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В процесі навчання математичного анализу можливо цілеспрямовано формувати 
основні компоненти загальної педагогічної культури вчителя математики. Це 
пов'язано з комплексним, системним та діяльнісним підходами до навчання, з 
дидактичними  принципами навчання, з методами активного навчання. 

 
 

Під загальною педагогічною 
культу-рою вчителя математики 
розумітимемо сукупність його знань та 
умінь, пов�я-заних із загальною теорією 
навчання (дидактикою) і виховання у 
процесі навчання. 

Основні компоненти загальної педа-
гогічної культури вчителя математики 
пов�язані з: системним, комплексним та 
діяльнісним підходами до організації 
навчального процесу; дидактичними 
принципами навчання; цілями і завдан-
нями навчання математики у різних 
типах навчальних закладів; загальними 
педагогічними вимогами до навчаль-
ного матеріалу і засобів навчання; 
основними методами навчання мате-
матики, зокрема, методами активного 
навчання; загальними прийомами 
роботи з математичними текстами; ос-
новними принципами, методами і фор-
мами індивідуального та диференційо-
ваного навчання. 

Проблема формування основ 
загаль-ної педагогічної культури 
майбутнього вчителя математики 
розв�язується, в основному, в процесі 
навчання загаль-них педагогічних 
дисциплін. Проте лише за допомогою 
цих курсів повністю розв�язати 
проблему, на жаль, немож-ливо, 
оскільки викладачі загально-педа-

гогічних дисциплін часто не повністю 
усвідомлюють специфіку професії вчи-
теля математики. Тому робота щодо 
формування загальної педагогічної 
культури вчителя математики має сис-
тематично здійснюватися у процесі нав-
чання фахових математичних дисциплін 
(зокрема, й математичного аналізу) та в 
курсі методики навчання математики. 

 
1. Уявлення про системний, комп-

лексний і діяльнісний підхід до органі-
зації процесу навчання та їх фор-
мування. Уявлення про системний, 
комплексний і діяльнісний підхід до 
організації процесу навчання відно-
сяться до найважливіших компонентів 
педагогічної культури вчителя матема-
тики, які можна і треба сформувати у 
процесі навчання математичного ана-
лізу. 

1.1. Системний підхід до орга-
нізації процесу навчання полягає у роз-
критті структури цього процесу, його 
складності і цілісності, виявленні різно-
манітних типів зв�язків і зведення їх в 
єдине ціле. 

Такий підхід обумовлено склад-
ністю поняття �професійна культура 
вчителя математики� і різноманітністю 
дій, методів, форм і засобів її форму-
вання. 
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 Учитель математики 
повинен розу-міти, що будь-яка 
пізнавальна діяль-ність є системною, 
складовими якої є: 
•  суб�єкт пізнання (той, хто пізнає); 
•  об�єкт пізнання (те, що пізнається); 
•  мета пізнання; 
•  умови пізнання; 
•  процес пізнання (розумова 
діяльність суб�єкта пізнання); 
•  результати пізнання (знання, 
здобуті суб�єктом пізнання про об�єкт 
пізнання та відповідні вміння 
використовувати ці знання). 

Складові будь-якої системи, як 
правило, самі є системами (підсис-
темами). 

Так, бажано, щоб знання про об�єкт 
пізнання були системними, тобто по-
будованими у свідомості суб�єкта 
пізнання за схемою: найважливіші 
поняття теорії � найважливіші факти 
теорії � основні наслідки � 
найважливіші застосування. 

Процес пізнання (розумова діяль-
ність суб�єкта пізнання) також носить 
системний характер. Складовими 
компонентами цієї системи є психічні 
процеси, зв�язки між якими (асоціації) 
полягають у тому, що поява одного з 
цих психічних процесів викликає появу 
іншого (асоціації за схожістю, за 
відмінністю, за суміжністю). Ці зв�язки 
можуть бути  встановленими або в 
рамках одного предмета (внутрішньо-
предметні зв�язки), або в рамках систе-
ми різних предметів (міжпредметні 
зв�язки). 

Отже, вчитель математики повинен 
усвідомлювати, що процес навчання є 
складною системою, основними 
компонентами якої є інформаційні 
потоки, функції навчання (освітня, 
розвиваюча, виховна), методичні 
системи навчання (цілі, зміст, методи, 
засоби, організаційні форми навчання). 

Систематична, проте ненав�язлива  
ілюстрація системного підходу у 

процесі навчання математичного 
аналізу сприятиме формуванню у 
майбутнього вчителя математики 
уявлення про системний підхід і 
навичок його застосування у своїй 
навчальній діяльності та її екстраполяції 
на свою майбутню професійну 
діяльність стосовно навчання своїх 
учнів математики. 

Так, систематично підкреслюючи, 
що більшість з тих, хто навчається у пе-
дагогічному університеті, � це майбутні 
вчителі середніх шкіл і викладачі вищих 
навчальних закладів, доцільно робити 
наголос на тому, що бажано, щоб вони 
відчували себе вчителями вже зараз і 
працювали не просто як школярі (часто 
зовсім не зацікавлені у тому, що вони 
вивчають), а як професіонали, які  нама-
гаються знайти у кожній компоненті 
процесу навчання те, що йому вкрай 
необхідно для успішної професійної 
діяльності: 

•  у різноманітних інформаційних 
потоках � найнеобхіднішу інформацію, 
тісно пов�язану із шкільним курсом 
математики; 

•  у різних методичних системах 
навчання � найбільш ефективні на їх 
думку, які вони зможуть успішно 
використати у своїй майбутній роботі; 

•  серед різних засобів навчання 
(підручників, посібників, програмних 
засобів) � найближчі їм за стилем, 
теоретичним рівнем, доступністю тощо. 

Зрозуміло, що більшість студентів 
першого курсу (і, на жаль, старших кур-
сів теж) не спроможні реалізувати ці 
побажання без суттєвої допомоги 
викладача. Саме викладач на початку 
процесу підготовки вчителя математики 
і ставить відповідні проблеми, і 
розв�язує їх, залучаючи до цього 
спочатку окремих студентів, а згодом їх 
кількість збільшується, і в такому разі 
системний підхід до процесу навчання 
майбутніх учителів математики суттєво 
сприяє опануванню системним 
підходом більшістю з них. 
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1.2. Комплексний підхід до процесу 
навчання необхідний для забезпечення 
глибоких, міцних і системних знань у 
майбутніх учителів математики. Суть 
цього підходу полягає у здійсненні 
поєднання: 

•  педагогічного, психологічного і 
соціального компонентів навчального 
процесу; 

•  освітньої, розвиваючої і виховної 
функцій навчання; 

•  мети, змісту, методів, засобів, 
організаційних форм навчання � 
компонентів будь-якої методичної 
системи. 

Систематичну ілюстрацію комп-
лексного підходу в процесі навчання 
математичного аналізу майбутнього 
вчителя математики доцільно прово-
дити на прикладах: 

•  вивчення основних розділів 
класичного математичного аналізу 
одночасно для функцій дійсної і 
комплексної змінної; 

•  формування у процесі навчання 
математичного аналізу компонентів не 
тільки математичної культури, а й 
методичної, педагогічної, психоло-
гічної, інформаційної, моральної та 
мовної культури; 

•  залучення студентів до 
дослідницької діяльності в галузі 
математики, теорії і методики навчання, 
інформатики тощо. 

1.3. Діяльнісний підхід до 
організації процесу навчання майбутніх 
учителів математики полягає у 
залученні їх до активної навчальної 
діяльності (предметної, розумової, 
індивідуальної, колективної тощо). 

Основними компонентами навчаль-
ної діяльності є: 

•  мотиви і навчальні задачі; 
•  навчальні дії; 
•  контролюючі дії і оцінювання 

знань та умінь. 
Уже з перших днів навчання май-

бутнього вчителя математики доцільно 

втілювати у його свідомість думку про 
те, що його професійні знан-ня і уміння 
свідомо формуються лише в результаті 
безпосередньої діяльності щодо добу-
вання потрібної інформації, опанування 
цією інформацією і застосування до роз-
в�язування важливих практичних, тео-
ретичних і методичних задач. 

Бажано звертати увагу не тільки на 
матеріал відповідної дисципліни (нап-
риклад, математичного аналізу), а й на 
те, як викладач організовує цілеспря-
мовану навчальну діяльність своїх слу-
хачів, з тим, щоб запозичити найкращі 
методи такої організації для своєї май-
бутньої діяльності. І сам викладач теж 
повинен пам�ятати, що він навчає 
майбутніх учителів (математики), і тому 
слід акцентувати увагу на ті моменти, 
які особливо важливі для вчителя. 

Зокрема, доцільно ілюструвати 
основні компоненти дидактичної струк-
тури самоуправління процесом навчаль-
ної діяльності [1, с. 32]: 

•  мотиваційний компонент 
(потреби, інтереси, все, що забезпечує 
включення суб�єкта у навчальну діяль-
ність і його активність у пізнавальній 
діяльності і пізнавальному процесі); 

•  орієнтаційний компонент (ро-
зуміння навчальної діяльності, її плану-
вання і прогнозування результатів); 

•  змістово-операційний компо-
нент, який складається з системи про-
відних знань (уявлення, факти, поняття, 
закони, теорії) і засобів учіння (що за-
безпечують одержання, опанування і пе-
ретворення інформації та застосування 
її на практиці); 

•  ціннісно-вольовий компонент 
(увага, воля, емоційна забарвленість 
дій); 

•  оцінювальний компонент 
(рефлексія (здатність усвідомити власні 
розумові процеси та управляти ними), 
зворотня інформація про хід навчальної 
діяльності на основі виконання 
контрольних завдань). 

Досвід роботи багатьох викладачів 
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 провідних вищих навчальних 
закладів України та інших країн 
підтверджує, що залученню майбутніх 
учителів математики до активної 
діяльності у навчальному процесі 
сприяє не тільки формування 
професійних, навчально-пізнавальних і 
зовнішніх мотивів вивчення окремих 
дисциплін (зокрема, математичного 
аналізу), а й акцен-тування уваги 
студентів, на тому, що вони вже зараз 
можуть і повинні навчатися, як прово-
дити аналогічну роботу щодо 
формування мотивів вивчення їхніми 
учнями шкільного курсу математики. 

Це стосується й інших компонентів 
дидактичної структури самоуправління 
процесом навчальної діяльності. 

Отже, специфіка навчальної діяль-
ності майбутніх учителів математики 
полягає у складному характері цієї 
діяльності: студент � майбутній учитель 
математики є суб�єктом пізнання, 
об�єктом пізнання якого є не тільки ті 
чи інші теоретичні та практичні курси, а 
й мета пізнання і процес пізнання, 
зокрема майбутній учитель математики 
повинен звертати значну увагу не тільки 
на те, чого його навчають, а й як це 
робить той чи інший викладач. 

У зв�язку з цим корисно нагадувати 
майбутнім учителям математики думку 
Д. Пойа, що в процесі навчання 
математики те, як навчати, є значно 
важливішим за те, чого навчати [2, с. 
328]. 

 
2. Загально-дидактичні принципи 

навчання. Дидактичні принципи на-
вчання як об�єктивно існуючі законо-
мірності процесу навчання відіграють 
роль своєрідних аксіом, проте на від-
міну від математичних аксіом вони 
взаємозалежні, доповнюють і зумов-
люють одна одну, їх кількість може 
змінюватися в залежності від особли-
востей навчального процесу і поста-
новки нових цілей та завдань системи 
освіти. 

Систематичне вивчення дидактич-

них принципів навчання передбачається 
і найчастіше відбувається в курсі 
загальної педагогіки, проте із систем-
ного, комплексного і діяльнісного 
підходу до організації процесу навчання 
випливає, що ефективне формування 
цих принципів у майбутніх учителів 
математики можливе лише в результаті 
систематичної ілюстрації їх доцільності 
і дійовості у процесі навчання усіх 
фахових дисциплін (зокрема і 
математичного аналізу). 

2.1. Принцип науковості можна 
систематично й ефективно ілюструвати 
у процесі навчання математичного 
аналізу, не тільки розкриваючи етапи 
розвитку відповідних математичних 
теорій (теорія чисел, теорія границь, 
диференціальне та інтегральне чис-
лення, теорія міри, теорія 
диференціальних рівнянь, теорія ймо-
вірностей і математичної статистики), 
формуючи уявлення про їх сучасний 
стан, а й розкриваючи їх зв�язки із 
шкільним курсом математики, 
показуючи ефективність побудови 
цього курсу, враховуючи сучасний стан 
розвитку математичної науки, розкри-
ваючи неефективність застарілих погля-
дів. 

2.2. Принципи систематичності і 
системності для вчителя математики 
відіграють надзвичайно важливу роль. 
Лише систематична ілюстрація прин-
ципу послідовного, логічно зв�язаного 
вивчення матеріалу шляхом від 
відомого до невідомого, від простого до 
складного зробить принцип системати-
чності необхідним і природним для 
вчителя математики. На жаль, досвід 
свідчить, що цей принцип, який деякі 
дидакти вважають спрощеним і 
примітивним у порівнянні з принципом 
системності, не знаходиться в арсеналі 
багатьох учителів і викладачів 
математики навіть тоді, коли вони 
мають високий рівень математичної 
культури. 

Принцип систематичності вимагає 
також систематичної роботи майбут-
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нього (і працюючого) вчителя 
математики з метою підвищення рівня 
його професійної культури, а також 
виховання у своїх учнів навичок 
систематичної роботи над курсом 
математики. Вимоги вчителя до учня 
повинні бути чітко визначеними і 
систематичними � це необхідна умова 
успішного навчання учнів, і цьому май-
бутній учитель математики навчається 
на прикладі своїх викладачів. 

Принцип системності і система-
тичності включає у себе також принцип 
послідовності фаз навчання [2, с. 290]. 
Ефективний процес навчання повинен 
починатися фазою дослідження 
(споглядання і розмірковування на 
інтуїтивному рівні), після чого йде фаза 
формалізації (створення термінології, 
означень, доведень) і закінчується 
фазою засвоєнь, коли навчальний 
матеріал повинен ввійти у систему 
знань учнів, розширити його кругозір. 
Ця фаза прокладає шлях до застосувань 
і узагальнень. 

2.3. Принцип зв�язку теорії з 
практикою систематично ілюструється 
у процесі навчання  математичного 
аналізу не тільки практичними задача-
ми, що були відправними в процесі 
зародження тієї чи іншої математичної 
теорії, або належать до галузі 
застосувань математичного аналізу, а й 
професійною спрямованістю курсу ма-
тематичного аналізу. Майбутній учи-
тель математики повинен прагнути до 
розуміння не тільки зв�язків глибоких 
математичних теорій із шкільним 
курсом математики, а й того, як він 
зможе використати суто педагогічний 
досвід викладачів, які його навчають, у 
своїй роботі в школі. Таким чином, 
маємо тісний зв�язок з принципом 
найкращого мотиву [2, с. 290]: учень 
повинен цікавитися навчальним мате-
ріалом і отримувати задоволення від 
інтенсивної розумової діяльності. 

2.4. Принцип свідомості і 
самостійності навчання формується у 
процесі навчання (взагалі і 

математичного аналізу зокрема) 
систематичним вихованням волі, 
організованості, зібраності, витрима-
ності, самодисципліни. Цей принцип 
тісно пов�язаний з принципом 
активного навчання [2, с. 290]: 
найефективнішим є таке навчання, коли 
учень вимушений самостійно відкри-
вати настільки велику частину 
навчального матеріалу, наскільки це 
можливо за даних обставин. 

Реалізації цих принципів сприяють і 
методи активного навчання, зокрема 
методи проблемного навчання. Такі 
методи навчання разом з раціонально 
організованою самостійною роботою 
майбутніх учителів математики не 
тільки є запорукою успішного 
опанування ними курсом матема-
тичного аналізу, а й сприятимуть тому, 
що вони візьмуть на озброєння ці 
методи і засоби навчання для своєї 
роботи у школі. Зокрема, формуванню 
принципу свідомості і самостійності 
навчання сприятимуть систематичне 
пропонування студентам задач 
підвищеної складності, залучення 
студентів до роботи у проблемних 
групах, студентських наукових гуртках, 
участь їх у науково-дослідній роботі, 
виступи на наукових конференціях, 
публікація результатів у наукових жу-
рналах (див. роботи [3 � 7]). 

2.5. Принцип доступності 
навчання опановується майбутніми 
вчителями математики саме у процесі 
навчання фахових математичних 
дисциплін, до яких відноситься і 
математичний аналіз. Саме тут студент 
відчуває, якою важкою роботою є 
навчання і наскільки легшою може її 
зробити викладач (а в майбутньому і 
сам студент як учитель математики), 
який володіє усіма тонкощами своєї 
професії. 

Щоб навчати складних матема-
тичних теорій на доступному для 
більшості слухачів рівні, треба не тільки 
глибоко розуміти ці теорії, а й (в ідеалі) 
спочатку самому їх заново відкрити, а 
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 потім ще багато разів їх 
відкривати разом із своїми учнями. І 
цього майбутній учитель математики з 
успіхом може навчитися на лекціях і 
практичних заняттях з математичного 
аналізу. 

2.6. Принцип міцності знань і 
вмінь надзвичайно важливий для вчи-
теля математики. Якщо майбутньому 
інженерові часто буває достатньо зрозу-
міти матеріал і запам�ятати, як ним 
можна скористатися, використовуючи 
відповідні довідники чи програмні 
засоби, то вчителю математики треба не 
тільки оволодіти більшістю фактів, 
якими він опановує у курсі 
математичного аналізу, а й освоїти 
різноманітні методи, прийоми і засоби 
навчання цих фактів своїх майбутніх 
учнів. Зокрема, він повинен навчитися 
ретельно добирати навчальний матеріал 
і методи навчання своїх учнів, 
враховуючи тип навчального закладу, 
рівень підготовленості учнів, їхні вікові 
та індивідуальні особливості, щоб 
забезпечити для більшості учнів свідоме 
сприйняття матеріалу, запам�ятовування 
головного і вміння застосовувати набуті 
знання та вміння для розв�язування 
важливих практичних задач. 

2.7. Видатний угорський математик 
і педагог Д. Пойа вважав, що курси 
методики математики повинні бути 
тісно пов�язаними з курсами матема-
тики та з практичним викладанням, а 
читати ці курси � якщо це тільки 
можливо � повинні лише ті викладачі 
вищих навчальних закладів, які мають 
як досвід науково-дослідної роботи у 
галузі математики, так і досвід 
практичного викладання [2, с. 305]. 

Найбільший пробіл у володінні 
математикою рядовим учителем 
математики полягає у тому, що він 
(учитель) не має ніякого досвіду актив-
ної математичної роботи, і тому його 
важко назвати майстром у тій галузі, у 
якій він повинен навчати своїх учнів [2, 
с. 303]. 

Саме тому принцип єдності нав-

чального і наукового процесу для 
вчителя математики повинен бути не 
менш важливим, ніж усі інші, оскільки 
для справжнього вчителя процес 
навчання є предметом постійного 
аналізу його ефективності і пошуку 
шляхів для підвищення цієї ефектив-
ності, а це вже по суті є пошуковою 
науковою діяльністю, до якої доцільно 
залучати майбутнього вчителя матема-
тики з перших днів його навчання у 
вищому педагогічному навчальному 
закладі. Досвід роботи багатьох викла-
дачів свідчить про реальність і ефектив-
ність такого залучення. 

Автор даної роботи широко практи-
кував теми кваліфікаційних робіт, тісно 
пов�язані з деякими математичними і 
науково-методичними проблемами, ро-
боту над якими студенти починали 
задовго до п�ятого курсу, найчастіше з 
третього курсу, після написання від-
повідних курсових робіт, причому пер-
ші задачі, пов�язані з цими темами кур-
сових і дипломних (кваліфікаційних) 
робіт, вони розв�язували вже на першо-
му курсі. 

Зрозуміло, що залучення студентів, 
майбутніх учителів математики, до на-
укових досліджень може здійснити 
лише викладач, який сам активно займа-
ється науковою роботою, оскільки нові 
цікаві задачі, доступні для найкращих 
студентів, виникають лише при 
розв�язуванні важких і важливих 
наукових задач, які розв�язує викладач-
науковець. 

 
3. Формування вміння визначати 

цілі навчання математики. Формулю-
вання мети і завдань навчання матема-
тичного аналізу у вищому педагогі-
чному навчальному закладі багато у 
чому близькі до формулювання мети і 
завдань навчання математики у школі і 
випливають з головної мети (загальної 
мети) освітнього процесу, під якою 
часто розуміють всебічний розвиток 
людини як цілісної особистості, її 
здібностей і обдарувань, збагачення на 
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цій основі інтелектуального потенціалу 
суспільства, його духовності і культури. 

Важко не погодитися з конкрет-
нішим розумінням головної мети нав-
чання � навчити учнів думати [2, с. 
188]. Тому, систематично акцентуючи 
увагу майбутніх учителів математики на 
цих меті і завданнях, тим самим 
сприяють формуванню уміння визна-
чати загальні і конкретні цілі і завдання 
навчання математики. При цьому слід 
виходити із загальних педагогічних 
вимог, згідно з якими цілі навчання 
повинні бути визначеними в педаго-
гічних категоріях, таких як знання і 
вміння та система ставлення людини до 
навколишньої дійсності. 

В ідеалі бажано прагнути до того, 
щоб кожна лекція, кожне практичне за-
няття з математичного аналізу були 
зразком організації процесу навчання 
математики. Зокрема, систематичне, 
чітке виділення загальних і конкретних 
цілей і завдань курсу в цілому, а також 
окремих розділів, тем, лекцій і практич-
них занять сприятиме формуванню у 
майбутнього вчителя математики 
вміння визначати цілі навчання мате-
матики. 

Так, вже на першій лекції з 
математичного аналізу доцільно 
звернути увагу майбутніх учителів 
математики на те, що основною метою 
навчання взагалі і навчання матема-
тичного аналізу зокрема є формування 
професійної культури майбутніх вчи-
телів і що вивчення курсу матема-
тичного аналізу є надзвичайно важ-
ливим для цього. Виділивши основні 
компоненти професійної культури вчи-
теля математики, доцільно сформувати і 
елементарні уявлення про їх зміст. Це 
можна зробити, використовуючи знання 
і уміння, здобуті у школі, постановкою 
перших проблем і розкриттям 
перспектив розв�язання цих проблем. 

У подальшому на кожній лекції і 
практичному занятті доцільно так чи 
інакше нагадувати про основну мету 
навчання математичного аналізу 

майбутнього вчителя математики і 
поступово, систематично, цілеспрямо-
вано розкривати зміст кожної основної 
компоненти професійної культури 
вчителя математики, починаючи від 
того, які професійні знання і уміння 
студенти зможуть дістати на даному 
занятті чи лекції і закінчуючи тим, чи 
дійсно дістали вони їх, і якщо ні, то що 
стало на заваді. 

 
4. Формування вміння визнача-

тися з методами і засобами навчання. 
Оскільки навчання � двосторонній 
процес активної взаємодії вчителя та 
учня, то серед методів навчання 
виділяють, зокрема, методи навчання і 
методи учіння (навчального пізнання). 

У процесі свого навчання майбутній 
учитель математики зустрічається (але 
на жаль найчастіше пасивно) з усіма 
основними організаційними формами 
навчання: лекцією, розповіддю, показом 
(демонстрацією), поясненням, бесідою 
та з основними методами учіння: 
спостереження, слухання, вивчення 
літературних джерел, осмислення, 
виконання вправ, досліджень, 
експериментів, моделювання. 

У процесі навчання фахових 
дисциплін (зокрема, математичного 
аналізу) майбутній учитель математики 
може значно активніше опановувати 
цими методами за умови, що викладач 
не лише застосовує той чи інший метод 
навчання, а й акцентує увагу своїх 
слухачів (учнів, студентів) на тому, 
який саме метод він застосовував, чому 
саме цей метод і чи можуть використати 
цей метод його учні у своїй майбутній 
роботі. Все це в повній мірі відноситься 
і до методів стимулювання, і до методів 
організації та здійснення навчальних 
дій, і до методів контролю та само-
контролю. 

Так, систематично використовуючи 
метод проблемного навчання нового ма-
теріалу і епізодично � пояснювально-
ілюстративний метод, доцільно звертати 
увагу на переваги першого методу у 
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 процесі навчання математичних 
дисциплін для переважної кількості тем 
як університетського, так і шкільного 
курсів математики. 
Застосовуючи засоби стимулювання і 
мотивації учіння, такі як професійна і 
прикладна спрямованість, дискусії, 
емоційне стимулювання, постановка 
вимог, заохочування, осудження, доці-
льно акцентувати увагу майбутніх 
учителів математики на корисності цих 
засобів для їх майбутньої роботи в 
школі. 

Використовуючи систему індиві-
дуальних завдань, ті чи інші види і 
форми контролю і самоконтролю (усно-
го, письмового, машинного), доцільно 
підкреслювати, що майбутні учителі ма-
тематики можуть взяти їх на озброєння 
для своєї майбутньої роботи у школі. 

Проводячи спецсемінари, засідання 
наукових студентських гуртків, сту-
дентські наукові конференції, бажано 
призвичаювати майбутніх учителів до 
критичного аналізу виступів своїх 
товаришів у навчанні, а також і 
викладачів, звертаючи увагу на 
постановку мети, добір і 
структурованість матеріалу, його нау-
ковість, доказовість фактів, логіку 
розгортання матеріалу; активізацію 
мислення слухачів; залучення їх до 
співпраці; емоційність, доступність і 
темп подання, можливість для 
конспектування та багато інших 
параметрів, за якими оцінюється лекція, 
повідомлення, доповідь. 

Тут доцільно ще раз згадати думку 
Д. Пойа про те, що у процесі навчання 
математики те, як навчати, є значно 
важливішим за те, чого навчати [2, 
с. 308], яка для вчителя математики є 
набагато актуальнішою, ніж для людей 
будь-яких інших професій. Тому цю 
думку доцільно повторювати майбутнім 
учителям доти, поки вона не стане їхнім 
переконанням. 

Бажано також донести до 
свідомості майбутнього вчителя 
математики думку про те, що 

результати навчання прямо залежать від 
індивідуальних якостей учителя і 
хороших методів навчання існує рівно 
стільки, скільки є у світі хороших 
учителів [2, с. 304].  

4.1. Формування уявлення про 
основні шляхи і форми індивідуального 
та диференційованого навчання. 
Навчаючи майбутнього вчителя мате-
матики багатьох математичних тонко-
щів, доцільно разом з тим підкреслю-
вати, що серед школярів, яких вони 
навчатимуть у майбутньому, на думку 
Д. Пойа [2, с. 312], лише 1%, можливо, 
зацікавиться цими тонкощами і матема-
тикою взагалі так, що вона стане для 
них галуззю професійних досліджень.  

Там же [2, с. 313] Д. Пойа говорить, 
що приблизно 29% учнів, можливо, 
використовуватимуть математику у 
своїй професійній діяльності (не 
науково-дослідній), а приблизно для 
70% учнів достатньо для повсякденного 
життя математичних знань в обсязі 
початкової школи. 

Тому вчитель математики повинен 
вміти організувати навчання так, щоб 
кожен учень, незалежно від того, чим 
він буде займатися в майбутньому, 
дістав користь у процесі навчання 
математики. Саме для цього потрібні 
різні форми індивідуального і 
диференційованого навчання. 

На думку Д. Пойа, з якою не можна 
не погодитися, вчитель математики, 
який хоче бути корисним усім своїм 
учням, повинен організувати процес на-
вчання математики так, щоб він містив 
біля 1/3 математики і 2/3 звичайного 
здорового глузду (сукупності уявлень, 
поглядів, навичок мислення, 
опанованих людиною в її 
повсякденному житті). 

Якщо вчитель математики зумів 
сформувати у більшості своїх учнів здо-
ровий глузд, то цим самим він зробив 
для них  велику реальну послугу, 
незалежно від того, чим вони 
займатимуться у майбутньому � і це 
максимум, що може зробити вчитель 
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математики для 70% своїх учнів. 
Для 29% своїх учнів найкраще, що 

може зробити вчитель математики � це 
продемонструвати ефективність матема-
тики для розв�язування цікавих конкре-
тних задач, що природно виникають у 
житті людей. 

Нарешті, найкраще, що вчитель 
математики зможе зробити для 1% своїх 
учнів, які мають здібності до 
математичних досліджень � це виявити 
їх і пробудити у них інтерес до 
математики, як науки. І зробити це 
зможе лише висококваліфікований 
учитель [2, с. 313-314]. 

Періодично нагадуючи майбутнім 
учителям математики цю думку Д. По-
йа, доцільно акцентувати їхню увагу на 
тому, як вони зможуть здійснювати 
індивідуальний та диференційований 
підхід до своїх учнів, щоб кожен з них 
дістав користь від процесу навчання 
математики. При цьому корисно зга-
дувати висловлення А. Франса про те, 
що вчитель (той, хто навчає) не повинен 
намагатися задовольнити свій гонор, 
намагаючись навчити своїх учнів 
усього, що знає він сам. Йому достатньо 
лише збудити їхню зацікавленість, 
відкрити їм очі, проте не перена-
пружувати їх мозок, а лише заронити в 
нього іскру, і вогонь сам розгориться 
там, де для нього є пожива [2, с. 335]. 

Реалізувати цю думку А. Франса 
можна лише тоді, коли, навчаючи учнів, 
більший наголос робити на інтуїції, а не 
на дедукції, і звертатися до першої 
значно частіше, ніж до другої [2, с. 319]. 
Враховуючи це, доцільно систематично 
заохочувати інтуїтивні припущення, 
здогадки, правдоподібні міркування 
майбутніх учителів математики у 
процесі навчання фахових дисциплін, 
кожного разу підкреслюючи, що це саме 
(заохочення) повинні практикувати і 
вони у своїй майбутній роботі, причому 
у процесі цієї роботи вони не повинні 
залишати без уваги кожного із своїх 
учнів, �підкидаючи� їм задачі, які б 
виявилися їм під силу, але на межі їх 

можливостей, внаслідок чого кожен з 
них одержав би насолоду від зробленої 
справи. Той учень, який дістав насолоду 
від самостійно розв�язаної задачі, 
ніколи не буде ставитися до 
математики, як до важкої, нецікавої і 
непотрібної для нього шкільної 
дисципліни. 

Таким чином, у майбутнього 
вчителя математики бажано сформувати 
переконання, що індивідуальне та 
диференційоване навчання учнів є 
необхідною умовою успішного 
навчання їх математики і для цього  
вчителю потрібно: 

•  знати і любити математику; 
•  знати своїх учнів, вміти ставити  

себе на їх місце, уміти читати їх об-
личчя і розуміти їхні утруднення та що 
вони чекають від учителя; 

•  знати, як учні можуть опанувати 
необхідний їм матеріал, як навчити їх 
самостійно відкривати те, що треба 
знати; 

•  займати кожного учня посильною 
для нього роботою так, щоб він 
працював на межі своїх сил і 
можливостей, проте одержував від 
цього задоволення і навіть насолоду; 

•  намагатися сформувати у своїх 
учнів звичку до систематичної роботи, в 
результаті якої формуються необхідні 
(перш за все йому) навички, уміння і 
склад розуму, пам�ятаючи, що уміння і 
навички � найважливіша складова 
частина математичної культури, значно 
важливіша, ніж просто формальні 
знання нових математичних фактів; 

•  намагатися усіма способами  
навчити усіх своїх учнів здогадуватися і 
значно меншу частину з них � доводити, 
не забуваючи при цьому про розвиток 
інтуїції і правдоподібні міркування, 
звертатися до інтуїції якомога частіше, 
значно частіше ніж до дедукції; 
пам�ятати, що математика � найкраща 
школа правдоподібних міркувань [2, с. 
309], а правда, як казав Монтень, � 
настільки велика річ, що ми не повинні 
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 нехтувати нічим, що веде до неї 
[2, с. 283]; 

•  намагатися на кожному уроці 
давати невеличку виставу в інтересах 
тих учнів, яким відношення вчителя до 
справи може дати значно більше, ніж 
суть самої справи [2, с. 288]; 

•  розв�язуючи ту чи іншу 
математичну проблему (задачу), 
пояснюючи новий матеріал, ніколи не 
використовувати лише пояснювально-
ілюстративний метод, намагатися, щоб 
якомога більша кількість учнів робила 
спроби відкрити самостійно те, що 
вчитель хоче їм розкрити; 

•  працюючи з групою учнів, 
намагатися працювати з кожним з них 
індивідуально, користуватися навідни-
ми вказівками, які б дозволили кожному 
учневі відчути себе причетним до роз-
в�язування проблеми, і ніколи не нав�я-
зувати свою думку силоміць; 

•  намагатися ефективно використо-
вувати сучасні педагогічні програмні за-
соби для комп�ютерного супроводу 
навчально-пізнавальної діяльності. 

Зауважимо, що наведені вимоги 
тісно пов�язані з десятьма заповідями 
вчителя, сформульованими Д. Пойа [2, 
с. 305-306]. 
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Summary.  The author shows how in the course of the study of mathematical analysis to form 

basic components of mathematics teachers' general pedagogical culture, which are associated with 
complex, system and activity approaches in teaching, with didactic principles of teaching, methods of 
active teaching, etc. 
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