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Розглядаються питання планування, обсягу й рівня самостійної роботи студентів, 
організації оперативного контролю їх діяльності під час практикуму з методики навчання 
математики. 

 
 

Сьогодні загальновизнаним у віт-
чизняній та зарубіжній психолого-
педагогічній науці й практиці навчання є 
той факт, що самостійна навчально-
пізнавальна діяльність студентів і учнів не 
лише підвищує ефективність навчання, а і 
сприяє професійному становленню сту-
дентів, розвитку їх творчого потенціалу, 
особистісних функцій, готує до безпе-
рервної освіти протягом усього майбут-
нього життя. Завдання підвищення рівня 
самостійної навчальної діяльності студен-
тів є одним з провідних пріоритетів Болон-
ського процесу, який орієнтує на перехід у 
навчанні від формату teaching (навчаємо) 
до формату learning(вчимося). Останнє 
вимагає суттєвих змін в організації 
навчально-виховного процесу вузів, які 
готують вчителя й викладача. Викладачам 
педагогічних вузів необхідно перейти до 
концентрованих форм викладу навчаль-
ного матеріалу, регулярних консультацій 
та управління самостійною роботою 
студентів, що спонукатиме майбутніх 
учителів до систематичної роботи 
впродовж навчального року, позбавить від 
�штурмівщини� у період сесій. Досвід 
свідчить про те, що особливої уваги в 
цьому контексті заслуговують практикуми 
з усіх дисциплін. 

В наукових працях учених 
Алексюка А.М., Болюбаша Я.Я., Бонда-

ря В.І., Коржуєва А.В., Мороза О.Г., 
Попкова В.А., Слєпкань З.І. Смирно-
ва С.Д. та інших досліджувались форми 
організації навчального процесу у ВНЗ. 
У той же час в контексті Болонської 
декларації залишаються не розв�язани-
ми питання обсягу, рівня, змісту самос-
тійної роботи студентів, організації 
оперативного контролю їх діяльності 
під час практикуму з методики навчання 
математики. 

Мета даної статті: дослідити пи-
тання обсягу, змісту й рівня самостійної 
роботи студентів, організації оператив-
ного контролю їх діяльності під час 
практикуму з методики навчання мате-
матики, запропонувати таку організацію 
практикуму з методики математики, що 
активізує та збільшує обсяг самостійної 
роботи студентів у відповідності з 
рекомендаціями Болонської декларації. 

Практикум з методики навчання 
математики включає дві форми навчання � 
семінарські й лабораторні заняття і 
створює умови для ефективного управ-
ління самостійною роботою студентів, 
основними компонентами якого є плану-
вання, організація, мотивація і контроль. 
Планування самостійної роботи студентів 
під час практикуму здійснюється в 
контексті загального планування вивчення 
методики математики, яке передбачає: 
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- структурування навчального мате-
ріалу; 

- визначення вимог до засвоєння 
студентами основних знань та практичних 
умінь з методики математики, відповідно 
до вимог стандарту та програми курсу; 

- визначення дидактичних цілей і 
завдань кожного заняття у вигляді 
конкретних вимог до діяльності, яку 
повинен опанувати майбутній учитель 
математики у результаті навчання. Мета 
повинна бути представлена через  назви 
типових завдань професійної діяльності. 
Діяльнісна форма опису освітніх цілей 
дає можливість контролювати не тільки 
наявність знань, але і їх функціональ-
ність, що найбільш важливо для проце-
су методичної підготовки  учителів 
математики; 

- визначення конкретних завдань як 
репродуктивного так і пошуково-творчого 
рівня. 

При плануванні самостійної робо-
ти студентів з методики навчання мате-
матики необхідно також враховувати 
умови кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу, тобто 
такої  моделі організації навчального 
процесу, яка ґрунтується на поєднанні 
модульних технологій навчання та 
залікових освітніх одиниць (залікових 
кредитів). Курс загальної методики 
математики вивчається на ІІІ курсі 

протягом шостого семестру. На 
вивчення цього курсу навчальним 
планом передбачено три кредити (108 
годин). Досвід роботи вказує на те, що у  
процесі методичної підготовки майбут-
ні учителі математики у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять, здій-
снюють такі основні види самостійної 
роботи, що узгоджуються з робочим 
навчальним планом: опрацювання лек-
ційного матеріалу та окремих розділів 
програми, які на лекції не розглядались, 
підготовка до семінарів, лабораторних 
робіт, колоквіумів, заліків, екзаменів, 
виконання курсових та кваліфікаційних 
робіт. Усі ці види самостійної роботи 
виконуються за завданням і при мето-
дичному забезпеченні з боку викладача, 
але без його безпосередньої участі і 
мають бути сплановані за змістом і у 
часі. Дослідження, проведені на кафедрі 
(анкетування студентів, опитування 
викладачів методичних дисциплін, 
власні спостереження тощо), дозволили 
визначати нормативи розподілу кіль-
кості годин на самостійну роботу з 
методики математики, відповідно до її 
видів, які узгоджуються з кількістю 
кредитів, передбачених робочим нав-
чальним планом, враховують види 
навчальних занять, контрольних захо-
дів, специфіку навчального предмета 
(табл. 1).  

Таблиця 1 

№ 
п/п 

Форма організації 
навчання 

Аудиторні 
заняття 

Самостійна 
Робота 

1. 
2. 
3. 
4. 

Лекції  
Практичні заняття  
Колоквіум  
Контрольна робота  
Усього 

36 годин 
18 годин 

 
 

54 години 

18 годин 
18 годин 
9 годин 
9 годин 

54 години 
Час, що сплановано на самостійну 

роботу у розділі лекції, передбачає 
опрацювання матеріалів лекцій та 
окремих розділів програми, які в 
аудиторії не розглядались, у розділі 
практичні заняття � на підготовку до 
семінарських занять, колоквіуми � 
підготовку до колоквіуму, контрольна 

робота � підготовку до контрольної 
роботи. Контроль кожного з видів 
самостійної роботи може здійснюватись 
так: підготовка до семінарських занять 
перевіряється у всіх студентів на семі-
нарських заняттях у формі коротко-
термінової самостійної роботи або 
тестування, опрацювання лекційного 
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матеріалу та окремих розділів програми, 
які в аудиторії не розглядались, 
перевіряється на контрольній роботі або 
на колоквіумі у формі співбесіди, якщо 
такий передбачено робочою програмою. 
Доцільно семестровий навчальний мате-
ріал з методики математики розділити на 
2-3 змістові модуля по кількості контроль-
них заходів (контрольних робіт, колок-
віумів, тощо) у семестрі, що передбачені 
навчальним планом, так, щоб на один 
змістовий модуль припадав один вид 
семестрового контролю. Усі види навчаль-
них занять, самостійної роботи студентів 
та контроль мають бути сплановані на 
семестр у робочі програмі викладача, яка 
повинна узгоджуватись з робочим 
навчальним планом та типовою 
програмою з предмета.  

Добре планування вимагає чіткої 
організації його виконання. Організаційний 
компонент передбачає доведення до 
студентів цілей і завдань самостійної 
роботи. Тут важливо вселити віру у 
студентів в успішне засвоєння ними 
теоретичних знань і практичних дій, надати 
орієнтири виконання самостійних завдань, 
продумати систему взаємодій суб'єктів 
навчання. Не менш важливо визначити 
організаційні форми реалізації програми дій, 
з урахуванням можливостей диференціації 
навчання. Організація Виконує відповідну 
мобілізацію суб'єктів учіння на виконання 
програми, самоорганізацію студентів, на 
реалізацію поставлених цілей і завдань. 
Основною вимогою до організації й прове-
дення практикуму є наявність відповідного 
навчального посібника для студентів. Су-
часні цілі і завдання підготовки майбутнього 
вчителя математики вимагають створення 
нових навчальних посібників у відповід-
ності з сучасними концептуальними основа-
ми щодо їх змісту і структури. Колектив 
кафедри математики і методики математики 
нашого педагогічного університету створив 
такий навчальний посібник поки що із 
загальної методики навчання математики. 
Особливістю посібника є те, що весь курс 
загальної методики навчання математики 

розподілено на 12 тем. Структура кожної 
теми така.  

1. Формулюються мета й завдан-
ня вивчення теми. 

2. Подається змістова структура 
теми у вигляді таблиці, де визначені 
компоненти теми і підручники та 
навчальні посібники, що рекомендовано 
для опрацювання по даній темі. 

3. Формулюються результати 
вивчення теми у вигляді вимог стосовно 
того, що студент має знати і що вміти 
після опрацювання теми. 

4. Формулюються контрольно-
смислові запитання й завдання репро-
дуктивного характеру, за якими студент 
зможе здійснити першу самооцінку 
після опрацювання структурних компо-
нентів теми за підручниками та навчаль-
ними посібниками. 

5. Подаються відповіді та вказів-
ки до контрольно-смислових запитань і 
завдань репродуктивного характеру. 
Відповіді, як правило, подаються на 
запитання, які недостатньо висвітлені у 
підручниках і навчальних посібниках із 
методики математики, до інших пода-
ється точне посилання на навчальну 
літературу. 

6. Формулюються методичні зав-
дання реконструктивного й творчого 
характеру, які студенти виконують, 
здійснивши першу самооцінку. 

7. Пропонуються зразки виконан-
ня деяких завдань реконструктивного й 
творчого характеру, які є особливо важ-
ливими в системі методичної підготов-
ки майбутніх учителів математики.  

8. В кінці подано список основної 
літератури по даній темі. 

Самостійну роботу студентів по 
засвоєнню кожної теми передбачено 
здійснювати за такою методичною схемою:  

1. Ознайомитись з темою, метою 
її вивчення, вимогами до засвоєння. 

2. Опрацювати структурні еле-
менти змісту теми, що є основними її 
теоретичними положеннями, вико-
риставши запропоновану таблицю. 
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3. Здійснити першу самооцінку, 
відповівши на контрольно-смислові за-
питання й завдання репродуктивного 
характеру. Якщо виникають труднощі, 
варто використати відповідні відповіді 
та вказівки до цих запитань, які 
наведено нижче. Виходячи із ситуації 
забезпеченості навчального процесу 
необхідною літературою до всіх цих 
завдань подано короткі відповіді або 
конкретні посилання на підручники та 
навчальні посібники, які є в 
університетській бібліотеці.  

4. Виконати методичні завдання 
реконструктивного та творчого 
характеру для самостійної роботи, які 
потребують застосування засвоєних 
теоретичних знань на практиці, прояву 
певної методичної інтуїції, вміння 
висловлювати власну точку зору та 
вести дискусію. 

5. Підготуватись до презентації 
методичних публікацій по даній темі (за 
бажанням студента на високу оцінку). 

6. Звітувати у встановлений 
викладачем термін про результати 
виконаної роботи.  

Пропонований посібник передба-
чає те, що він може бути використаний 
як для організації самостійної роботи 
студентів, так і для підготовки та 
проведення практикуму. Його зміст 
відповідає типовим програмам із 
методики навчання математики, узгод-
жується з лекційним курсом. Практикум 
із методики навчання математики 
організаційно має бути представлений у 
вигляді різних форм занять, які прово-
дяться після того як студенти самостій-
но опрацювали структурні компоненти 
теми, що подано у навчальному 
посібнику у відповідній таблиці, відпо-
віли на контрольно-смислові запитання 
і виконали завдання репродуктивного 
характеру, тобто здійснили першу 
самооцінку, самостійно підготувавшись 
до семінарських занять та лабораторних 
робіт. Лабораторні роботи можуть 
проводитьсь як в аудиторії, так і в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

різного типу. На лабораторних заняттях 
студенти мають безпосередньо викону-
вати завдання по аналізу програм із 
математики для різних профілів навчан-
ня, плануванню роботи вчителя матема-
тики, складанню календарних та тема-
тичних планів, конспектів уроків різних 
типів, спостереженню й аналізу уроків, 
підготовки та проведення дидактичних 
ігор у навчанні математики, складанню 
нормативних та критеріальних тестів, 
підготовки та проведення позакласної 
роботи з математики (гуртків, матема-
тичних вечорів, КВК, тижнів та місячи-
ників із математики, підготовка учнів до 
олімпіад, тощо). Не можна недооціню-
вати розвиваючу й виховну функцію 
практикуму з методики навчання мате-
матики. Саме під час семінарських і 
лабораторних занять викладач має вели-
кі можливості активно розвивати творче 
мислення, методичну інтуїцію, форму-
вати професійні якості майбутнього 
вчителя, предметно виховувати у 
студентів чесність, порядність, повагу 
до інших студентів і викладачів, кому-
нікативні якості, любов до учительської 
праці. Поряд із колективними формами 
навчальної діяльності під час практик-
них занять необхідно індивідуальні 
спілкування викладача зі студентом, 
індивідуальна праця з кожним із них, 
своєчасна допомога у подоланні трудно-
щів, максимальне сприяння розвитку 
навичок самостійної роботи, творчої 
активності й ініціативи, виховання на 
основі міцних знань й умінь впевненості 
у своїх силах. Хорошим засобом 
підвищення відповідальності студентів 
за результати навчання є обов'язкове 
своєчасне складання індивідуальних 
завдань, обґрунтований звіт за характер 
їх виконання. При цьому викладач 
повинен порівнювати рівень досягнень 
кожного студента з попередніми його 
успіхами. Одночасно необхідні відо-
мості про рейтинг кожного студента на 
фоні досягнень інших. Під час підго-
товки до семінарських і лабораторних 
робіт з методики навчання математики 
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студенти повинні фіксувати у своїх 
робочих зошитах результати опрацю-
вання структурних елементів змісту 
теми у вигляді коротких конспектів або 
опорних схем основних теоретичних 
положень. У процесі проведення семі-
нарських і лабораторних робіт студенти 
мають активно працювати при обгово-
ренні доповідей студентів і доповнень 
викладача. При цьому корисно також 
фіксувати в робочих зошитах найбільш 
вдалі думки і пропозиції студентів та 
рекомендації викладача. Практикум з 
методики навчання математики має 
бути тісно пов�язаний не лише з 
лекційним курсом, а із самостійною 
роботою студентів, яку вони виконують 
за завданнями викладача, що веде 
лекційний курс. Студенти можуть 
самостійно вивчати зміст окремих 
пунктів плану лекції і навіть всю тему, 
яка добре висвітлена в літературі. 
Особливої уваги заслуговують колоквіуми, 
присвячені вивченню діючих шкільних 
підручників. Тут справа ускладнюється 
тим, що зараз в Україні введено кілька 
альтернативних підручників. Нереально 
пропонувати студентам вивчити і проаналі-
зувати за запропонованою викладачем 
схемою наприклад, три підручника для 5 
класу, які затверджені в результаті 
проведеного конкурсу. Очевидно доцільно 
виконати таке завдання по одному 
підручнику, який зайняв, наприклад, перше 
місце. Після проведення колоквіуму можна 
запропонувати двом групам студентів 
доручити провести такий аналіз по решті 
підручників і доповісти результати аналізу 
на лабораторних заняттях. 

Існуюче у практиці вищої школи 
традиційне поточно-епізодичне оціню-
вання знань та умінь студентів не тільки 
не виконує функції самоорганізації 
щодо систематичної розумової праці 
студента, а формує навички епізодичного 
учіння. Через подрібненість навчальних доз 
нових знань студенти не мають змоги 
зосередити увагу на цілісній системі 
основних знань, практичних навичок і 
умінь під час опрацювання логічно 

завершених частин навчального матеріалу. 
Практика свідчить, чим частіше здійсню-
ється контроль і самоконтроль під час 
підготовки та проведення семінарських та 
лабораторних занять з методики навчання 
математики, тим більше керованим стає 
навчальний процес. Система зворотного 
зв'язку особливо важлива, бо посилює 
рефлексію, яка передбачає систематичне 
інформування студентом себе і викла-
дача про стан сприймання, розуміння та 
засвоєння знань, вироблення вмінь, дає 
можливість оцінити свій інтелектуальний 
та професійний рівень. Систематична 
рефлексія мобілізує розумову працю, 
сприяє саморегуляції, самоаналізу і тим 
самим активізації навчально-пізнавальної 
діяльності. Досвід окремих кафедр і 
викладачів нашого факультету протягом 
останніх десяти років показав ефектив-
ність використання модульно-рейтин-
гової системи навчання і оцінювання 
успішності студентів. Разом з тим цей 
досвід засвідчив і той факт, що 
корисною рейтингова система може 
бути лише тоді, коли за нею працюють 
всі кафедри факультету, а деканат 
управляє цим процесом. На нашому 
факультеті їде процес пошуку нових 
форм, методів та засобів такого 
управління. Як альтернативну до 
традиційної системи оцінювання 
успішності студентів під час практикуму з 
методики математики пропонується 
модульно-рейтингова система. Рейтинг � це 
порядкова позиція студента у групі, що 
визначається рейтинговим показником. 
Рейтинговий показник � числова величина, 
що дорівнює відсотковому відношенню 
суми набраних студентом балів до суми 
максимально можливих. При підготовці 
до семінарських та лабораторних занять 
з методики навчання математики 
надзвичайно важливою є систематична 
самостійна робота студентів. Для 
ефективної оцінки підготовленості 
студентів до семінарського заняття у 
посібнику пропонуються контрольно-
смислові запитання й завдання  
репродуктивного характеру (перша 
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самооцінка), які можна використати на 
початку семінару чи практичного 
заняття, провівши тестування чи 
короткотермінову контрольну роботу на 
10-15 хвилин. Важливо також переві-
рити виконання методичних завдань 
реконструктивного та творчого харак-
теру. З цією метою можна використати 
кілька можливостей: перевірка наяв-
ності письмово виконаних методичних 
завдань, виступи студентів з підготов-

леними методичними завданнями, 
участь в обговоренні, контрольна 
робота. Для визначення рейтингового 
показника пропонується виділити основні 
види роботи студентів під час 
підготовки та проведення семінарських 
занять з методики навчання математики 
протягом семестру. Наявність і якість 
кожного виду роботи оцінюють у балах. 
Види роботи і відповідна їм кількість 
балів подано у таблиці 2.  

 
Таблиця 2 

 Що оцінюється / види роботи / Кіл-ть 
балів 

Коефі-
цієнт 

1. 
2. 
3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

Присутність на семінарі 
Пропуск семінару  
Підготовленість студента до заняття по контрольно-
смислових запитаннях і завданнях  репродуктивного 
характеру. 
Наявність (відсутність) виконаних методичних завдань 
реконструктивного та творчого характеру 
Виступи на семінарі з підготовленими методичними 
завданнями реконструктивного та творчого характеру 
Участь в обговоренні виступів на семінарі 
Презентація методичних публікацій по темі  
Контрольна робота  
Відпрацювання пропущених занять  

2 
-2 
 
 

1 - 5 
 
 

2 ( - 2 ) 
 
 

3 - 5 
3 - 5 
4 - 5 
3 � 5 
3 - 5 

k 
n 
 
 

k-n 
 
 

k 
 
 

k/3 
k/3 

 
1 
n 

k � загальна кількість практичних / семінарських / занять 
n � кількість пропущених практичних / семінарських / занять  
 

Відповідний коефіцієнт у таблиці 
� це кількісний показник, що в кожному 
конкретному випадку вказує на загаль-
ну кількість у семестрі семінарських 
занять, кількість з них пропущених 
студентом, кількість занять до яких 
студент був підготовленим по контроль-
но-смислових запитаннях і завданнях 
репродуктивного характеру, кількість 
занять, де студент попередньо викону-
вав методичні завдання реконструк-
тивного та творчого характеру і 
продемонстрував їх наявність, тощо. 
Наприклад, при умові попереднього 
невиконання методичних завдань 
реконструктивного та творчого харак-

теру, студент отримує (-2 ) бали, і 
відповідний коефіцієнт відповідає 
кількості таких випадків. Оскільки, 
об'єктивно, із-за дефіциту часу кожен 
студент не матиме змоги виступати на 
всіх семінарських заняттях та прийняти 
участі в обговоренні питань, що 
розглядаються, тому коефіцієнт k/3 
визначено від загальної кількості семі-
нарських занять за семестр. Важливим 
при визначенні рейтингового показника 
є обов�язкове написання контрольної 
роботи на задовільну оцінку. При 
наявності пропусків семінарських 
занять з методики навчання математики 
студент зобов'язаний їх відпрацювати у 
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визначеній викладачем формі. Це може 
бути співбесіда та презентація підготов-
лених методичних завдань реконструк-
тивного та творчого характеру, або 
захист представленого студентом 
опорного конспекту та тестування, 
тощо. Якщо рейтинговий показник студен-
та виявиться від 100% до 60%, то на заліку 
йому автоматично виставляється �зарахо-
вано�. На нашу думку, найдоцільніше залік 
робити диференційованим, при цьому, 
якщо рейтинговий показник від 100% до 
85%, то на заліку цьому автоматично 
відповідає оцінка �відмінно�, від 84% до 
75% � �добре�, від 74% до 60% � 
�задовільно�. Така система оцінювання 
краще мобілізує систематичну самостійну 
роботу студентів, сприяє їх саморегуляції, 
самоаналізу і тим самим активізації 
навчально-пізнавальної діяльності.  

Висновки. Ефективність самостій-
ної роботи студентів значною мірою 
залежить від управління нею з боку 
викладача. Одним із дійових засобів 
такого управління з курсу методики 
навчання математики є відповідний 
навчальний посібник для самостійної 
роботи студентів �Практикум з мето-
дики навчання математики�, який 
охоплює зміст і структурування курсу, 
передбачає у структурі кожної теми: 
результати вивчення теми, запитання й 
завдання репродуктивного характеру 
для першої самооцінки, відповіді та 
вказівки до них, методичні завдання 
реконструктивного й творчого характе-
ру для самостійної роботи, список 

основної літератури. Для активізації 
самостійної роботи студентів доцільно 
застосовувати модульно-рейтингову систе-
му оцінювання їх успішності. 
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