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Розглядається проблема корекції традиційної організації навчання математики шляхом 

введення в практику навчання прийому попереднього ознайомлення учнів з навчальним матеріалом. 
Засобами ознайомлення виступають наочні моделі навчального матеріалу, відображають 
номенклатуру його родових, видових, типових понять і ії системні зв�язки. Обгрунтована необхідність 
використання в навчальному процесі �Особистого довідника учня�.  

 
 

Сутність проблеми.  
Традиційна організація навчання 

математики, що існувала в СРСР і 
забезпечувала високий рівень якості 
засвоєння знань, сьогодні не в змозі 
досягти минулих успіхів. Воно і не 
дивно, бо соціально-економічні зміни, 
що відбулися з розвалом СРСР, 
вплинули, в першу чергу, на ставлення 
багатьох українців до загальнолюдських 
цінностей � цінностей, серед яких 
культурна, освічена людина завжди 
вважалася особистістю вищого гатунку.  

В психологічному плані радянська 
система навчання математики і не тільки 
математики добре спрацьовувала завдяки 
висого рівня мотиваціі вчителів шкіл, 
викладачів ВНЗ (далі вчителів) до своєї 
діяльності, а учнів шкіл і студентства 
(далі учнів) � до навчання.  

Сьогодні спостерігається розбіж-
ність між метою навчання, яку переслі-
дує учитель � формування інтелек-
туально розвиненої, освіченої, вихова-
ної особистості, та метою навчання 
більшості учнів � без особливих інте-
лектуальних зусиль придбати сертифі-
кат про освіту. Але з психології відомо: 
розбіжність в цілях різних людей, що 
займаються спільною діяльністю, погір-
шує координати вектора �мотив-мета� � 
вектора, який виступає вищим регуля-
тором будь-якої діяльності і навчальної 
в тому числі. Означений вектор розгля-

дається в психології як вмикач вибірко-
вості сприйняття, концентрації уваги, 
швидкостей переробки інформації в 
мисленні та зберігання і відтворення її з 
пам�яті [9, с.209]. 

Крім означеної розбіжності, в 
останні роки спостерігається і значне 
зниження рівня відповідальності за 
�кінцевий продукт� діяльності тих, хто 
навчає, і тих, хто навчається.  

Організаційно-методичні новації, 
що впроваджують у практику навчання 
математики вчителі шкіл і викладачі 
ВНЗ, не спрацьовують в очікуваній 
мірі на підвищення рівнів якості 
засвоєння знань, зацікавленості учнів 
у вивченні математики, відповідаль-
ності їх у навчанні, перегляду ними 
ставлення до навчання.  

На погляд автора, занепад тради-
ційної організації навчання в сучасних 
умовах, коли комп�ютер став невід�єм-
ною частиною життя і революційний 
вплив його на взаємовідносини людини 
з будь-якою системною інформацією не 
можна заперечувати, криється у збере-
женні авторитарної позиції учителя в 
навчальному процесі � позиції, яка, крім 
низького рівня мотивації, підтримується 
ще нерівноправним доступом учителя і 
учнів до третьої � неживої складової 
навчального процесу � навчального 
матеріалу. Цю нерівноправність добре 
відображує нижченаведена схема: 
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Як бачимо, безпосередній зв�язок з 

навчальним матеріалом, в порівнянні з 
учнями, має учитель, а значить він 
виступає для учнів єдиним джерелом 
інформації, єдиним джерелом вимог до 
навчальної діяльності � найголовнішою 
особистістю, від якої учні очікують 
мотивування їх навчальної діяльності. 
Але практика показує: сьогодні біль-
шість вчителів не в змозі мотивувати 
навчальну діяльність учнів, усвідомлю-
ючи при цьому, що і їх організаційно-
методичні новації лише в незначній мірі 
виконують цю роль. 

Отже, формулювання проблеми: 
як в сучасних умовах організовувати 
процес навчання так, щоб внаслідок цієї 
організації виникали сприятливі умови 
для мотивування відповідальності за 
�кінцевий продукт� діяльності як 
учителя, так і учнів?  

Сутність корекції. 
Розглянемо відмінну, від традицій-

ної, схему організації навчання:  
 

 

 

 
Бачимо: позиції учителя і учнів в 

смислі доступу до навчального матеріалу 
� рівноправні, врівноважені. Навчаль-
ний матеріал в цій схемі займає позицію 
головного управителя діяльності учителя і 
учнів, він виступає своєрідним �дириген-
том� навчального процесу. 

Здійснення навчального процесу за 
пропонованою організацією показало:  

1. Зберігається високий статус 
учителя як особистості, що володіє 
більшими знаннями.  

2. Вимоги до діяльності учителя і 
учнів виникають безпосередньо від 
навчального матеріалу, внаслідок чого, 
суттєво зменшується кількість управ-
лінських функцій, які в традиційному 
навчанні учитель вимушено здійснює, 
наприклад � мотивування учнів. Частину 
функцій, наприклад � підтримка у учнів 
усвідомленого відчуття системності нав-
чального матеріалу, його цілісності, зв�яз-
ків між поняттями � цілком бере на себе 
навчальний матеріал.  

3. Вимоги до навчання прийма-
ються учнями, бо, як це тепер прозоро 
відображують моделі навчального мате-
ріалу, вони apriori виникають з нав-
чального матеріалу � об�єктивного 
джерела. Учитель лише наголошує і 
роз�яснює їх!  

4. Прозорість виникнення вимог 
до навчання суттєво впливає на 
координати вектора �мотив-мета� учнів 
і стає для них викликом до змагання � 
змагання не з учителем, а із самим 
собою, своїм ставленням до навчання. 

5. Перед учителем розкриваються 
необмежені простори для розробки нових 
творчих підходів до власної діяльності. 

Наукове підґрунтя необхідності 
пропонованої корекції традиційної 
організації навчання.  

Звернемось до експериментально-
генетичної психології, з досліджень якої 
випливають важливі висновки.  

1. Розумінню і засвоєнню нав-
чального матеріалу сприяють графічні і 
знакові форми презентації знань � 
знань, в структурі яких психологи 
виділяють три складові � декларативні, 
процедурні та операційні. При 
графічній презентації змістовних 
відношень між поняттями навчального 
матеріалу виникають умови, в яких 
прискорюється процес усвідомлення 
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Учитель Учні 

Учитель Учні 
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необхідних знань завдяки постійній 
підтримці зовнішніми матеріальними 
опорами оперування у внутрішньому 
плані [11, с.35]. 

2. Ефективному зберіганню будь-
якої інформації в семантичній пам�яті 
сприяють: подання інформації у 
вигляді логічних схем [2]; попереднє 
ознайомлення учнів з �випереджаючи-
ми організаторами� [1]; загальна орієн-
тація учнів в навчальному матеріалі, а 
також у зв�язках його родо-видо-
типових об�єктів [10]. 

3. Ресурси до зберігання інформації 
забезпечують психічні механізми [14, с. 
148], а формою індивідуального когнітив-
ного досвіду виступає �знанієвий простір�, 
який має свої властивості, що прояв-
ляються в особливостях інтелектуальної 
діяльності [4]. 

Організація навчання за принципами 
генетичної психології передбачає, що 
викладач на основі попереднього логіко-
психологічного аналізу навчального мате-
ріалу виділить в ньому головні поняття, 
що визначають змістовні відношення всіх 
його об�єктів; розробить наочні моделі 
для презентації цих змістовних відношень, 
ознайомить з ними учнів і упорядковано 
зафіксує в інформаційному тезаурусі 
декларативні, процедурні та операційні 
складові навчального матеріалу.  

Теорія розробки і використання в 
навчальному процесі тезаурусів широко 

розкрита в наукових працях провідних 
вчених психологів світу та України [11, 
12, 13].  

Сутність засобів корекції тради-
ційної організації навчання на прик-
ладі шкільного курсу алгебри і 
початків аналізу.  

Про необхідність введення в 
педагогічну практику прийому попе-
реднього ознайомлення тих, кого нав-
чаємо, з навчальним матеріалом, його 
улаштуванням, методичними власти-
востями розвитку постійно наголошу-
вали вітчизняні та зарубіжні психологи 
[1, 2, 3, 11, 13].  

Сутність засобів корекції розкри-
вають розроблені автором наступні 
моделі навчального матеріалу, що 
відображають змістовні відношення 
його понять: �Карта� (рис.1), блок-
схема родових задач навчального 
матеріалу (рис.2) і �Дерево� (рис.3) � 
родових, �Сходи� � видових (рис.4), 
блок-схеми � типових в даному виді.  

Розробкою наочних моделей 
навчального матеріалу автор займається 
з 1985-го року і широко використовує їх 
при навчанні студентів [6-9], слухачів 
підготовчого відділення Національного 
Гірничого університету та учнів шкіл, 
які навчаються у системі довузівської 
підготовки. 

 

 
 

Рис. 1  Карта навчального матеріалу 
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Рис. 2  Блок-схема родових задач навчального матеріалу 

При розробці моделей автор 
враховував не тільки надбання 
експериментально-генетичної, загальної 
і вікової психології, а і власну віру в 
могутність природою даних кожній 
людині здібностей � впізнавати, 
розрізняти та порівнювати різні за 
зовнішнім виглядом об�єкти. Багато 
учителів математики Дніпропетровської 
області вже використовують розроблені 
автором моделі в своїй практиці і 

відмічають позитивний вплив прийому 
попереднього ознайомлення учнів з 
улаштуванням і властивостями навчаль-
ного матеріалу на навчальну діяльність 
своїх учнів. Елементи пропонованої 
організації навчання вже використо-
вують в практиці і колеги з Запорізь-
ського держуніверситету, Академії 
митної служби України (при викладані 
криміналістики). 

 

 
 

Рис. 3  Дерево 
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Рис. 4  �Сходи� для змістовної гілки �Рівняння� 
Як бачимо з представлених 

моделей, вони виступають зовнішніми 
наочними опорами для орієнтації учнів 
в системі знань, яку їм необхідно 
засвоїти.  

Залишаючи за межами статті 
тактику попереднього ознайомлення 
учнів з навчальним матеріалом, 
відзначимо, що, здійснюючи навчання 
за пропонованою організацією, учитель 
повинен: 

1. Грамотно прокоментувати кож-
ну модель і її значення для орієнтації 
учнів в навчальному матеріалі під час 
його засвоєння.  

2. Роз�яснити учням, чому на 
Карті, блок-схемі родових задачі і 
Дереві різні об�єкти навчального мате-
ріалу пофарбовані різними кольорами: 
функція � червоним, рівняння, нерів-
ності, їх системи � зеленим, теорія � 
сірим, а решта � жовтим. Зроблено це з 
метою зосередження уваги учнів і 
усвідомлення ними єдино можливої 
сполучуваності різних об�єктів одного 
кольору із задачами того ж кольору.  

3. Попередити учнів за допо-
могою моделей �Сходи� для змістовних 
гілок �Рівняння�і �Нерівності� про 
добре учителю знайомі, але не усвідом-
лені ще учнями, методичні властивості 
цих гілок навчального матеріалу: будь-
яке рівняння вищої сходинки рано чи 
пізно стає рівнянням нижчої, а будь-яка 
нерівність вищої сходинки рано чи 
пізно приведе до нерівності або 

системи, або сукупності нерівностей 
саме нижчих трьох сходинок. 

4. За допомогою блок-схем, що 
представляють стандартні ситуації в 
навчальному матеріалі (за зовнішнім 
виглядом, а не за методом маніпуляван-
ня), привчити учнів до попереднього 
аналізу даного об�єкту. 

Ще багато чого повинен наперед 
розповісти учитель учням про навчаль-
ний матеріал, вимоги, які останній 
висуває до навчальної діяльності. Але 
залишимо ці розповіді-новели за межа-
ми статті. 

Пропонована організація навчання 
математики при збереженні всіх кращих 
досягнень методики її викладання 
передбачає формування учнями під 
керівництвом учителя так званого 
�Особистого довідника учня� (далі 
ОДУ) � своєрідного �путівника� по 
ситемі знань. В ньому фіксується лише 
актуальна інформація, тобто та, без 
знання якої неможливе подальше 
навчання.  

Головна мета використання 
ОДУ � надати учням можливість 
багаторазово повертатися до пройде-
ного навчального матеріалу. Ця можли-
вість � вияв гуманного ставлення до 
учнів в процесі набуття ними системних 
знань, бо, як відомо, різні учні з різними 
швидкостями сприймають і засвоюють 
знання. Дуже часто сумлінний, здібний 
учень програє при контролі знань лише 
через низьку швидкість відтворення 



 
 
 

© Konovalova K. 
 

 

159

необхідних, але вже засвоєних ним 
знань. Практика показує: учні з високою 
здатністю до навчання в стислі терміни 
перестають користатися ОДУ, а інші � 
роблять це стільки, скільки їм потрібно 
часу. 

Головна значущість математич-
ного ОДУ полягає в тому, що, зафіксо-
вана в ньому інформація прозоро і 
компактно висвітлює ті складові нав-
чального матеріалу, які не відображені 
наочно на його родо-видових моделях, а 
саме: ідеї математики; система змісту 
задач курсу і відповідна їй система 
�кінцевих результатів� розв�язування; 
стандартні (за методом маніпулювання 
в них) математичні ситуації; алгорит-
мічні приписи до дій в цих ситуаціях.  

Важливі якості ОДУ. 
1. Він не є підручник і не 

повинен його підмінювати. Він не є і 
довідник в звичайному смислі слова. 
Він скоріше � проводир для того, хто 
вирішив засвоїти певну систему знань. 

2. Він має високий рівень 
інформаційного захисту від �неуків�, бо 
той, хто не має прозорих уявлень про 
цілісність навчального матеріалу, чітку 
підпорядкованість його об�єктів, про їх 
зв�язки, нічого потрібного в ОДУ не 
знайде. В той же час він виступає 
підбурювачем змін в звичному стилі 
навчатися.  

3. Користування ним привчає 
учнів попереджати конкретні дії з мате-
матичними об�єктами їх системним 
аналізом.  

4. Користування ним, як і ком-
п�ютером, сприяє формуванню у учнів 
нової потреби � потреби спілкування з 
системно-ієрархічною інформацією. 
Останню легко знайти в ОДУ, бо вона 
представлена в ньому звичними і 
зручними �вікнами�. 

5. Він приваблює до себе 
надійністю мобільного зв�язку: вимога � 
відповідна інформація. Ніякого збою, 
якщо знаєш, що шукаєш! Крім того, він 
сприяє розвитку системного підходу до 
пошуку необхідної інформації, стиму-

лює до нової стратегії її засвоєння; дає 
змогу багаторазово до потрібної 
інформації повертатися. 

6. ОДУ � сховище тієї навчальної 
інформації, яка з часом повинна стати 
власністю �комор� мозку учнів.  

Зміни, що можна очікувати від 
впровадження нової організаціі нав-
чання математики в загальноосвітніх 
школах і ВНЗ України.  

Перш за все, ці зміни торкаються 
управлінської стратегії учителя, а не 
його методичних наробок. Значущість 
останніх безумовно залишається і 
розробка їх повинна продовжуватись. 
Отже: 

1. Надання навчальному мате-
ріалу пріоритетної позиції в навчаль-
ному процесі перетворює останній в 
пошуково-евристичний, бо велика різ-
ниця між спільною діяльністю людей, з 
яких одна частина попередньо зорієнто-
вана в сутності цієї діяльності, окремих 
її ланок і зв�язках між ними, а друга ні. 
Але в цей же час виникає проблема 
перепідготовки учителів для здійснення 
пропонованої організації навчання, 
здійснення інакшого управління пізна-
вальною діяльністю учнів.  

2. Зорієнтовані учителем в 
навчальному матеріалі, попередньо 
ознайомлені з маршрутом його 
викладання, учні перестають бути в ролі 
пасивних, ведених учителем. Кожний 
учень отримує пізнавальну свободу і 
користується нею в тій мірі, в якій 
природа наділила його здатністю до 
навчання. В організаційному плані 
навчальний процес перетворюється в 
істинно особистісно-орієнтовний, бо 
вимоги до змагання із самим з собою 
прозоро виникають завдяки попередній 
презентації учням навчального мате-
ріалу.  

3. Між учителем і учнями вини-
кають прозорі і відкриті інформаційні 
взаємовідносини. І учитель, і учні набу-
вають можливість прозорого з�ясування 
сутності кожного свого кроку при 
здійсненні математичної діяльності. 
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Засобами взаємопорозуміння, своє рід-
ним �спільним знаменником� спілку-
вання, знову ж таки, стають моделі 
навчального матеріалу і ОДУ. 

4. Учителю зручно, використо-
вуючи моделі, обґрунтувати необхід-
ність навчання конкретного розділу, 
наочно відобразити з�язки даного нав-
чального матеріалу з вже пройденим, 
окреслити той навчальний матеріал, 
який вже пройдено, демонструвати 
просування вперед по навчальному 
матеріалу.  

5. Так як навчальний матеріал 
явно не містить в собі інформації про те, 
як його засвоювати, то ознайомлення 
учнів з методичними особливостями 
улаштування навчального матеріалу, 
його розвитком від простішого до 
складнішого прискорює готовність їх 
вислухати і прийняти від учителя 
психологічні �рецепти� до засвоєння 
необхідної інформації � рецепти, які 
природньо випливають з методичних 
особливостей навчального матеріалу. 

6. Так як пропонована 
організація навчання математики не 
може здійснюватись без �Особистого 
довідника учня� � мобільної допомоги 
під час пригадування (�припоминания�) 
учнями раніше пройденого навчального 
матеріалу, � то виникають нові вимоги 
до розробників підручників. На думку 
автора, кожний підручник повинен 
містити в собі моделі навчального 
матеріалу і сторінки ОДУ. 

Висновки.  
1. Традиційна організація нав-

чання після розвалу СРСР не в змозі в 
очікуваній мірі забезпечувати �кінцевий 
результат� навчання � якість засвоєних 
учнями знань, що відповідає потребам, 
вимогам суспільства.  

2. На особистісне ставлення уч-
нів до учіння в більшій мірі впливає їх 
загальна орієнтація в навчальному 
матеріалі, зв�язках його родо-видо-
типових понять, ніж методичні новації 
учителя. 

3. Введення в практику навчання 
прийому попереднього ознайомлення 
учнів з навчальним матеріалом, його 
улаштуванням, методичними особли-
востями змінює традиційну роль учите-
ля і навчального матеріалу в навчаль-
ному процесі. Останній стає головним 
управителем діяльності учителя і учнів, 
бо тільки він є об�єктивним джерелом 
інформації, вимог до навчання, 
фактором мотивування навчальної 
діяльності. Відкритість і прозорість 
навчального процесу створюють умови 
для розвитку і підвищення рівня 
відповідальності учителя і учнів за 
�кінцевий результат� спільної діяль-
ності.  

4. Засобами ознайомлення учнів 
з навчальним матеріалом виступають 
моделі навчального матеріалу � наочні 
за зовнішнім виглядом, але логічні за 
змістом � �Карта�, �Дерево�, �Сходи�, 
блок-схеми. Кожна модель крім 
ознайомчої функції ще і відображає 
план аналізу математичного об�єкту, 
його системних зв�язків до 
маніпулювання з ним.  

5. Пропонована організація нав-
чання передбачає використання в нав-
чальному процесі �Особистого довідни-
ка учня� (ОДУ) � своєрідного �путів-
ника� по системі знань, компактного 
сховища операціональної складової 
знань. ОДУ формується учнями під 
керівництвом учителя.  

6. Пропонована організація 
навчання математики не потребує 
залучення додаткових коштів, щоб бути 
впровадженою в життя. Вона скоріше 
потребує прискіпливого аналізу і 
висловлювання критичних думок 
фахівцями Інститутів психології і 
педагогіки при АН України на предмет 
її життєздатності.  
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Резюме. Коновалова К.К. ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ. В статье рассматривается проблема коррекции традиционной организации 
обучения математике путём введения в практику обучения приёма предварительного 
ознакомления учащихся с учебным материалом. Средствами ознакомления выступают 
наглядные модели учебного материала, отражающие номенклатуру его родовых, видовых, 
типовых понятий и их системные связи. Обоснована необходимость использования в учебном 
процессе «Личного справочника учащегося». 

 
Summary. Konovalova K. TRADITIONAL SYSTEM OF MATHEMATICS TEACHING: 

CALL FOR CORRECTIONS UNDER NOWADAYS CONDITIONS. The problem of correction the 
traditional organization of teaching to mathematics by introduction to practice of teaching the 
reception of preliminary acquaintance of studying with educational material is considered in the 
article. The means of acquaintance are come forward evident models of educational material, which 
reflecting the nomenclature of its specific, model concepts and their the system communication. The 
necessity of the using in the educational process of the �Student�s personal reference book� is 
grounded. 
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