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Розглядається поняття проективної діяльності учнів. Наводяться  методичні розробки та 
висновки щодо ведення проективної діяльності під час вивчення наближених обчислень учнями 
основної школи. 

 
 
Про необхідність вивчення наближе-

них обчислень (НО) у шкільному курсі 
математики (ШКМ); про те, що вони є 
невід�ємною складовою фундаменталь-
ного та прикладного математичного 
знання учнів, а також одним із засобів їх 
особистісного розвитку, неодноразово 
говорилось і науковцями, і вчителями 
практиками. Сьогодення вимагає перегля-
ду основних елементів методичної систе-
ми вивчення НО, яка б в більшій степені 
відповідала сучасним освітнім пріорите-
там [9,5,2].  
Працюючи у цьому напрямі, ми аналі-

зували відповідний методичний досвід, 
зокрема підручники та програми різних 
років, а також роботи І.М.Кавуна, 
В.М.Брадіса, Р.А.Хабіба, В.У.Грибанова, 
Н.Я.Прайсмана, Р.А.Мусаеляна, В.Г.Про-
чухаєва, І.Б.Лобанова, Н.Ф.Єлизаветіної, 
А.В.Суткової та багатьох інших дослідни-
ків. Основна увага в цих роботах приді-
лялась цільовій та змістовій компонентам 
методичної системи вивчення НО. Що ж 
стосується технологій впровадження роз-
роблених ідей у практику школи, тобто 
вибору доцільних та ефективних методів, 
організаційних форм та засобів навчання, 
то їм приділялась недостатня увага. До 
такого висновку кожного разу приходили 
дослідники, аналізуючи причини невда-
лого, або недостатньо вдалого впровад-
ження оновленого змісту НО у ШКМ [3]. 
Маючи це на увазі, під час нашого дос-
лідження ми намагались не припускатись 

вказаних недоліків. Досліджуючи з цією 
метою психолого-педагогічні передумови 
навчання підлітків, ми зустрілись і заціка-
вились таким поняттям як проективна 
діяльність. Саме її, згідно останніх дос-
ліджень, фахівці позиціонують у якості 
загального орієнтиру щодо провідної 
діяльності підлітків [1,6,8]. 
На теперішній час з�явилось багато 

термінів, які мають своєю складовою ко-
рінь �проект� (від лат. �кинутий уперед�), 
а саме проектна діяльність, метод про-
ектів, проектно-впроваджувальна діяль-
ність, проектуюча діяльність та інші. Як 
в межах статті, так і в межах педагогіч-
ного дослідження ми обрали термін �про-
ективна діяльність� (ПД). Такий вибір 
обумовлений тим, що саме під такою 
назвою ми вперше з ним ознайомились 
[1,6,8], а також тим, що саме під такою 
назвою ми зустрічаємо його у більшості 
джерел.  
Зростання популярності досвіду впро-

вадження ПД, яке спостерігається протя-
гом останнього часу, а також відсутність 
у науково-популярній літературі чітких 
означень відповідних понять, привело до 
збільшення кількості різних підходів до 
трактування його суті. 
На практиці часто відбувається 

своєрідна підміна понять, коли під ПД 
розуміють певне оформлення результатів 
діяльності. Зокрема особливої популяр-
ності набула сьогодні розробка презента-
цій різноманітного змісту за допомогою 
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програмного пакету Microsoft PowerPoint. 
Погоджуючись з тим, що результати ПД 
дійсно повинні бути відповідним, попе-
редньо обговореним чином оформлені, 
зауважимо, що таке бачення ПД вважа-
ється не лише достатньо вузьким, а й 
викривленим або навіть хибним. Воно 
відображає лише один з окремих елемен-
тів структурної організації ПД, а саме 
можливу технологію представлення 
результату ПД. 
Насправді під ПД слід розуміти особ-

ливий вид інтелектуальної пошуково-
дослідницької діяльності, яку часто на-
зивають шляхом задуму від виникнення 
ідеї до її втілення. Говорячи про задум 
(термін, який у 90-рр запропонувала 
К.Н.Поливанова) або проект (термін, 
який на сьогодні вживається частіше) 
мають на увазі систему запланованих дій, 
а також характеристику умов та засобів 
досягнення поставлених цілей та задач. 
Проект � це зальний орієнтир. Його дійо-
ве наповнення, покрокове досягнення 
поставлених цілей та задач, відбувається 
в результаті так званих авторських дій 
проектантів. Чітке визначення змісту цієї 
категорії є однією із задач вікової психо-
логії. Але вже сьогодні можна сказати, 
що в основі його ключових характерис-
тик лежить на перший погляд суперечли-
ва теза. Вона полягає в тому, що у підліт-
ковому віці авторська дія (на відміну від 
задуму) не може виникнути в учнів сти-
хійно, поза цілеспрямовано спроектова-
них умов. І в той же час авторська дія не 
може бути заздалегідь спланована вчите-
лем, так як вона є втілення думок автора. 
На практиці, впроваджуючи у реальний 
навчальний процес ПД учнів, учителеві 
доводиться балансувати між вказаними 
складовими. Він має непомітно скерову-
вати авторські дії учнів. Поряд з ними 
пройти весь шлях від задуму до його 
реалізації, беручи на себе технічну сторо-
ну страви. Зрозуміло, що і степінь свобо-
ди, і степінь керованості авторськими 
діями для кожного предмету, для кожної 
теми є різними. Вони залежать від цілей 
ПД, а також від особливостей розгортан-

ня самого навчального матеріалу. Зокре-
ма під час вивчення НО в межах нашого 
дослідження в основному превалювала 
степінь керованості. У такий спосіб ми 
намагались у режимі ПД знайомити учнів 
із новими елементами знань, формувати в 
них відповідні уявлення та уміння. 
Спроба побудувати ПД учнів на основі 
домінування �вільного плавання у нав-
чальному матеріалі� під час вивчення НО 
виявилася невдалою: провідні поняття 
НО, хоча і є для учнів інтуїтивно зрозумі-
лими, але недостатньо звичними та 
недостатньо опанованими. За таких об-
ставин виникає закономірне питання: чи є 
сенс взагалі пов�язувати вивчення НО із 
ПД? Відповідаємо, сенс є. До такого вис-
новку ми прийшли в межах нашого 
дослідження вивчаючи та аналізуючи 
проблему вивчення НО у ретроспектив-
ному аспекті, у сучасних умовах, а також 
під час проведення пошукового та форму-
ючого етапів педагогічного експеримен-
ту. Спробуємо коротко обґрунтувати 
свою думку. 
НО є однієї із небагатьох тем ШКМ, 

які органічно �лягають� у формат ПД, а 
сама ПД надає можливість природним 
чином продемонструвати їх практичну 
значущість, широкі внітрішньопредметні 
та міжпредметні зв�язки. Вибір теми, у 
якості базової для ведення ПД, вважаєть-
ся доцільним та педагогічно виправданим 
за наступних умов.  
По-перше, відповідний навчальний 

матеріал має являти певний рівень 
складності для розуміння та засвоєння 
його учнями в умовах традиційних 
методичних підходів. Тоді колосальні 
зусилля вчителів по підготовці та 
технологічному супроводженню ПД 
�компенсуються� наданням можливості 
учням детально, у власному темпі та на 
власному рівні розібратись у матеріалі не 
на рівні відтворення, а на рівні застосу-
вання.  
По-друге, цілепокладання вивчення 

теми має відповідати основним завдан-
ням які переслідуються під час організації 
ПД учнів. Відповідність навчального ма-
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теріалу НО першому твердженню прямо 
слідує із висновків дослідників минулого, 
сучасних методистів, а також результатів 
проведеного нами констатуючого експе-
рименту. На другому твердженні зупини-
мось детальніше. 
В основу нашого погляду на вивчення 

НО у ШКМ ми заклали думку про те, що 
систематичне і цілеспрямоване оволодін-
ня учнями основної школи логічно завер-
шеною системою відомостей з НО має 
виконувати двоєдину мету. Сприяти по-
перше, загальному розвитку особистос-
ті учнів. По-друге, забезпеченню повно-
цінної математичної підготовки учнів. 
Вона цілком відповідає основним завдан-
ням, які переслідуються під час організа-
ції ПД учнів. Їх умовно поділяють на нав-
чальні та розвивальні. До навчальних 
завдань віднесемо конкретні цілі по фор-
муванню або актуалізації запланованих 
уявлень, знань та умінь учнів з НО. До 
розвивальних � інтенсивний розвиток 
самостійності учнів, активне становлення 
їх інтелектуально-творчих здібностей, 
розширення діяльністно-практичних 
знань про суспільство, оточуюче середо-
вище, розвиток навичок комунікації та 
інші риси та властивості особистості. У 
загальному випадку насьогодні найголов-
нішим завданням ПД є формування орга-
нізаційної культури особистості, брак 
якої в тій чи іншій мірі спостерігається як 
у учнів різних вікових категорій так і у 
дорослих. До її складових належать: вмін-
ня ставити проблему та осмислювати спо-
соби її розв�язання при недостатніх знан-
нях; вміння висувати гіпотези; вміння 
опрацьовувати друковані та електронні 
носії інформації, навчальні та наукові тек-
сти; навички планування як власної діяль-
ності так і роботи групи; вміння виступа-
ти перед аудиторією та інше. Проведення 
ПД вважається успішним за умови досяг-
нення і навчальних, і розвиваючих цілей 
у єдності. Тому необхідно, щоб метою 
пізнавальних дій учнів було не просте 
засвоєння змісту навчання, а розв�язуван-
ня певної проблеми на основі цього 
змісту. 

Вище статті ми вказували про катего-
ріальну плутанину, яка часто спостері-
гається, коли говорять про ПД учнів. То-
му вважаємо за доцільне зупинити увагу 
на критеріальних вимогах до організації 
ПД, в основу яких покладено досліджен-
ня сучасних науковців [4,6,7]: 

� наявність проблеми (або задачі), 
розв�язання якої потребує інтегрованих 
знань та дослідницького пошуку; 

� практична, теоретична або пізна-
вальна значущість результатів, що пла-
нуються; 

� чітке структурування змістової 
частини проекту з указуванням поетап-
них результатів; 

� використання дослідницьких мето-
дів: визначення проблеми та задач дос-
лідження, які з неї випливають; висування 
гіпотез та їх дослідження; обговорення 
методів дослідження; обов�язкове офор-
млення результатів діяльності; аналіз 
отриманих даних; підведення підсумків, 
їх коректування та висновки. 
ПД у пропонованій нами методиці 

вивчення НО, в силу їх практичної зна-
чущості, здебільшого має вигляд проек-
тивної орієнтації практичної діяльнос-
ті учнів, в межах якої знаходять місце і 
інтерактивні технології навчання. 
Наведемо приклад однієї з розробок. 

5 клас. Теми: Масштаб. Середнє 
арифметичне. 
Навчальна мета ведення учнями ПД: 

формування поняття про масштаб та його 
використання; формування умінь по 
знаходженню середнього арифметичного 
кількох чисел (програмові вимоги до під-
готовки учнів);  

� актуалізація уявлень про запис наб-
лижених значень у вигляді подвійних 
нерівностей; формування пропедевтич-
них уявлень про точність, відносну точ-
ність, правила їх знаходження та запис 
наближених значень у вигляді умовної 
рівності (вимоги до підготовки учнів у 
контексті вивчення НО). 
Розвивальна мета ведення учнями ПД: 

ознайомлення учнів із картою України; 
формування уявлень про існування та 
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розміри областей України; уявлення про 
статистичні спостереження та їх подання; 
формування навичок заповнювати звітну 
документацію; користуватись друковани-
ми та електронними носіями інформації.  
Базові уявлення, уміння та знання 

учнів: 
знаходження площ за допомогою 

палетки; знаходження відсотків від числа; 
� уявлення про запис наближених 

значень за допомогою знаку наближеної 
рівності та у вигляді подвійної нерівності; 
вміння виконувати арифметичні дії над 
наближеними та точними значеннями. 
Обґрунтування вибору проекту.  
Навчальний матеріал теми �Масштаб� 

часто засвоюється учнями формально, а 
відповідні елементи знань швидко забува-
ються. Вказана тема має широкі можли-
вості щодо використання інтегрованих 
знань та додаткового матеріалу (в тому 
числі і наочного). 

� Тема �Масштаб� має безпосередні логі-
ко математичні та методичні зв�язки з НО. 
Виявлення проблеми: учням відомо, 

що за допомогою масштабу, який вказаний 
на карті або плані, можна отримати уявлен-
ня про відстані або лінійні розміри об�єкту. 
А чи можна, використовуючи масштаб, 
отримати уявлення про інші числові харак-
теристики об�єктів, що зображені на карті 
або плані, наприклад площі? 
Основна ідея ПД. Для розв�язання 

проанонсованої проблеми учні повинні 
визначити (виконавши відповідні дослід-
ження та обчислення) площі територій 
кожної із областей України та перевірити 
правильність отриманих результатів. 
План реалізації проекту та діяль-

ність команди: 25 учнів класу (24 облас-
ті України та Автономна республіка 
Крим) шляхом жеребкування отримують 
�свою� область. Вони працюють індиві-
дуально, маючи змогу консультуватись із 
учителем та спілкуватись між собою. 
Інші учні � об�єднуються у групу експер-
тів. Вони працюють колективно або роз-
поділивши певним чином обов�язки між 
собою. 

Кожен учень отримує ксерокопію кар-
ти України. Вирізає ножицями �свою� об-
ласть. Накладає її на папір у клітинку та 
обводить гостро заточеним олівцем. За 
отриманим таким чином кресленням 
заповнює бланк наступного зразка (на 
прикладі Луганської області): 

 
1.Назва області: Луганська 
2.Кількість клітинок, які містяться 

повністю на території області (нижня 
межа): 40 клітинок. 

3.Кількість клітинок, які містяться 
на території області лише частково 
(верхня межа): 51 клітинка. 

4.Запишіть наближене значення пло-
щі області у вигляді подвійної нерівності: 

40 клітинок < S < 51 клітинка 
5.Запишіть наближене значення 

площі області у см2. 
Під час виконання даного пункту учні 

мають висунути припущення по його ви-
конанню. У випадку, коли вони є помил-
ковими, вчитель не виправляє їх. Хиб-
ність власних міркувань учні мають усві-
домити самостійно в ході подальшого 
ведення ПД або під час підведення 
підсумків. В цьому і є основна ідея ПД. У 
випадках, коли припущення є правильни-
ми, коректність їх формулювання не 
береться до уваги. Наприклад одне із 
правильних припущень може звучати так: 
�Ми знаємо, що у 1 см2 міститься 4 клі-
тинки, тому площа області у см2 буде у 4 
рази меншою чим площа області у 
клітинках�. 

10, 00см2 < S <12,75 см2  (на карті) 
6. Враховуючи масштаб карти, запи-

сати наближене значення площі області 
у км2. 
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Правильні припущення учнів можуть 
мати наступний вигляд: �Масштаб карти 
1:5 000 000. Тобто відстані 1 см на карті 
відповідає 5 000 000 см=50 км на місце-
вості. А 1см2 (1см×1см) відповідає 
2500 км2 (50км2×50км2) на місцевості. 
Тому площа області у км2 буде у 2500 
рази більшою чим площа області у см2�. 
25 000 км2< S < 31 875 км2 (на місцевості) 

7. Запишіть наближене значення пло-
щі області за допомогою знаку набли-
женої рівності. 
Учні мають припустити, можливо за 

підказки вчителя, що для цього необхідно 

обчислити середнє арифметичне меж 
наближеного значення 

S ≈ (25 000+31 875):2;     S≈28 437,5 км2. 
В цей же час учні експертної групи 

будують та заповнюють звітну табл. 1. 
Для заповнення третього стовпчика 

вони використовують довідник. Четвер-
тий та п�ятий стовпчики заповнюються 
по мірі виконання роботи проектантами. 
Отримані таким чином результати 
експертна група демонструє за допомо-
гою діаграми.  

 

Таблиця 1 
Відомості про площу областей України 

Величина 
отриманої 
похибки 

№ 
п/п 

Назва 
області 

Площа 
області за 
довідни-
ком, км2 

Площа області, 
що отримана 
дослідником, 

км2 

Прізвище 
дослідника 

км2 % 
 �      
3 Луганська 26 700 28 437,5 Корчак П. 1737,5 6,51 
 �      
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Зауважимо, що за програмою учні 

знайомляться з діаграмами у 6 класі. 
Запропонована демонстрація є водночас і 
пропедевтикою, і мотивацією для подаль-
шого їх вивчення. 
Після того як учні �побачили� на ек-

рані припущені ними похибки, відбува-
ється їх обчислення. Учні-експерти, попе-
редньо проінструктовані вчителем, пові-
домляють учням спосіб їх обчислення; 

виконують відповідні обчислення на 
дошці на прикладі однієї із областей; 
консультують та допомагають учням у їх 
обчисленнях. Отримані таким чином 
числові значення заносять до шостого 
стовпчика таблиці.  
Під час ведення відповідної діяльності 

в учнів виникали питання �Отримані 
нами похибки є великими чи малими? Як 
за їх величиною зрозуміти: дії виконано 
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нами якісно чи ні?�. Для відповіді на них 
до ПД приєднується вчитель. Він пропо-
нує відповісти на поставлені питання �на 
мові відсотків�. Зокрема, пропонує 
обчислити скільки відсотків складає 
отримана похибка від істинного резуль-
тату: (1737,5:26700)·100%≈6,51% (на 
прикладі Луганської області). Кожен з 
учнів обчислює таким чином показник 
якості своєї роботи. Учні-експерти пере-
віряють хід виконання обчислень, зано-
сять результати у сьомий стовпчик табли-
ці та будують, так звану, діаграму �успіху 
діяльності�. Зрозуміло, що отримані зна-
чення є відносною точністю наближених 
значень, що були одержані учнями. І хоча 
відповідна термінологія ще не наводи-
лась, в уявленнях учнів залишився відби-
ток про те, що величину похибки можна 
виражати як у відповідних одиницях ви-
мірювання (у нашому прикладі це тис. 
км2 або км2), так і у відсотках. Іншими 
словами відбувається формування пропе-
девтичних уявлень про кількісні та якісні 
числові характеристики наближених 
значень. 
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Висновки (загальні висновки наво-

дить вчитель). Нами було проведене 
дослідження, в результаті якого було 
з�ясовано, що за допомогою масштабу 
можна отримати значення, що пов�язані 
не лише з лінійними розмірами об�єкту 
дослідження, а і з його площею. Отримані 
таким чином значення є наближеними. 
Величина отриманих помилок сягала  0,5-
28,9%. Їх причини кожен має з�ясувати 
самостійно та відобразити у висновках. 
На практиці, у справжніх дослідженнях, 
наприклад, при аерозйомці, величини 

похибок звичайно набагато менші. Це 
досягається в тому числі і багатократним 
зменшенням �клітинок�, які ми обирають 
за умовні одиниці площі. Проаналізуйте 
результати власної діяльності та зробіть 
відповідні висновки, записавши їх у своїх 
роботах. 
Критерії оцінювання ПД учнів.  
1. Чіткість виконання креслень; аку-

ратність та правильність ведення відпо-
відних записів (0-2 бали). 

2. Правильність виконання обчислень 
(0-2 бали). 

3. Величина відносної точності отрима-
них результатів (до 10,0% � 2 бали; від 10,0 
до 19,5% � 1 бал; більше 19,5% � 0 балів). 

4. Аргументація виконання дій (0-2 бали). 
5. Вміння аналізувати та підсумовувати 

результати власної діяльності (0-2 бали). 
6. Додаткова інформація про об�єкт 

дослідження(за умови ведення ПД у поза-
урочний час) (0-2 бали). 
Під час експериментального навчання 

впровадження ПД у вигляді системи про-
ектів було доцільним та ефективним (мо-
ва йде про навчання математики в основ-
ній школі). Зокрема підвищився інтерес 
учнів до навчально-пізнавальної діяль-
ності, покращились показники якості та 
успішності навчальної діяльності учнів 
(мова йде про традиційний програмовий 
навчальний матеріал), були досягнуті усі 
заплановані цілі у контексті вивчення 
НО. Однак хотілось би зауважити, що 
надмірне захоплення подібними техноло-
гіями неприпустиме. ПД � це не щоден-
ні технології. Вона вимагає немалих 
інтелектуальних зусиль та часових затрат 
і зі сторони вчителя, і зі сторони учнів, 
які, звичайно, на час ведення ПД не 
звільняються від поточної роботи. ПД 
покликана лише доповнювати а не замі-
нювати традиційні методи та форми нав-
чання. Достатньо крупних проектів по 
кожному з предметів протягом року може 
бути лише 2-3. Немасштабних та нетрива-
лих проектів звичайно може бути й біль-
ше. Продумуючи ПД учнів, організато-
рам слід зважати на інтелектуальні, 
фізичні та матеріальні можливості учнів. 
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В основу проекту має бути закладена 
глибока ідея, але засоби опанування нею 
повинні бути цікавими та нескладними. 
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Summary. Klindukhova V. PROJECTSVE ACTIVITY OF PUPILS DURING THE 

STUDING OF APPROXIMATE CALCULATIONS. In the article it is considered the conception 
of pupil�s projective activity. Also this article contains elaborations and conclusions concerning 
keeping the projective activity by the basis school pupils during the studying of approximate 
calculations. 
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