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Резюме. В работе рассматриваются проблемы личностно-ориентирован-
ного образования, показана возможность реализации личностно-
ориентированного математического образования. 
 
Summary. The problems of person-centered education are examined in the article, 
the possibility of realization of person-centered mathematical education is shown. 
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Під загальною психологічною культурою вчителя математики 
розуміють сукупність його знань та вмінь, пов�язаних із загальною 
психологією людини, зокрема психологією навчання дитини. 
Компонентами цієї культури є: 
� психологічне трактування загальних розумових дій і прийомів 

розумової діяльності; 

� психологічні принципи розвиваючого навчання; 

� основні психологічні принципи організації взаємодії між учителем і учнем; 

� психолого-педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності учнів; 

� психологічні механізми навчально-пізнавальної діяльності; 

� психологічні особливості учнів; 

� основні залежності між інформаційними і психологічними явищами; 

� рекомендації психологічних теорій щодо продукування ідей, розвитку  
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уявлень і мислення людини, її пізнавальної активності; 

� психологічні аспекти теорії проблемного навчання та інших теорій 

активного навчання, тощо. 

Розв�язати проблему формування психологічної культури вчителя 

математики лише у процесі навчання загальних психологічних дисциплін 

надзвичайно важко. Навіть введення спецкурсу �Психолого-педагогічні 

основи навчання математики�, про який іде мова у роботі [1, с. 222-225], не 

розв�язує повністю проблему формування психологічної культури учителя 

математики з тієї простої причини, що яскраву ілюстрацію ефективності 

(чи неефективності) відповідних принципів, які студенти � майбутні 

учителі математики � вивчатимуть на цьому спецкурсі, можна здійснити 

лише у процесі навчання фахових математичних дисциплін. Слід за-

уважити, що професійним математикам, які навчають майбутніх учителів 

фахових дисциплін, легше ознайомитися з психолого-педагогічними 

теоріями, пов�язаними з проблемами навчання, аніж психологам і навіть 

методистам, які не займаються математикою професійно, опанувати 

змістовними �ілюстраціями� ефективності використання психологічних 

принципів у процесі навчання математики.  

Коротко проілюструємо, як у процесі навчання математичного 

аналізу майбутнього вчителя математики можна формувати деякі 

компоненти його загальної психологічної культури. 

1. Уявлення про психологічне трактування загальних розумових 

дій та їх формування. Вже на першій лекції з математичного аналізу 

можна повідомити майбутнім учителям математики, що успішне вивчення 

математичних дисциплін неможливе без налагодженого механізму 

мислення, у якому провідну роль відіграють такі розумові дії, як аналіз і 

синтез, порівняння (зіставлення і протиставлення), абстрагування і 

конкретизація, узагальнення і встановлення та використання аналогій, 

індукція, дедукція та інтуїція. 
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1.1. Ілюструючи провідну роль аналізу, доцільно підкреслювати, що без 
здатності проводити аналіз, який передбачає розкладання, розчленування, 
розділення цілісного об�єкту чи явища на окремі складові, людина найчастіше 
не в змозі пізнавати навколишній світ, а тому й існувати у ньому. 

Разом з тим процес аналізу невіддільний від процесу синтезу � 

з�єднання, складання, об�єднання, оскільки пізнання лише окремих частин 

без намагання об�єднати їх у ціле, не дає змогу пізнати ціле. Саме тому 

С.Л.Рубінштейн виділяє [2, с.99] аналіз, який здійснюється через синтез, і 

називає його основним нервом будь-якої розумової діяльності. 

Характеризуючи аналітичний, синтетичний і аналітико-

синтетичний методи розв�язування задач, легко проілюструвати 

ефективність аналізу і синтезу як розумових дій. 

1.2. Розумову дію порівняння � виділення спільного і відмінного у 

предметах і явищах можна (і треба) проілюструвати багатьма фактами з 

курсу математичного аналізу. 

Так, після введення поняття підмножини і рівних множин можна 

звернути увагу майбутніх учителів математики на здійснені при цьому 

розумові дії: спочатку взяли дві множини і подивилися на них разом � синтез, 

а потім проаналізували їх елементи (чи всі вони відповідно однакові, чи ні) � 

аналіз, в результаті чого здійснено порівняння двох множин і зроблено 

висновок, що вони рівні, або одна множина є підмножиною іншої, або 

множини не порівнювані щодо відношення включення. 

Так само розумову дію порівняння можна ненав�язливо згадувати при 

введенні відношення еквівалентності множин, впорядкованості множини дійс-

них чисел, перевірці умов належності функції до певного класу тощо. 

1.3. Оскільки порівняння пов�язане з виділенням спільного і відмін-

ного, то воно тісно пов�язане з абстрагуванням � виділенням суттєвого і 

відокремлення несуттєвого, результатом чого є абстракції � образи і 

поняття, створені людським розумом. При цьому часто найрізноманітніші 

об�єкти, речі, явища називають одним ім�ям і досліджують за однаковими 
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методами. Математика � одна з найабстрактніших наук. На думку 

видатного французького математика А. Пуанкаре, математика � це 

мистецтво називати різні речі одним і тим самим ім�ям. Яскравим 

прикладом підтвердження правильності цієї думки є поняття множини � 

одного з найзагальніших математичних понять, яке пронизує усі розділи 

сучасної математики, проте, на жаль, неефективно використовується у 

шкільному курсі математики. На це доцільно систематично звертати увагу 

майбутнього вчителя математики, ілюструючи, як це поняття та інші 

найпростіші (і разом з тим найабстрактніші) поняття теорії множин 

використовуються в курсі математичного аналізу і можуть 

використовуватися у шкільному курсі математики. 

У процесі розв�язування багатьох задач, зокрема при застосуванні 

понять, формується і застосовується конкретизація � розумова дія, 

пов�язана з переходом від абстрактного до конкретного. Такий перехід 

часто є досить важким для учнів і на це слід звертати увагу майбутніх 

учителів математики одночасно наводячи приклади важливих практичних 

задач, які полегшують цей процес. Наприклад, процес пов�язаний з 

конкретизацією найзагальнішого поняття неперервного оператора на 

випадок конкретних метричних просторів, доцільно закінчити задачею 

типу: визначити, з якою точністю слід виміряти сторону квадрата (куба), 

щоб дістати відповідну площу (об�єм) із заданою точністю. 

1.4. Вивчення фахових математичних дисциплін, зокрема і математич-

ного аналізу, надає широкі можливості для формування уявлення про 

узагальнення, під яким часто розуміють розумову дію, пов�язану з 

виділенням істотних спільних властивостей різних об�єктів чи явищ, які 

дозволяють об�єднувати їх у певні класи. При цьому під істотними 

розуміють такі спільні властивості, які однозначно відрізняють будь-який 

об�єкт даного класу від об�єктів інших класів, тобто істотні властивості � 

це необхідні властивості належності об�єкта до певного класу, які у 
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сукупності є також і достатніми для цього [3, с. 36]. 

З математичної точки зору таке розуміння слід дещо уточнити.  

Математичне узагальнення часто полягає у тому, що серед усіх 

властивостей різних об�єктів, об�єднаних цими властивостями у певні 

класи, знаходять ті, що не є необхідними для належності об�єкта до даного 

класу і або відкидають їх (називаючи їх неістотними), або замінюють 

більш необхідними чи навіть необхідними. Отже, істотна властивість 

(умова) об�єкта � це та, яку не можна просто відкинути, залишивши 

належність цього об�єкта до даного класу, проте вона не завжди є 

необхідною для належності об�єкта до даного класу. 

Наприклад, властивість неперервності (чи монотонності) функції на 

даному відрізку гарантує належність цієї функції до класу R-інтегровних 

функцій. Ця властивість істотна у тому розумінні, що просто відкинути її 

не можна, оскільки безліч розривних функцій не є R-інтегровними. Разом з 

тим неперервність (монотонність) не є необхідною для R-інтегровності 

функції, в той час як обмеженість � необхідна умова R-інтегровності. 

Узагальнюючи відповідний результат, математики поступово довели, що 

обмежена функція f на відрізку ];[ ba  є  R-інтегровною на ньому, якщо вона 

задовольняє хоча б одну з таких умов: 

1) має скінченну кількість точок розриву; 

2) має не більше ніж зчисленну кількість точок розриву; 

3) множина її точок розриву має нульову міру Жордана; 

4) множина її точок розриву має нульову міру Лебега. 

Кожна наступна з наведених умов є узагальненням (причому не 
тривіальним) попередньої, а остання умова виявилася і необхідною для R-
інтегровності функції. 

1.5. В курсі математичного аналізу є величезна кількість змістовних 
прикладів узагальнень, тісно пов�язаних з аналогією, що є прийомом 
розумової діяльності, який дозволяє дістати нові знання про об�єкти (чи 
явища) на основі їх схожості із вже дослідженими об�єктами (та явищами). 
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Психологи часто вважають [4, с. 250-251] аналогію одним з різновидів 
асоціацій за схожістю, на основі чого одна думка спричинює іншу. Іноді ця 
асоціація сприяє досягненню мети, іноді � ні, і часто важко визначити, яким 
саме буде результат використання аналогій. Найважливішою якістю прийому 
аналогій є її велика переконливість, оскільки люди в основному схильні 
вірити, що коли A  і B  мають багато спільних властивостей, то їх можна 
ототожнювати, тобто люди схильні плутати �переконливість за аналогією� із 
обґрунтованістю певних висновків. 

У процесі навчання математичного аналізу вчитель математики дістає 
яскраві підтвердження надзвичайної ефективності використання аналогій для 
одержання нових математичних фактів і разом з тим величезна кількість 
змістовних прикладів переконує, що з аналогією слід поводитися обережно.  

Маючи справу з аналогією, доцільно акцентувати увагу майбутнього 
вчителя математики на те, що він може ефективно використовувати її у 
своїй майбутній роботі у школі. Завдяки аналогії вчителю залишається 
лише спрямовувати мислення учнів і вони самі дістануть величезну 
кількість математичних фактів. 

Зауважимо, що запропонований нами курс математичного аналізу є 
прикладом систематичного застосування аналогій, починаючи від 

природного поширення метричних властивостей простору 1R  дійсних 

чисел на випадок просторів C  � комплексних чисел, 2R , 3R , nR , nC  і 
довільних метричних просторів. Матеріал вступу до аналізу, 
диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної надає 
приклади настільки потужних аналогій, коли буквально одними і тими ж 
словами можна формулювати і доводити твердження одночасно для 
функцій дійсної і комплексної змінної. Аналогії ефективно працюють і при 
вивченні вступу до аналізу, диференціального та інтегрального числення 
функцій багатьох змінних та комплексного аналізу. Разом з тим у даному 
курсі майбутні вчителі математики зустрічають приклади, які яскраво 
ілюструють, що аналогію слід використовувати обережно. 

Так, якщо диференційовна на відрізку ];[ ba  функція дійсної змінної 
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на кінцях відрізка набуває однакових значень, то її похідна обов�язково 
обертається в нуль принаймні в одній точці цього відрізка, а 
комплекснозначна функція ( ) ittf exp= , ]2;0[ π∈t  цієї властивості не має, 

оскільки =′=′ )(exp)( ittf  0exp ≠= iti  t∀ , хоча 1)2()0( =π= ff . 

Правила Лопіталя мають місце для функцій дійсної змінної і не мають 
місця для функцій комплексної змінної. Диференційовна в околі даної 
точки функція дійсної змінної може не бути двічі диференційованою у 
жодній точці цього околу, а для функцій комплексної змінної 
диференційованість в околі точки гарантує існування у цьому околі 
похідних будь-якого порядку. 

1.6. У процесі навчання математичного аналізу вчитель математики 
весь час має справу з такими формами мислення як індукція, коли 
загальний умовивід робиться після розгляду одиничних фактів, і дедукція, 
коли за допомогою загального твердження робиться умовивід щодо 
одиничних (окремих) фактів. 

Незважаючи на те, що математика по суті є дедуктивною наукою, на 
думку багатьох видатних математиків, не кажучи вже про методистів, 
недоцільно проводити процес навчання математики переважно 
дедуктивним методом. 

Так, видатний угорський математик і педагог Д.Пойа вважає, що у 
математичних задачах споглядання, припущення, індуктивні умовиводи 
відіграють вирішальну роль [5, с.351]. 

Видатний німецький математик Д.Гільберт радив Г.Вейлю, який 
починав викладацьку кар�єру, щоб він починав з найпростіших прикладів. 

Відомий російський математик і педагог Л.Д.Кудрявцев один з 
основних десяти принципів навчання математики формулював так: �На 
перших етапах навчання слід віддавати перевагу індуктивному методу, 
поступово вводячи дедуктивний підхід� [6, с. 127]. 

Німецький математик І.Шур вважав, що неповна індукція відіграє у 
математиці вельми важливу роль [5, с.336], оскільки допомагає 
здогадатися, а вже потім довести правильність здогадки (чи спростувати її) 
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� таким є основний шлях одержання нових математичних фактів. 
У процесі навчання математичного аналізу майбутній учитель 

математики може дістати велику кількість яскравих прикладів, які 
ілюструють ефективність індуктивних і дедуктивних умовиводів. 

Так, після вивчення курсу математичного аналізу функцій однієї змінної 
перехід до функцій багатьох змінних можна здійснити двома шляхами. 

Перший шлях � �класичний�, який полягає у тому, що індуктивно, 

використовуючи аналогію, узагальнюють простори 1R , 2R , 3R , вводячи 

простір nR , відстань між точками цього простору, доводять властивості 
цієї відстані: 

1) 0),( ≥ρ yx  yx,∀ ; 

2) 0),( =ρ yx  ⇔  yx = ; 

3) ),(),( xyyx ρ=ρ  yx,∀ ; 

4) ),(),(),( yzzxyx ρ+ρ≤ρ  yx,∀  і z , 

причому найчастіше записують замість відстані ( )yx,ρ  її вираз 

( )∑
=

−
n

k
nn yx

1

2 , що робить записи досить громіздкими, а міркування � 

довгими. Після цього, якщо викладання досить акуратне, вивчають 

властивості деяких множин простору nR , вводячи поступово поняття 
околу точки, граничної, внутрішньої і межової точок множини, замкнених 
і відкритих множин, областей, замкнених областей тощо. Потім акуратно 
(чи не дуже) вивчають поняття границі і неперервності функцій багатьох 
змінних, обмежуючись, як правило, випадком функцій двох змінних, і, 
нарешті, переходять до диференціального, а потім і до інтегрального 
числення функцій багатьох змінних. 

Другий шлях � �сучасний� � є значно ефективнішим за перший, 
оскільки він передбачає майже такий самий індуктивний початок, 

пов�язаний з введенням простору nR  і означенням евклідової відстані між 
точками цього простору. Після цього, користуючись неповною індукцією, 
формулюють гіпотезу щодо властивостей цієї відстані, доводять її і не 
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залишаються у просторі nR , а роблять найважливіший крок: вводять 
загальне поняття довільного метричного простору, яке ілюструють 
(дедукція) досить великою кількістю важливих прикладів, які формують 
переконання, що поняття відстані можна ввести для об�єктів 
найрізноманітнішої природи, Це поняття відстані, що визначається на-
веденими вище основними властивостями (аксіомами відстані) 1) � 4), 
інтуїтивно зрозуміле переважній більшості студентів як математичних, так 
і нематематичних спеціальностей, а всі факти, про які йшлося для 

простору nR , для випадку довільного метричного простору 
формулюються і доводяться значно простіше, ніж для частинного випадку 

� простору nR  (і навіть простору 2R ). Щодо границі і неперервності 
функцій, то тут надзвичайно ефективно спрацьовує метод аналогій разом з 
індукцією, в результаті чого швидко, легко і прозоро дістають загальні 
твердження для загальних метричних просторів, конкретизуючи які 
(дедукція) дістають при необхідності відповідні твердження для 

конкретних метричних просторів, зокрема, для просторів nR . 
Таким чином, навчаючи математичного аналізу майбутніх учителів мате-

матики, доцільно не тільки варіювати індуктивні та дедуктивні міркування, а й 
звертати увагу студентів на те, який саме метод і чому саме він використо-
вується, та як вони зможуть використати цей метод у своїй майбутній роботі. 

1.7. Учитель математики повинен розуміти, що в різних галузях 
людської діяльності, навіть у повсякденному житті, важливу роль відіграє 
інтуїція, яка полягає у здібності людини робити правильні умовиводи 
головним чином на основі здогадок, неусвідомлених розумових процесів. Без 
інтуїції неможлива ніяка творчість, включаючи і математичну, і педагогічну.  

Видатний французький математик Ж.Адамар вважав, що мета 

математичної строгості полягає у тому, щоб санкціонувати і узаконити 

завоювання інтуїції, і ніякої іншої мети у неї нема, ніколи не було і не буде. 

Слід підкреслити думку Д.Пойа про те, що, навчаючи школярів, слід 

робити наголос більше на інтуїції, а не на дедукції, і звертатися до першої 

значно частіше, ніж до другої, а, навчаючи мистецтва доведень, ніколи не 
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забувати і про мистецтво здогадок, оскільки без здогадок неможливі ні 

розвиток науки, ні ефективний процес навчання. Спочатку здогадатися, а 

потім довести � це майже правило для науковця, а суто науковий метод 

полягає у спогляданні (спостереженні), аналізуванні (розмірковуванні), 

здогадуванні, припущенні і випробуванні [5, с.351]. 

Проблемне навчання математичного аналізу спрямоване на 

формування у вчителя математики мистецтва здогадування. При цьому 

доцільно акцентувати увагу студентів на тому, що для них важливо не 

тільки те, що вони самі здогадалися, як ввести те чи інше поняття, 

сформулювати ту чи іншу теорему та довести її. Не менш важливим є і те, 

щоб вони побачили, як можна навести на правильні здогадки своїх учнів, 

підштовхнути їх до правильних висновків (причому так, щоб учні не 

помічали цього підштовхування). 

Ще один шлях формування мистецтва здогадуватися, а отже розвитку 

математичної інтуїції, пов�язаний з так званими задачами для любителів 

(аматорів) � оригінальними задачами, теоретичних знань для розв�язання 

яких достатньо у кожного студента відповідного курсу, проте для 

розв�язання кожної такої задачі треба знайти нестандартний метод чи 

спосіб, здогадатися, яка основна ідея цього методу чи способу. В ідеалі 

твердження задачі для любителя повинно бути таким, щоб його можна 

було узагальнювати, формулюючи по суті новий математичний результат, 

а який саме � треба здогадатися. 

Наведемо приклад однієї такої оригінальної задачі для любителів, яка 

належить професору Миколі Олексійовичу Давидову. Він поставив її 

перед студентами першого курсу в 1965 році, і серед цих студентів був 

автор даної роботи. 

Нехай )( ns  і )( nt  � довільні обмежені дійсні послідовності, що пов�язані 

умовою nnnnn
n

n
n

stts
∞→∞→∞→∞→

≤≤≤ limlimlimlim , а )( nα  � фіксована дійсна послідов-
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ність. Довести, що для того, щоб з умови Sts nnnnn
=α−+α

∞→
))1((lim  

завжди випливала умова Ssnn
=

∞→
lim , необхідно і достатньо, щоб 

+∞<α≤α<
∞→∞→

nnn
n

limlim
2
1 . 

На першому курсі жоден із студентів не розв�язав цієї задачі, а через 

два роки, будучи студентом вже третього курсу, автор даної роботи 

повернувся до цієї задачі і здогадався, як її розв�язати. Це і стало початком 

його наукової діяльності. 

Пізніше, вже працюючи викладачем математичного аналізу, автор 

ставив подібні задачі своїм студентам, і завжди знаходилися 1-2 студенти 

(приблизно із 100), які здогадувалися, як їх розв�язати. Це ще раз ілюструє 

правильність висновків Д.Пойа щодо розподілу людей за їх потребами у 

математичних знаннях [5, с.312 � 313]. 

Проблема узагальнення задачі М.О.Давидова на випадок комплексних 

послідовностей )( nα , )( ns  і )( nt , яку ставив автор даної роботи своїм 

студентам, виявилася значно важчою, ніж сама задача М.О.Давидова, 

оскільки було невідомо, яку умову слід накласти на послідовність )( nα  

замість умови +∞<α≤α<
∞→∞→

nnn
n

limlim
2
1 . Цю проблему розв�язав один із 

студентів у 1995 році, здогадавшись, як виглядатиме ця умова, і 

знайшовши зовсім нове доведення одержаної теореми. Його результат був 

опублікований в Українському математичному журналі [7]. 

Таким чином, систематична робота щодо формування у майбутнього 

вчителя математики уявлень про психологічне трактування загальних 

розумових дій і прийомів розумової діяльності в процесі навчання 

математичного аналізу сприяє значному підвищенню рівня професійної 

культури майбутнього вчителя. 

2. Уявлення про психологічні механізми навчально-пізнавальної 

діяльності та їх формування. У процесі навчання вчителя, на відміну від 
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інших професій, доцільно з перших днів починати формувати уявлення 

про навчання, як систему, що складається з двох підсистем � навчальної 

діяльності педагога і учбової діяльності учня, а також про психологічні 

механізми навчально-пізнавальної діяльності, що регулюють взаємодію 

між цими підсистемами на психологічному рівні. 

Виділяють такі психологічні механізми навчально-пізнавальної 

діяльності [8, с. 74]: 

� механізм зворотного зв�язку; 

� механізм довизначення учбової задачі; 

� механізм динамічного розподілу функцій управління між педагогом і учнем. 

2.1. Навчаючи математичного аналізу майбутніх вчителів математики, ба-

жано систематично звертати їхню увагу на те, що у процесі навчання важливим 

є не тільки те, наскільки глибокими є знання педагога, а й те, чи вміє він побачи-

ти, як розуміють його учні, застерегти їх від можливих помилок, ненав�язливо 

звернути їхню увагу на вже зроблені помилки так, щоб учні самі знаходили і 

виправляли помилки, похвалити учнів тоді і так, щоб похвала викликала 

позитивні емоції і бажання досягти ще більших результатів у процесі навчання. 

Отже, використовуючи механізм зворотного зв�язку, вчитель повинен умі-

ло маніпулювати навчально-пізнавальною діяльністю так, щоб ймовірність до-

сягнення поставлених цілей навчання більшістю учнів наближалася до одиниці. 

Своєю діяльністю викладач ілюструє і головні вимоги до зворотного зв�язку: 

� жодна помилка не повинна залишатися без уваги; 

� своєчасність повідомлення про помилку, причому, бажано, не пряме, а у 

формі, яка передбачає виникнення почуття настороженості і пошук 

причини цього та виправлення помилки; 

� форма повідомлення про помилку не повинна принижувати гідність учня; 

� урахування віку учня, рівня його підготовки та індивідуальних 

особливостей, як при поясненні причини помилки, так і при 

підкріпленні (похвалі); 
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� не кожна правильна відповідь заслуговує на похвалу у прямій формі: 

замість слів �Молодець! Ви правильно розв�язали задачу� іноді краще 

дати зрозуміти, що вчитель вважає рівень знань учня настільки 

високим, що був упевненим в успішному виконанні завдання; 

� не підкріплювати (навіть негативно) неправильні відповіді, проте нама-

гатися завжди так спрямувати розумову діяльність учня стосовно ви-

правлення зробленої помилки, щоб з�явився привід для похвали; 

� кожен учень, який зробив помилку, повинен зрозуміти її суть і дістати 

можливість порівняти помилковий висновок з правильним. 

2.2. Сутність психологічного механізму доповнення учбового 

завдання полягає в тому, що у процесі навчання відбувається 

трансформація задачі, поставленої педагогом, в задачу, фактично 

розв�язану учнем. Звертаючи увагу майбутнього вчителя математики на це 

явище, доцільно підкреслювати, що це фундаментальний факт, 

обумовлений тим, що учень розв�язує лише ту задачу, якій він надає 

особистісний смисл. В залежності від особистих цілей-мотивів і 

інтелектуальних надбань (здібностей, знань та умінь) учень привносить у 

поставлену педагогом задачу щось нове і тим самим довизначає чи навіть 

перевизначає поставлену задачу. Найчастіше це відбувається 

неусвідомлено, проте кожен учитель мусить прагнути до того, щоб у нього 

були учні, які в змозі усвідомлено трансформувати задачу, перетворюючи 

її у загальнішу, розширюючи предметну галузь, і навіть такі учні, які 

намагаються виконувати функції вчителя, демонструючи тим самим 

відповідальність за навчальні результати. 

На жаль, найчастіше у процесі навчання зустрічається ситуація, коли 

перевизначення учбової задачі зумовлено недостатньою сформованістю 

відповідних знань і умінь учня і саме тому він не розуміє сутності задачі. 

Використовуючи механізм оберненого зв�язку, вчитель виявляє таких учнів і 

допомагає їм довизначити задачу так, щоб її суть стала для них яснішою. 
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2.3. Навчаючи математичного аналізу (і не тільки) майбутнього 

вчителя, доцільно підкреслювати, що в процесі навчання учень не лише 

засвоює певні знання, уміння та навички, а й виконує певні функції 

управління навчально-пізнавальною діяльністю. Кожен кваліфікований 

учитель прагне до того, щоб його учні були в змозі виконувати всі ці 

функції, тобто щоб учбова діяльність перетворилася у самонавчання. Саме 

у цьому полягає сутність психологічного механізму динамічного розподілу 

функцій управління між педагогом і учнем. 

Ефективності розподілу функцій управління сприяє використання у 

навчальному процесі новітніх інформаційних технологій, використання 

яких забезпечує передавання учневі наступних функцій: 

1) вибору індивідуального темпу навчання; 

2) вибору допоміжного навчального впливу; 

3) вибору основного навчального впливу за: 

� складністю учбових задач; 

� стилем впливу навчального матеріалу; 

� можливістю самостійно ставити учбову задачу і розв�язувати її; 

� можливістю обирати послідовність вивчення окремих тем і розділів. 

Зрозуміло, що все це у повній мірі відноситься і до традиційного 

навчання. Так, у процесі навчання математичного аналізу майбутніх 

учителів математики доцільно широко застосовувати передавання 

студентам усіх вказаних функцій управління своєю навчальною 

діяльністю, використовуючи розроблені навчальні посібники, що містять 

системи контрольних запитань і завдань, надаючи кожному студентові 

можливість опанувати навчальним матеріалом на значно вищому, ніж 

середній, рівні, причому з урахуванням своїх уподобань (що приваблює 

студента більше: методичні проблеми чи суто математичні). 

На закінчення наведемо схему 1 можливого функціонування основних 

механізмів навчально-пізнавальної діяльності. 
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Продовження навчальної  і  учбової діяльності з можливими: 
1) змінами темпу навчання; 
2) вибором учнем допоміжного навчального впливу (посібників, ППЗ, навіть 
викладачів); 

3) вибором учнем основного навчального впливу у напрямку: 
а) зміни складності учбових задач; 
б) вибору стилю подання навчального матеріалу; 
в) самостійної постановки учбових задач і наступного розв�язування їх; 
г) вибору послідовності вивчення окремих тем і розділів. 

Учні роблять 
помилки у процесі 
розв�язування 
задачі? 

 
Допомогти 
учневі 
самому 
знайти 
зроблені 
помилки 

механізм

доповнення 

задачі

Учні правильно 
розуміють учбову 

задачу? 

 
Доповнення 

(трансформування) 
учбової задачі у 
напрямку її  
роз�яснення, 
уточнення, 
спрощення. 

Механізм 

зворотного

зв�язку

Навчальна діяльність 
педагога 

Постановка проблеми 
(учбової задачі) 

Зондування ступеня 
розуміння учнем проблеми 

(учбової задачі) 
Розв�язування проблеми 

(розв�язування учбової задачі) 
Зондування ступеня 

розуміння учнем кожного 
кроку процесу 

розв�язування задачі 

Учбова діяльність учня 
 
Участь у постановці 

проблеми 

Усвідомлення проблеми 
(учбової задачі), надання 
їй особистісного смислу 

Участь у процесі 
розв�язування учбової 

задачі 
Усвідомлення кожного 

кроку процесу 
розв�язування задачі 

 
Механізм

динамічного розподілу функції 
управління між педагогом і учнем 

ні

так

так 
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Резюме. Рассматривается формирование некоторых компонентов общей 
психологической культуры будущего учителя математики в процессе 
обучения математического анализа. 

Summary. It is examined the formation of some components of the general 
psychological culture of the future mathematics teachers in the process of 
mathematical analysis. 
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Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного 

суспільства, піднесення соціальної ролі особистості та інтелектуалізації її 

праці, швидка зміна техніки та технологій потребують від закладів освіти 

України забезпечення якісно нового рівня навчально-виховного процесу. 

Одним із шляхів, який допоможе здійснити це завдання, є широке, 

цілеспрямоване й ефективне використання засобів навчання. 
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