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Йдеться про деякі прийоми активізації факультативних занять з математики. Від розв�язання 

цього питання залежить ефективність навчальної діяльності на факультативних заняттях, 
розвиток інтересу до навчання, формування самостійної думки, підготовка до майбутньої професійної 
освіти та трудової діяльності.  

 
Розбудова національної системи освіти 

в Україні спрямована на підвищення 
інтелектуального потенціалу нації, вихо-
вання особистості як громадянина, котрий 
спроможний брати активну участь у будів-
ництві сучасної держави. Саме тому освіта 
орієнтована на всебічний розвиток школя-
ра, на удосконалення його інтересів та 
здібностей, підготовку учня до безперерв-
ного навчання, до майбутньої професійної 
освіти та трудової діяльності.  
У проекті Концепції 12-річної загаль-

ноосвітньої школи [1] наголошується на 
необхідності варіативної освіти, створенні 
кращих умов для диференційованого нав-
чання, врахуванні індивідуальних особли-
востей для розвитку і саморозвитку учнів 
тобто йдеться про те, що диференціація 
навчання і виховання учнів стає засадним 
принципом роботи середніх загальноосвіт-
ніх навчальних закладів.  
Для диференційованого навчання в 

школі введено факультативні заняття, про 
які видатний математик, академік М.Л.Лав-
рентьєв писав: «Факультативи � це визнан-
ня учня особистістю, що має право на 
розвиток у бажаному напрямку»[2]. 
Учні добровільно, у відповідності зі 

своїми інтересами, вибирають факульта-
тив і поглиблюють свої знання за предме-
том, що їх цікавить. Можливо, що до фа-
культативу з математики запишеться се-
редній і навіть слабкий учень (це можливо 
згідно принципу вільного вибору факуль-
тативу будь-яким учнем), але хто може 
сказати, яких успіхів може досягти учень, 

якщо в нього прокинеться жвавий інтерес 
до предмету? 
Внаслідок підготовчої роботи кількість 

учнів, що прийшли на перше заняття може 
бути цілком задовільним, але вже на наступ-
не заняття можуть прийти не усі. Це багато 
в чому буде залежати від методики проведе-
ного заняття, його ефективності з урахуван-
ням індивідуальних особливостей учнів.  
У зв'язку з цим учневі потрібно допо-

могти закріпитися та �затриматися� на фа-
культативі, підтримати інтерес до додатко-
вих занять математикою і бажання займа-
тися математичним самонавчанням, тим 
самим створити базу кожному для подаль-
ших особистісних успіхів. 
У зв�язку з цим метою даної статті 

є розгляд деяких прийомів активізації 
факультативних занять з математики. 
Як відомо, активізація навчального про-

цесу має дві складові: активізація діяль-
ності вчителя (удосконалення наукових 
знань, педагогічної майстерності, змісту, 
форм і методів навчання), та активізація 
діяльності учнів. 
Розглянемо кожну з цих складових. 
Досліджуючи проблему активізації, 

Т.Г.Щукіна [3] основну увагу приділяє су-
місній діяльності вчителя та учнів, спону-
канню учнів до її енергійного, цілеспрямо-
ваного здійснення, подоланню інерції та 
пасивних стереотипних форм викладання 
та навчання. 
В проведенні факультативних занять 

для учнів основної школи важливе місце 
займають ігрові форми, бо саме під час гри 
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знімається психологічний бар�єр, учень не 
боїться висловлювати думки через страх 
показатися смішним перед вчителем чи 
аудиторією. 
Учень, знаходячись в мікрогрупі, під-

лягає впливу багатьох різних ідей, думок. 
Це в свою чергу стимулює його розумову 
діяльність. Крім того, така ситуація викли-
кає змагання між членами групи, що спри-
яє інтенсифікації творчого процесу. Спо-
стерігається чітка залежність підвищення 
рівня пізнавальної активності учасників. 
Ігрові заняття є своєрідним полігоном, 

на якому учні можуть відпрацьовувати на-
вички в умовах, наближених до реальних. 
Аналіз помилок, що проводиться під час 
підведення підсумків, знижує ймовірність 
їх повторення в реальній дійсності [4]. 
Основною навчально-пізнавальною ро-

ботою з активного оволодіння учнями те-
оретичними знаннями та практичними 
вміннями з математики є їх самостійна 
робота (підготовка рефератів, доповідей, 
виконання індивідуальних домашніх зав-
дань тощо), виконання якої повинно по-
стійно контролюватися.  
Великі можливості для цього мають 

навчальні матеріали або курси в задачах. 
Окремі розділи факультативних курсів 
учитель може розробити сам, підбираючи 
задачі в серії так, щоб через них розкри-
валися основні ідеї досліджуваної теми, а 
самі задачі були б «підігнані» одна до од-
ної. Так ми пропонуємо учням для кожної 
теми факультативу [5] систему евристично 
орієнтованих задач. Наприклад, у [6] для 
теми «Метод координат. Векторний ме-
тод» (9 клас) пропонуються такі системи 
за дидактичними блоками «Декартові ко-
ординати на площині» та «Вектори». 
Великою популярністю в учнів, що від-

відують математичні факультативи, корис-
туються всілякі конкурси за розв�язуван-
ням задач. Це і зрозуміло: розв�язування 
задач � важлива сфера пристосування їхніх 
інтелектуальних сил, засіб виявити актив-
ність, самостійність, прикласти енергію і 
задовольнити природне бажання до діяль-
ності в умовах змагальності. Конкурси 
можна проводити як заочні, так і очні. 

Математичні задачі можуть пропонуватися 
за матеріалом факультативного курсу, за 
програмами вступних іспитів у ліцеї, гімна-
зії, технікуми, а також як підготовчі задачі 
до олімпіад. Наприклад, це може бути кон-
курс за розв�язуванням задач декількома 
способами, розв�язування математичних 
софізмів, конкурси за самостійним скла-
данням задач, конкурс-змагання «Хто біль-
ше?» та ін. 
Активізації факультативних занять спри-

яє також і евристичне навчання, при якому 
велика увага приділяється евристичним пи-
танням, що стимулюють творче мислення 
учнів і в залежності від переформулювання 
питання дозволяють побачити проблему як 
би з нової точки зору. 
В умовах евристичного навчання увага 

приділяється стимулюванню таких проце-
дур творчої діяльності, як творча уява, гене-
рація ідей, творча рефлексія й ін.; розвиткові 
здібностей і прогнозуванню явищ, прийнят-
тю оригінальних розв�язань, розвиткові кри-
тичного мислення. 
Ніщо так не активізує мислення шко-

лярів, як розв�язування евристичних задач. 
Саме вони розвивають інтуїцію, дарують 
учням можливість виявити себе, дарують 
їм так зване �почуття успіху�, що і сприяє 
їхній подальшій зацікавленості у вивченні 
математики. Саме з цією метою нами було 
створено факультативний курс �Евристи-
ки в геометрії� для учнів 7 класу [7]. 
Одним з універсальних напрямків 

активізації факультативних занять з 
математики є їх індивідуалізація. 
Спостерігаючи за характером навчаль-

ної діяльності учнів факультативу, а їх у 
групі не так багато, як у класі, звичайно 
близько 10 чоловік, учитель не затратить 
багато часу, щоб вивчити особливості осо-
бистості кожного з них. Це дає йому мож-
ливість підвищити ефективність індивіду-
альної роботи. 
В учнів спостерігається вибірковість до 

підручників і науково-популярної літерату-
ри, що виявляється в тяжінні до доклад-
ного, повному, детальному або, навпаки, до 
короткого, конспективного викладу нав-
чального матеріалу, індуктивному або де-
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дуктивному способові обґрунтування мате-
матичних тверджень, посиленню наочності 
або абстрактності і т.п. Тому, як відзначає 
В.Д.Степанов [8], з урахуванням індивіду-
альних особливостей особистості бажано 
мати по тому самому факультативному 
курсу кілька різних, навчальних посібни-
ків, щоб учень сам міг вибрати той з них, 
що найбільше відповідає типові його розу-
мової діяльності. При цьому кожен учень 
буде в основному вивчати матеріал курсу 
лише по одному обраному їм самим посіб-
нику. Інші книги для нього будуть додатко-
вою літературою. У нашому випадку � це 
друкований і електронний варіанти нав-
чального посібника для учнів. 
В обласній школі юних математиків при 

Донецькому національному університеті ми 
практикуємо здійснення занять за допомо-
гою електронних навчальних посібників 
(ЕНП). На факультативі їх застосування 
виправдується тим, що учням пропонується 
засвоювати матеріал в індивідуальному тем-
пі, труднощі переборюються за допомогою 
індивідуальних консультацій. 
Такий посібник, побудовано так, щоб 

можна було здійснити індивідуалізацію 
самостійної діяльності учнів. Він включає 
теоретичний (Т), задачний матеріал (З), а 
також указівки для самостійної роботи і 
самоконтролю. 
Матеріал може вивчатися: 
! у дедуктивній формі (Д) � на занятті 

факультативу;  
! конкретно-індуктивним шляхом (К) 

� при самостійному вивченні теми факуль-
тативу за допомогою ЕНП; 
Можливі наступні шляхи вивчення уч-

нями тем факультативу: 
1) вивчення теоретичного матеріалу, 

що розкривається дедуктивним шляхом на 
занятті з наступним розв�язанням задач. 
Схематично його можна зобразити так:  

Д→З. 
2) докладне, повне, детальне вивчен-

ня теоретичного матеріалу з розглядом 
конкретних прикладів, розбору індуктив-
них висновків з наступним розв�язанням 
задач. Схематично це можна виразити так:  

К(ЕНП)→З. 

3) вивчення теоретичного матеріалу, 
що розкривається дедуктивним шляхом на 
занятті, повторне вивчення теоретичного 
матеріалу при організації самостійної робо-
ти за допомогою ЕНП, розв�язання задач. 
Схематично такий шлях виглядає так:  

Д→К(ЕНП)→З. 
4) самостійний розбір теми (підтеми) 

факультативу за допомогою ЕНП, вивчен-
ня теоретичного матеріалу, що розкрива-
ється дедуктивним шляхом на занятті з 
наступним розв�язанням задач. Схематич-
но це виглядає так:  

К(ЕНП)→Д→З. 
Спостереження показали, що учні з ін-

тересом легше і швидше (кожний у своєму 
темпі) опановують теорією. Кожний має 
можливість ознайомитися (або вивчити) із 
певною порцією навчальної інформації. 
Ефективна і якісна самостійна робота 

учнів у рамках факультативних занять не-
можлива без використання засобів інфор-
маційно-комп�ютерних технологій та 
електронних засобів навчання. 
Комп�ютер як засіб навчання має значні 

резерви підвищення ефективності процесу 
навчання. Зокрема: 

� новизна роботи з комп�ютером вик-
ликає в учнів підвищений інтерес до робо-
ти з ним і посилює мотивацію учіння; 

� колір, графіка, мультиплікація знач-
но розширюють можливості подання ін-
формації; 

� відкриваються додаткові можли-
вості у рефлексії учнями своєї діяльності 
завдяки тому, що вони можуть одержати 
наочне зображення наслідків своїх дій; 

� активно включає учнів у навчаль-
ний процес, дозволяє їм зосереджувати ува-
гу на найважливіших аспектах матеріалу, 
що вивчається [9]. 
Значні можливості для активізації фа-

культативних затятий має новітній на сьо-
годні засіб навчання � інтерактивна дош-
ка [10], яка є гарним помічником у демонс-
трації матеріалу, мотивуванні і залученні 
учнів у роботу, викладі нового матеріалу 
жваво, захоплююче і динамічно. Така наоч-
ність допомагає учням узагальнювати й ос-
мислювати отримані знання. Вчитель може 
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легко створювати схеми, що пояснюють, і 
діаграми за допомогою програмного забез-
печення, і учні, захоплені всім тим, що від-
бувається на інтерактивній дошці, будуть 
активно брати участь у роботі на занятті. 
Вчитель може міркувати вголос, комен-

туючи свої дії на дошці, поступово втягува-
ти учнів і спонукувати їх записувати ідеї 
прямо на екрані. Усе це залучає школярів 
до активної участі на заняттях факульта-
тиву.  
Отже, активізації факультативних за-

нять з математики сприяють такі прогре-
сивні форми, методи і заходи навчання: 

� ігрові форми занять; 
� самостійна робота учнів, 
� конкурси за розв�язуванням задач; 
� евристичне навчання, зокрема розв�я-
зування евристичних задач; 

� індивідуалізація навчання; 
� застосування інформаційно-комп�ю-
терних технологій навчання; 

� технічні засоби навчання (персональні 
комп�ютери, мультимедійна доска, табли-
ці, плакати, моделі тощо). 
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Резюме. Гончарова И.В. НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. Речь идет о некоторых приемах активизации факультативных 
занятий по математике. От решения этого вопроса зависит эффективность учебной деятельности на 
факультативных занятиях, развитие интереса к обучению, формирование самостоятельной мысли, 
подготовка к будущему профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

 
Summary. Goncharova I. SOME ACCEPTANCE OF ACTUALIZATION FACULTATIVE�S 

OCCUPATIONS ON MATHEMATICS. There is considered some acceptance of actualization facultative�s 
occupations on mathematics. The efficiency of scholastic activity on facultative�s occupations, the development 
of interest to education, shaping the independence of thought, the preparation to future professional education 
and labor activity depends on decisions of this question. 
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