на розвиток особистості учнів та на покращення загального стану якості їх 

навчання, а вихідні ідеї, які були закладені в мету, � дискредитованими.  

До речі, загальний обсяг часу, який виділяється на проведення занять 

з навчальної практики учнів є достатньо великим: для учнів 5-6-х класів 

він складає по 30 годин на рік, 7-8-х класів � по 40 годин, 10-х класів � 50 

годин, тобто  випускник основної школи  має пройти навчальну практику 

загальною тривалістю 140 годин, а для випускника старшої школи цей час 

вже складатиме 190 годин. Звідси ясно, якого великого значення набуває 

визначення сутності педагогічного управління навчальною практикою уч-

нів. З точки зору вагомості часу, необхідності забезпечення наступності, з 

урахуванням значущості формування певних предметних та життєвих 

компетенцій учнів, навчальна практика не може бути простим поєднанням 

суспільно корисної праці з екскурсіями та іграми, хоча, звичайно і ігри, і 

екскурсії мають бути широко представленими серед різних за формами та 

методами занять, однак і їх характер, перед усім, повинен бути підпорядко-

ваним єдиній інтенгрованій меті, яка нерозривно з�єднує дидактичну, вихов-

ну та розвиваючу цілі відповідно до спрямованості навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, завдань формування в них певного життєвого досвіду.  

З оглядом на той обсяг часу, що відводиться на вивчення математики 

в середніх загальноосвітніх закладах, до навчальної практики з математики 

доцільно включати ті питання, теми, які мають велике практичне та при-

кладне значення і які не можна детально доопрацювати лише в рамках 

уроків. Так у 5-6-х класах це теми �Просторові геометричні тіла� (виготов-

лення розгорток кубів, паралелепіпедів, циліндрів), у 8-х класах � �Геоме-

тричні побудови на місцевості�, у 7-10-х класах � графічне розв�язування 

рівнянь та їх систем (наприклад з допомогою комп�ютерних програм), удо-

сконалення обчислювальних навичок і вмінь учнів з моделюванням конк-
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ретних ситуацій щодо їх застосування на основі встановлення різноманіт-

них міжпредметних та надпредметних зв�язків. Розглядаючи навчальну 

практику учнів у загальній структурі навчально-виховного процесу, слід 

зосередити увагу на суто процесуальному аспекті: на визначенні її змісту 

(класифікації, розподілі навчального матеріалу за певними умовними змі-

стовими блоками), формах організації занять, встановленні  взаємозв�язків 

з іншими структурними складовими навчально-виховного процесу (визна-

чення структурних блоків). Заняття з навчальної практики, в цьому плані, 

можуть слугувати своєрідною  ланкою, що пов�язує урочну, позаурочну 

(позакласну), самостійну роботу учнів, вони потребують ретельної підго-

товки вчителя, чіткого знання, розуміння ним значущості підготовчої ро-

боти, створення навчально-методичного забезпечення, того, що успіх з до-

сягнення мети кожного заняття готується поступово, шляхом попередньо-

го відпрацювання окремих важливих компонентів на уроках систематиза-

ції та узагальнення знань і вмінь, на інших уроках,  що він залежить від ор-

ганізації відповідної самостійної роботи учнів,  визначення конкретного 

місця занять з навчальної практики відповідно до певних навчальних цик-

лів, від якісного річного, тематичного, поурочного планування. Вже перед 

початком нового навчального року вчитель повинен чітко уявляти загаль-

ну структуру навчально-виховного процесу з предмету, включаючи навча-

льну практику. При цьому, на наш погляд, доцільно також виділити деякі 

особливості організації такого виду навчально-пізнавальної діяльності уч-

нів, як навчальна практика.      

По-перше, це � спрямованість на приоритетне формування в учнів пе-

вних предметних та життєвих компетенцій, які мають проявлятися в 

здатності реалізації набутої освіти в швидко змінюваних умовах сучасного 

світу.  Набуття школярами певного життєвого досвіду (включаючи освіт-

ній), формування здатності до генерації власного практичного досвіду має 

проходити через процес навчання з опорою на той досвід, який вже дитина 
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має, через процеси обміну досвідом між учасниками навчально-виховного 

процесу з дотриманням певних умов, за якими інформація вітагенного (від 

слова вітагенний � життєвий) характеру перетворюється на життєво важ-

ливий досвід [2, 130-153]. 

Друга особливість проведення занять з навчальної практики стосуєть-

ся повноти охоплення учнівського контингенту. Ці заняття � для всіх 

школярів і в цьому їх перевага над заняттями, які проводяться для певних 

груп учнів (гуртківців, слухачів курсів за вибором, факультативів тощо). В 

той же час участь в проведенні занять з навчальної практики представників 

вказаних категорій у вигляді підготовки виступів із цікавими повідомлен-

нями, доповідями, узагальненням матеріалів міні-досліджень, в плані 

ознайомлення з розробленими проектами значно пожвавлює навчально-

виховну роботу, наповнює її реальним практичним змістом, сприяє прояву 

здібностей учнів, дозволяє продемонструвати результати їх творчих пошу-

ків, допомагає самім учням свідомо вибирати власні освітні маршрути, 

зміст (профіль) навчання, а вчителям � застосовувати методи й прийоми 

продуктивного, розвиваючого навчання.  

Третьою особливістю проведення занять з навчальної практики з ма-

тематики має бути їх орієнтація на інтегрованість, системність знань і 

умінь учнів шляхом взаємозбагачення знань, умінь, набутих при вивченні 

різних навчальних дисциплін, через встановлення  взаємозв�язків науки й 

освіти; науки, освіти й різних сфер життєдіяльності людини.  

При цьому важливо  усвідомлювати, що з оглядом на різні умови, ко-

нтингент учнів, специфіку закладів недоцільно добиватися наявності одні-

єї, універсальної програми, за якою працювали б всі заклади, що для кож-

ного з них необхідно складати конкретні, диференційовані програми на 

основі варіативного застосування складових орієнтовної програми, що 

складання конкретної програми з навчальної практики учнів потребує роз-
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робки,  створення окремих  її компонентів, творчого пошуку змісту і від-

повідних форм проведення занять.  

Четверта особливість проведення навчальної практики учнів полягає в 

її комплексному характері, взаємопов�язаності всіх складових частин на-

вчально-виховного процесу (про що вже йшлося вище), використанні різ-

них форм  навчальної та виховної роботи. Опора на власний практичний 

досвід (перша спроба із запровадження варіанту комплексної програми на-

вчальної практики учнів, розробленого під керівництвом автора, відбулася 

на базі загальноосвітньої школи №13 м. Бердянська Запорізької області в 

травні-червні 2001 року, тобто в  той час, коли цю практику тільки було 

централізовано введено) показують перспективність саме такого комплек-

сного підходу, коли програма з проведення навчальної практики учнів ор-

ганічно поєднує різні за формами види навчальної, позакласної виховної 

роботи як упродовж, так і наприкінці навчального року, як монопредмет-

ного, так і інтегрованого характеру.  

Прикладом, що демонструє врахування вищезгаданих особливостей, 

може слугувати проведення бінарного заняття з предметів �основи безпеки 

життєдіяльності� і математики у 5-6-х класах в формі лабораторної роботи 

при вивченні теми �Продукти харчування� з ОБЖ, метою якого було озна-

йомлення з елементарними правилами безпеки, охорони здоров�я,  форму-

вання практичних умінь учнів з визначення умов придатності до вживання 

продуктів харчування, їх споживних характеристик, виховання загальної 

культури поведінки та прищеплення навичок культури споживачів. Дидак-

тичними засобами та об�єктами вивчення слугували заздалегідь приготов-

лені, акуратного вигляду обгортки від продуктів харчування, упаковки, 

зразки фасованих продуктів, засобами унаочнення � таблиці складу проду-

ктів, термінів їх зберігання, калорійності, штрих-кодів виробників, цифро-

вого позначення консервантів, які заборонені до вживання на терені Укра-

їни, та ін. Учні отримували групові і персональні завдання: з визначення 
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терміну та умов зберігання конкретного продукту; з розв�язання текстових 

задач відповідного змісту щодо визначення терміну безпечного вживання 

того чи іншого продукту залежно від терміну його зберігання або від його 

складових компонентів, з проведення розрахунків щодо визначення кало-

рійності добового (разового) харчування певного складу; з обчислення 

норм вживання дітьми та дорослими овочів, фруктів, якими так багата пів-

денна Україна, для забезпечення потреб організму в вітамінах та в інших 

корисних речовинах; з обчислення необхідної кількості молока для органі-

зації гарячого харчування першокласників школи та ін. На занятті, поряд з 

вчителем, був інформатором і консультантом  санітарний лікар, заслухову-

вались цікаві повідомлення дітей, тривав практичний обмін досвідом, від-

бувалося розв�язування практичних завдань, які моделювали певні життєві 

ситуації. Математична складова на цьому занятті була достатньо вагомою 

як за часом, так і за змістом діяльності учнів, однак мета закріплення нави-

чок і вмінь учнів з тем �Натуральні числа та дії над ними�, �Десяткові дро-

би та дії над ними�, з переведення одиниць вимірювання, з формування 

вмінь якісної інтерпретації одержаних кількісних показників, пояснення 

одержаних результатів була не головною, а паралельною, підпорядкова-

ною  основній меті заняття, за суттю -  її інтегрованою складовою. Робота, 

яка проводилася на занятті, для дітей цього віку була не простою, це пере-

конливо демонстрували приклади з виконання різних завдань щодо визна-

чення дати реалізації, терміну придатності, терміну безпечного вживання 

окремих продуктів харчування, коли всі вони мали різноманітні способи 

позначення: в роках, місяцях, добах, годинах і по-різному були вказані на 

упаковках продуктів та при цьому ще необхідно було знати способи запису 

дат у цифровому вигляді, вміти проводити розрахунки стосовно певної да-

ти (відповідно до завдання), враховувати інші показники (умови зберіган-

ня), вміти бути уважними, кмітливими, допитливими. Систематизації та 

узагальненню знань і вмінь з теми  �Проценти� сприяло, наприклад, вико-
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нання практичних завдань з проведення розрахунків щодо визначення 

норм споживання окремих продуктів, а ще учні переводили міліграми в 

грами, грами � в кілограми, проводили порівняння якісних характеристик 

продуктів на основі порівняння кількісних характеристик їх складових ча-

стин. Приємно відмітити, що всі учні працювали сумлінно й завзято, їм 

подобалося моделювати діяльність дорослих, тим більш, що це постійно 

супроводжувалось попитом на певний досвід різних людей (вчителя, одно-

класників, присутнього лікаря) та здійсненням логічних рефлексивних дій, 

однак те, що заняття дійсно досягло своєї мети з�ясувалося трохи пізніше, 

коли була одержаною зворотна інформація від батьків, які були буквально 

вражені і задавали багато питань стосовно того, а чим ви там займалися на 

уроці, що так сприяло тому, що діти після заняття не лише проявляють ін-

терес до характеристик продуктів, а й ретельно перевіряють, рахують, на-

віть дають батькам поради? Безперечно, це � саме той, реальний результат 

реалізації практичної та прикладної спрямованості навчання предмету, за-

для якого і варто працювати, однак успіх з його досягнення обумовлено, 

насамперед, чітким відбором змісту та форми проведення практичного за-

няття, і можна категорично стверджувати, що в разі роз�єднаного прове-

дення занять з БЖД та з математики, навіть при додержуванні їх спрямо-

ваності, такого результату одержати було б неможливо внаслідок того, що 

в тому випадку створювані ситуації мали б більш штучний, абстрактний, 

віддалений від дійсності характер, знижений емоційний фон при звуженні 

зон практичної діяльності учнів. Ясно й те, що проведення подібних занять 

з навчальної практики учнів потребує активної співпраці вчителів різних 

предметів, попереднього планування й належної підготовки.           

Серед інших можна також виділити і таку особливість організації за-

гального  освітнього процесу, яка має бути обов�язково врахованою при 

проведенні занять з навчальної практики учнів, а саме � взаємо-

пов�язаність функцій освіти й просвіти (А.С.Бєлкін).  
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І ще одна особливість, що належить до суто педагогічного аспекту 

управління [9]. Це � здійснення  функцій з проведення процедур цінування 

й оцінювання. Забезпечення процедури цінування пов�язується з метою 

розвитку рефлексивних дій учнів, визнання ними своїх змін, мотивації 

учіння, а процедура оцінювання � з проведенням обґрунтованого, зважено-

го та об�єктивного виставлення оцінок. До речі, ці функції вкрай важливо 

не ототожнювати. Процедура цінування пов�язується з рефлексією і стосу-

ється, передусім, характеристик діяльності учня. Вона має проявлятися у 

визначенні його ставлення до набутих знань і умінь, його активності з їх 

набуття, рівня самооцінки, бажання й готовності продовжувати роботу, 

співпрацювати. Результат цінування є якісним показником. Оцінка � це кі-

лькісний показник відповідності навчальних досягнень учня (результату  

діяльності з виконання певного виду завдань)  встановленим критеріям. 

При виставленні оцінок великого значення, поряд з  об�єктивністю учите-

ля, набувають обізнаність учнів з критеріями, врахування виховної та сти-

мулюючої ролі оцінки, грамотні дії  вчителя з визначення видів робіт, за 

які виставляються оцінки та встановлення відповідних критеріїв (особливо 

при проведенні практики, коли в разі проходження інтегрованого заняття з 

різних предметів доцільно розглядати варіанти виставлення різним учням 

оцінок з різних предметів, а декому � і з обох предметів зразу,  за одне за-

няття або за одну зразкову роботу  залежно від їх характеру). 

Підходи до визначення змісту навчальної практики учнів з мате-

матики - розподіл змісту практики за певними (хоча, безперечно, й умов-

ними) блоками на основі встановлення монопредметних, міжпредметних 

(МПЗ) та надпреметних зв�язків (НПЗ): 

І блок � практично-предметний, який передбачає вдосконалення практичних 

навичок, умінь учнів з відповідних тем, змістових ліній програми з математи-

ки, встановлення внутрішньопредметних (монопредметних) зв�язків.  
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ІІ блок � предметно-прикладний, на основі  встановлення міжпредметних 

зв�язків.  

ІІІ блок � практично-прикладний, інтегрований, з переведення теоретич-

них знань, навичок, умінь учнів у практичну площину, розкриття приклад-

ної, політехнічної спрямованості вивчення предмету, формування певного 

життєвого досвіду шляхом встановлення міжпредметних та надпредмет-

них зв�язків.  

Форми організації занять, обсяг навчального часу, термін прове-

дення. За формами організації занять та визначенням їх місця в загальній 

структурі навчально-виховного процесу з обов�язковим визначенням дже-

рел необхідного часу, це можуть бути:  

� уроки систематизуючого повторення (блок І); нестандартні уроки: 

уроки творчості, уроки цікавих задач,  уроки захисту учнівських проектів, 

бінарні уроки тощо (блоки І-ІІІ) � за рахунок годин навчальної практики;   

� ігри, позакласні виховні заходи з предмету упродовж або наприкінці 

навчального року, в рамках проведення позакласної роботи � без викорис-

тання додаткового навчального часу або за рахунок годин, передбачених 

на навчальну практику, відповідно до графіка позакласної виховної роботи 

(блоки І-ІІІ); гра тут виступає саме тією формою моделювання діяльності з 

розв�язування складних проблем з різними взаємопов�язаними ролями, 

альтернативними рішеннями, ситуацією переживання радощів відкриття, 

поступового просування до мети [10];   

� практичні й лабораторні роботи,  які можуть бути проведеними як за 

рахунок наявності резерву навчального часу (в залежності від специфіки 

організації навчально-виховного процесу в закладі, загального обсягу часу 

на вивчення окремих предметів), так і за рахунок часу, передбаченого для 

проведення навчальної практики учнів, як наприкінці так і протягом на-

вчального року за умови чіткого планування, внесення відповідних тимча-
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сових змін до тижневого розкладу занять, недопущення перевантаження 

учнів (блоки ІІ-ІІІ); 

� комплексні екскурсії інтегрованого характеру з різних предметів: 

випереджальні, ознайомлювальні � з метою спостереження, збору  інфор-

мації, фактичних числових даних, мотивації подальшої діяльності учнів, 

створення проблемних ситуацій; заключні, підсумкові з метою формуван-

ня та закріплення певного життєвого досвіду із застосування набутих 

знань, навичок, умінь, демонстрації підтвердження проведених розрахун-

ків, обчислень, графічних та геометричних побудов (за рахунок часу, пе-

редбаченого для проведення навчальної практики). 
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Резюме. В статье раскрываются особенности организации и проведения 
учебной практики  по математике, подходы к определению содержания, 
видов и форм занятий, отдельные аспекты педагогического управления 
учебной практикой в средних общеобразовательных учебных заведениях. 
 
Summary. In 2001 the Ministry of  education and science of Ukraine intro-
duced into practice the obligatory study practice of pupils of comprehensive  
educational establishment. The article openers it role and meaning in the process 
of personal oriented education basis of pedagogical management of it, taking 
into consideration the processal aspect: defining of contents, forms of giving 
lessons, their place in the general structure of  educational process. 
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