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ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ  
ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ 

О.Є. Волянська, 
кандидат педагог. наук, доцент, 

Національний педуніверситет ім.М.П. Драгоманова, 
 м. Київ, УКРАЇНА  

 
У статті розглядається проблема особистісно-орієнтованого навчання математики студентів 

заочного відділення педагогічного університету, аналізуються функції особистості. 
 

 
Особистісно-орієнтоване навчання 

має здійснюватися як в умовах ста-
ціонарної підготовки вчителя математики, 
так і на заочному відділенні. Без сумніву на 
заочному відділенні воно має свою спе-
цифіку. Треба враховувати те, що на 
заочному відділенні навчаються студенти, 
які працюють в школі вчителями матема-
тики і студенти, які викладають інші 
предмети, або взагалі в школі не працюють. 

Особистісно-орієнтована освіта � 
це не формування особистості з певни-
ми властивостями, а створення умов для 
повноцінного прояву і відповідно розви-
ток особистісних функцій, тобто фун-
кцій вибору і цілепокладання, рефлексії, 
смисловизначення, побудови образу 
«Я», прийняття рішень і відповідаль-
ності за їх виконання, творчої реалізації 
в обраній діяльнісній сфері, забезпечен-
ня автономності та індивідуальності 
буття суб`єкта. 

Парадигма особистісно-орієнтованої 
освіти і Національна доктрина розвитку 
освіти в Україні зобов�язують учителя і 
викладача вищого навчального закладу, 
який готує вчителя, долучати до змісту 
освіти крім предметного змісту, що 
визначений освітніми стандартами, 
програмами, ще й емоційні цінності, 
особистісні компоненти. 

Великого значення набуває в системі 
освіти цілепокладання, як головний 
регулятор обґрунтування процесу навчання. 
Слід також враховувати кілька джерел 
цілепокладання: насамперед соціальне 
замовлення, потреби особистості студента, 
викладача, який найефективніше реалізовує 
технологію творення особистості. При цьому 

треба пам`ятати, що особистісно-орієнтована 
освіта � це не формування особистості з 
наперед визначеними властивостями, а 
забезпечення сприятливих умов для повно-
цінного виявлення і розвитку особистісних 
функцій студента чи школяра. 

Не менш важлива функція особис-
тості � це уміння здійснювати рефлексію. 
Рефлексія � це самоспостереження, само-
пізнання, самоаналіз. Критично-рефлексив-
ний стиль мислення охоплює такі якості: 

� налаштованість студента на 
конструктивний діалог із викладачем і 
партнером, здатність обстоювати свій 
погляд незалежно від думки людей, що 
оточують, визнавати її неправильність, 
якщо опонент має аргументовані докази; 

� налаштованість студента на самодіаг-
ностику щодо сформованості різних умінь. 

Особистісно-орієнтований потенціал 
доцільно використовувати як під час 
лекцій, так і особливо під час проведення 
семінарських і лабораторних занять з курсу 
методики навчання математики. 

В залежності від місця лекції в 
системі навчання існують різні їх види. 

Інструктивні лекції знайомлять 
студентів з технологією майбутньої 
педагогічної діяльності. Тут розглядаються 
методики введення нових математичних 
понять, різні методи доведення теорем, 
способи розв`язання математичних задач. 

Лекція � діалог здійснюється за 
допомогою прямого діалогу викладача зі 
студентами. Загальнопредметні лекції 
будують на розкритті зв`язків фунда-
ментальних освітніх об`єктів з різними 
шкільними предметами: фізикою, хімією, 
географією, літературою, музикою тощо. 
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Узагальнюючі лекції демонструють 
учням результати систематизації їх знань. 

Особистісно-орієнтоване спряму-
вання лекції передбачає включення до 
змісту лекції спеціально підібраного 
змісту навчального матеріалу, який 
дозволить студентам виявити відно-
шення до матеріалу, який вивчається. 
Так, враховуючи те, що на заочному 
відділенні в більшості навчаються 
студенти, які вже працюють вчителями 
математики, необхідно перед тим, як 
читати лекцію запропонувати ознайоми-
тись з темою за підручником з методики 
навчання математики і шкільними 
підручниками, а також додатковою 
літературою. Наприклад при вивченні 
теми «Функція» варто запропонувати 
студентам таку додаткову літературу: 

1) Виленкин Н.Я. Функции в природе 
и технике. � М.: Просвещение, 1985. 

2) Білецький М., Суботін І., Хілчен-
ко Л. Алгоритмічний підхід до поняття 
функції // Математика в школі. 1998. � № 4. 

Для того, щоб перевірити свідоме 
засвоєння теми студентами на лекції 
можна запропонувати в якості приклада 
знайти область визначення функції 

xxy −+−= 23  (так як проміжки 
[ )∞;3 і ( ]2;∞−  не перетинаються, то ця 
формула не визначає ніякої функції). 

Доцільно організувати лекцію таким 
чином, щоб студенти могли  про демон-
струвати особистий досвід роботи у школі. 
Варто запропонувати студентам навести 
приклади функцій, які задані різними 
способами і відобразити залежності між 
змінними з різних галузей математики, 
економіки, фізики і техніки. Наприклад 
лекція на тему «Основні властивості 
тригонометричних функцій» може бути 
прочитана у вигляді діалогу, а саме 
викладач демонструє на кодоскопі 
наступну таблицю 1 і пропонує студентам 
заповнити її. 

 

Таблиця 1 
Властивість (+) або (-) Функція 

D(f) E(f) Пар-
ність 

Не 
пар-
ність 

Періо
дич-
ність 

нулі Знако-
ста-
лість 

Зрос-
тання 

Точки 
екстрему
му 

Y=sin x          
Y=cos x          
Y=tg x          
Y=ctg x          

Необхідно проектувати труднощі, 
які підштовхують студентів до вольової 
активності. Наприклад, можна висунути 
таку проблему для обговорення: чи 
може одна й та ж функція бути задана 
деякими різними формулами? Особисто 
� орієнтоване спрямування лекції також 
передбачає розробку таких елементів 
діяльності, які б активізували прагнення 
до здобуття нових знань, включення 
завдань розвиваючого характеру, задач 
практичного змісту, історичні відомості. 
Наприклад, при вивченні теми «Цілі 
вирази» можна розглянути задачу на 
банківську діяльність. 

Задача. Скласти формулу для 
обчислення загальної суми, що потрібно 
повернути за кредит, наданий на х років 
під 12 % річних від суми, взятої в 

кредит, якщо сума кредиту становить р 
гривень. Відповідь: (р + 0,12 р х). 

При вивченні теми «Квадратні 
рівняння» в 8 класі доцільно розглянути 
задачу на сімейний бюджет. 

Задача. Деякий товар було куплено 
восени і за нього заплачено 810 гривень. 
Кілограм цього товару коштує восени на 
10 копійок дешевше, ніж весною і тому 
на ті самі гроші весною куплено на 90кг 
менше. Скільки коштує 1кг товару 
весною і скільки його було куплено 
восени? Відповідь: 1грн; 900 кг. 

Відомості з історії математики пож-
вавлюють лекції, причому використову-
вати їх можна перед вивченням нової теми 
� з метою мотивації, або зацікавлення. 
Наприклад в 8 класі перед вивченням теми 
«Теорема Вієта» варто розглянути цікавий 
момент з життя Вієта. Він, як юрист 
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служив при дворі французького короля 
Генріха IV. Під час війни Франції з 
Іспанією Вієт знайшов ключ до шифру, 
який застосували іспанці і засіб стежити за 
всіма змінами в ньому. Довгий час хід 
війни змінювався на користь Франції і 
коли Іспанці дізнались, що Вієт розшиф-
рував їх секретну інформацію його заочно 
приговорили до спалення, але король не 
видав його іспанській інквізиції, тим 
самим врятувавши Вієту життя. 

Отже особистість стає нині метою 
освіти взагалі і математичної зокрема. 
Функції освіти полягають у тому, щоб 
засобами розвитку особистості за-
безпечити саморозвиток суспільства. 

Це більшою мірою стосується 
навчання студентів � майбутніх вчителів. 

Доцільно поєднувати типи прямого і 
контекстного навчання, діалогового і 
інструктивного, індивідуального і колек-
тивного, створювати сприятливі умови для 
продуктивної, репродуктивної і творчої 
діяльності, застосовувати активні і інтерак-
тивні методи і форми навчання. 

При проведенні семінарських 
занять та лабораторних робіт з методи-
ки навчання математики корисно вико-
ристовувати різні форми роботи: 

1) Індивідуальне самонавчання � 
студенти виконують самостійну роботу 
(розв`язання методичної задачі, 
складання конспекту уроку, методична 
розробка теми, підготовка історичного 
екскурсу за певною темою). 

2) Парне взаємонавчання (оціню-
вання або конспекту уроку, або правиль-
ності розв`язання методичної задачі). 

3) Групова робота за спільною 
темою. Студенти об�єднані в групи і вдома 
готують конспекти уроків за різними 
темами. Потім на занятті проводиться 
ділова гра: по одному студенту з кожної 
групи проводять уроки за підготовленою 
темою, група виступає в ролі учнів і, 
нарешті всі уроки аналізуються і 
оцінюються студентами і викладачем. 

При проведенні практичних занять з 
методики навчання математики студенти 
розглядають різні методи доведень (аналі-
тичний, синтетичний, аналітико � синте-
тичний, алгебраїчний, метод геометрич-
них перетворень, векторний координатний 

та інші). На практичному занятті 
необхідно запропонувати розв�язати 
наступну задачу різними методами. 

Задача. Доведіть, що в рівнобед-
реному трикутнику медіани, проведені 
до бічних сторін рівні. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            I спосіб. 

Дано: ∆  АВС � рівнобедрений; 
           АК = КВ; ВЕ = ЕС;  
Довести: АЕ = СК 

Доведення. 
АВ = ВС � за означенням рівно-

бедреного трикутника; 
∠ А = ∠ В � за властивістю кутів 

рівнобедреного трикутника. Так як СК � 
медіана, то АВ = 2АК � за означенням 
медіани. Аналогічно ВС = 2СЕ. З того, 
що АВ=ВС, АВ = 2АF, ВС=2СЕ 
випливає, що АК = СЕ. В ∆АКС і 
∆СЕА маємо АК = СЕ, АС � спільна, 
∠ А = ∠ С. Отже ∆АКС = ∆СЕА (за 
першою ознакою). Звідси АЕ = СК (за 
означенням рівних трикутників). 

Після цього можна послухати, 
наприклад інший спосіб розв`язання. 

II спосіб. 
Вводимо вектори BA = a , BC  = b . 

Тоді EA = a - b
2
1 , KC = ab

2
1−   

22
2

22

4
1

2
1 bababaEAEA +−=






 −== , 

22
2

22

4
1

2
1 aabbabKCKC +−=






 −==  

Так як ∆АВС � рівнобедрений, то 
АВ=ВС, отже ba = . Звідси 22

KCEA = . 

Тоді 
22

KCEA = , а значить АЕ=СК. 
Особливого значення набуває 

розв`язання прикладних задач, що вини-
кають за межами предмета, але розв`я-
зуються його методами. Сюди можна 
включити задачі в економіці і управлінні, 
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задачі прийняття рішень, задачі лінійного 
програмування, транспортні задачі, 
прикладні фізичні задачі. 

Наведемо приклади деяких прик-
ладних задач, які варто розв`язувати в 
межах вивчення певних тем. 

Рівняння першого степеня з 
одним невідомим. 

Задача. Кусок дроту треба розрізати 
на 2 частини так, щоб ці частини 
відносились між собою як 5 : 3 і щоб перша 
була на 5м довша ніж 5/9 усього дроту. Яка 
довжина кожної частини ? 

Квадратні рівняння. 
Задача. Важіль, 1см якого важить 

0,08кг перебуває в рівновазі при 
навантаженні на його кінцях 50кг і 11кг. 
Менше плече важеля дорівнює 10см. 
Визначити довжину більшого плеча. 

Розв`язування трикутників. 
Задача. Висота передньої стіни 

будівлі 6м, а задньої 5м. Відстань між 
стінами 4м. Дах виступає над стінами на 
12см. Яка довжина похилого краю даху ? 

Вектори і координати. 
Задача. Підйомний кран перемістив 

вантаж з положення А(3; 4) в положення 
В(-1; 3). Обчислити, яку роботу здійснила 
сила F(6;-2), якщо її точка прикладання 
рухалась прямолінійно. 

Елементи лінійного програмування. 
Задача. Зерно, яке виросло на полях 

А і В, треба розвести по зерносховищах № 
1, № 2. № 3. З поля А буде зібрано 330 т 
зерна, поля В � 350 т. Кількість зерна, яку 
може прийняти зерносховище № 1 � 220 т, 
№ 2 � 240 т., № 3 � 210 т. Вартість 
перевезення 1 т з поля в зерносховище 
задається таблицею 2 

 
 
 

Таблиця 2 
Вартість перевезень в грн. 

зерносховища 
По-
ле 

№1 №2 №3 

А 40 80 120 
В 80 100 60 
Скласти план перевезень з міні-

мальною вартістю. 
Отже особистість в наш час 

повинна стати метою освіти і, зокрема 
математичної освіти. Педагоги повинні 
виховувати і розвивати особистість 
учня, а тому в умовах особистісно-
орієнтованого навчання підвищуються 
вимоги до особистості викладача. 

Таким чином урахування особли-
востей особистісно-орієнтованого навчання 
математики студентів заочного відділення 
педуніверситету значною мірою підвищить 
ефективність навчально-виховного процесу 
у вузі. 
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Резюме. Волянская О.Е. ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПЕДУНИВЕР-
СИТЕТА. В статье рассматривается проблема личностно-ориентированного обучения математике 
студентов заочного отделения педагогического университета, анализируются функции личности. 

 
Summary. Volyanska O. PERSONAL-ORIENTED EDUCATION IN DEVELOPMENT 

OF MATHEMATICS TEACHERS IN THE CORRESPONDENCE FORM OF A 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY. The problem of personal-oriented education of external students 
of pedagogical university has been analyzed; personality functions were also overviewed. 
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