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У статті є визначено роль і суть індивідуальних навчально-дослідних завдань з методики 

навчання математики для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів на 
період педагогічної практики з метою оптимізації умов формування готовності їх до педагогічної 
діяльності.  

 
 
Сучасному суспільству притаманні 

швидка зміна техніки і технологій, інтелек-
туалізація праці, посилення соціальної ролі 
особистості. Розвиток творчої особистості 
� сфера педагогічної діяльності. Вчитель � 
це не тільки професія, зорієнтована на 
трансформацію знань, це покликання тво-
рити особистість. У наш час потрібні яскра-
ві творчі вчителі, які опанували найновіші 
досягнення науки, закономірності її розвит-
ку, нові педагогічні технології й мистецтво 
спілкування. 
Вважається, що ефективність навчання 

значно залежить від методів і прийомів 
діяльності вчителя. Враховуючи сучасну 
мету навчання, в якій підкреслюється важ-
ливість не лише оволодіння знаннями, умін-
нями і навичками, а й формування особис-
тості майбутнього спеціаліста, професійна 
діяльність сучасного педагога потребує 
цілісної системи педагогічних здібностей, 
особистісних якостей, психологічних рис.  
Із змінами, що відбуваються у суспіль-

стві для сучасного вчителя важливо мати 
високий рівень професіоналізму. Професіо-
налізм учителя полягає в здатності розра-
ховувати перебіг педагогічних процесів, 
передбачати їх наслідки, спираючись на 
знання загальних умов і конкретних причин. 
В.М.Монахов і Н.Л.Стефанова [1] вбачають 
професіоналізм у прийнятті учителем мето-
дично грамотних рішень, відповідних освіт-
нім цілям. Необхідними умовами для фор-
мування цієї якості учителя математики, 
вважаємо, наявність фактичних знань, 
пов�язаних із предметом діяльності, техно-
логічних знань про конструювання процесу 
навчання, цілісного бачення процесу нав-
чання математики і діяльності вчителя. 
Традиційно система підготовки майбут-

ніх вчителів умовно поділяється на соціаль-
но-гуманітарну, профільну, психолого-пе-

дагогічну та методичну. Методична скла-
дова синтезує професійну підготовку. Нау-
кові основи методики навчання спираються 
на загальні закони педагогіки. Навчальна 
дисципліна �Методика навчання математи-
ки� має на меті дати майбутнім учителям 
систему умінь і навичок в здійсненні вибо-
ру й доцільному поєднанні різних методів, 
організаційних форм та засобів навчання, 
які найкращим чином відповідали б його 
змісту, структурі, можливостям учнів і меті 
навчання. Відбір змісту, методів і форм 
методичної бази зумовлюється прагненням 
якісної підготовки випускників. 
На вивчення курсу "Методика навчання 

математики" навчального плану підготовки 
бакалаврів відводиться 216 годин, з них 88 
� на індивідуальну та самостійну роботу. 
Серед форм організації індивідуальної 
діяльності студентів окремо виділяємо 
індивідуальні навчально-дослідні завдання 
на період педагогічної практики.  
Метою даної статті є визначення ролі 

і суті індивідуальних навчально-дослідних 
завдань з методики навчання математики 
для студентів математичних спеціальнос-
тей педагогічних університетів на період 
педагогічної практики з метою 
оптимізації умов формування готовності 
їх до педагогічної діяльності.  
Педагогічна практика є важливою у 

професійному становленні вчителя, дає 
студентам можливість ознайомитись із 
навчально-виховним процесом на основі 
безпосередньої участі в ньому. Здебільшо-
го, майбутні вчителі під час педагогічної 
практики відвідують і самі проводять 
уроки, факультативні та гурткові заняття, 
беруть участь у організації і проведенні 
позакласної роботи з математики. Однак, 
виконання цих завдань, враховуючи обме-
женість часу, не може в повній мірі вплива-
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ти на формування професійно компетент-
ного вчителя математики, якому притаман-
ні творче педагогічне мислення, готовність 
самостійно підвищувати свій науковий і 
методичний рівень. Ми розпочали практи-
кувати таку форму організації індивідуаль-
ної роботи студентів: на період проходжен-
ня педагогічної практики студенти отриму-
ють індивідуальні навчально-дослідні зав-
дання, які сприяють формуванню комплек-
су необхідних знань і вмінь з методики 
навчання математики, що перераховані у 
галузевому стандарті вищої освіти. 
Відомо, що забезпеченню якісної мате-

матичної підготовки учнів сприяє робота 
вчителя з попередження, виявлення та 
корекції помилок у знаннях та вміннях 
учнів. Така робота впливає на усвідомлен-
ня учнями якості своєї навчальної підготов-
ки, активізацію пізнавальної діяльності уч-
нів, виявлення причин виникнення поми-
лок, виховання в них звички до самоконт-
ролю і самокорекції. У процесі навчання у 
ВНЗ майбутні вчителі ознайомлюються із 
основними прийомами, методами та засо-
бами попередження, виявлення та корекції 
учнівських помилок, зокрема, при вивченні 
курсу "Методика навчання математики". 
На практичних і лекційних заняттях регу-
лярно обговорюються ці питання. Проте, 
вважаємо, що формування знань та вмінь 
студентів щодо попередження, виявлення 
та корекції учнівських помилок, буде більш 
продуктивним саме в процесі навчальної 
діяльності. Навчально-дослідницьке зав-
дання "Прийоми і методи корекції знань 
учнів з математики" на період педагогічної 
практики має на меті сформувати в 
студентів математичних спеціальностей 
знання, вміння і навички виявлення, попе-
редження та корекції учнівських помилок в 
процесі навчання математики. 
Виконання навчально-дослідницького 

завдання умовно поділяється на чотири час-
тини: теоретична підготовка до виконання 
завдання (протягом першого тижня педаго-
гічної практики), вивчення досвіду роботи 
вчителя математики з попередження, вияв-
лення та корекції помилок у знаннях та 
вміннях учнів (протягом першого та другого 
тижнів педагогічної практики), формування 
вмінь виявлення, попередження та корекції 
учнівських помилок у процесі навчання 
математики (протягом другого, третього, 
четвертого та п�ятого тижнів педагогічної 

практики), написання звіту про виконання 
навчально-дослідного завдання (протягом 
шостого тижня педагогічної практики). 
При теоретичній підготовці до виконан-

ня навчально-дослідницького завдання сту-
дент повинен: 

− виділити основні види помилок, що 
описані в методичній літературі; 

− ознайомитись із основними причи-
нами виникнення математичних помилок; 

− ознайомитись із основними метода-
ми, прийомами та засобами виявлення, 
попередження та корекції учнівських поми-
лок з математики, що описані в методичній 
літературі; 

− виділити типові помилки учнів при 
вивченні конкретної теми (вибір теми зале-
жить від класу і часу проходження педаго-
гічної практики), що описані у методичній 
літературі. 
Під час вивчення досвіду роботи вчи-

теля математики з попередження, виявлен-
ня та корекції помилок у знаннях та вмін-
нях учнів, студент має з'ясувати: 

− як вчитель математики здійснює 
контроль та корекцію знань та умінь учнів; 

− які методи, прийоми та засоби вияв-
лення, попередження та корекції учнівсь-
ких помилок, найчастіше застосовує вчи-
тель на уроках математики. 
В процесі формування вмінь виявлення, 

попередження та корекції учнівських поми-
лок при навчанні учнів математики у закріп-
леному класі, студент-практикант повинен: 

− впроваджувати методи, прийоми та 
засоби виявлення, попередження та корек-
ції учнівських помилок. На перших уроках, 
які проводить студент, користуватись тех-
нологіями корекційної роботи, які вже 
знайомі учням, тобто тими, що постійно 
використовуються вчителем, потім посту-
пово можна використовувати методи, при-
йоми та засоби виявлення, попередження 
та корекції учнівських помилок, які вчи-
тель не використовує, або рідко практикує; 

− постійно пропонувати учням різно-
манітні контролюючі роботи, з метою пере-
вірки доцільності впроваджених технологій 
та опрацьовування інформації про типові по-
милки учнів при вивченні конкретної теми. 
У звіті про виконання навчально-

дослідного завдання студент має: 
− вказати в якому класі працював; 
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− перерахувати теми, що вивчались у 
цьому класі під час проходження педагогіч-
ної практики; 

− вказати, яка додаткова література 
використовувалась при підготовці та про-
веденні уроків; 

− виділити методи, прийоми та засоби 
виявлення, попередження та корекції учнів-
ських помилок, що використовувались сту-
дентом, які є: а) найбільш доцільними; 
б) найбільш складними для впровадження; 

− виділити та класифікувати за видами 
типові помилки учнів з теми, що вивчалась; 

− написати короткі висновки про 
доцільність впровадження технологій ко-
рекційної роботи на уроках математики; 

− підготувати зразки наочності, роз-
даткового матеріалу, поурочні плани-кон-
спекти, копії учнівських робіт. 
Мотивування студентів при виконанні 

навчально-дослідницького завдання, ґрун-
тується на усвідомленні значущості прак-
тично прикладного значення предмета. 
Також може бути інтерес до знань, 
допитливість, намагання розширити свій 
культурний рівень, намагання оволодіти 
певними уміннями і навичками, також, 
нажаль, може бути страх отримати негатив-
ну оцінку за педагогічну практику.  
Результати виконання навчально-дос-

лідницького завдання фіксуються в окре-
мому журналі. Запропонована технологія 
залишається актуальною і при кредитно-
модульній системі організації навчального 
процесу, а журнал особистих досягнень 
студентів допомагає викладачу організову-
вати індивідуальну роботу із кожним 
студентом.  
Проаналізувавши навчальний процес з 

точки зору місця, ролі і значення в ньому 
індивідуальної роботи при формуванні мето-
дичних знань, умінь і навичок ми прийшли 

до висновку, що індивідуальна робота є важ-
ливою формою навчальної діяльності сту-
дента. Використання професійно-орієнто-
ваних завдань для індивідуальної роботи 
сприяє підготовці студентів до самоосвіти, 
підвищує інтерес до майбутньої праці, розви-
ває такі якості особистості, як самостійність, 
ініціативність, увага, наполегливість, витрим-
ка, критичність мислення та інші позитивні 
якості. Тому актуальним є питання про підго-
товку вчителя, якому притаманні перерахова-
ні риси та здатного забезпечити досягнення 
освітньої мети у навчально-виховному про-
цесі. Вважаємо, що формувати такого вчите-
ля потрібно в умовах педагогіки співробіт-
ництва. Вона спрямована на створення гу-
манних відносин між суб�єктами педагогіч-
ного процесу; організацію навчального про-
цесу, який би забезпечував творчий розвиток 
майбутнього спеціаліста; індивідуалізацію і 
диференціацію навчання у ВНЗ; на форму-
вання творчого колективу студентів; спів-
працю між педагогами і студентами. Врахо-
вуючи вказані вимоги, виокремлюємо серед 
умов розвитку особистості майбутнього вчи-
теля математики в процесі формування 
методичних знань і вмінь: 

− можливість вибору студентами тем-
пу виконання індивідуальних завдань за 
власними можливостями і здібностями; 

− індивідуалізація навчально-пізна-
вальної діяльності студентів.  
Засобом індивідуалізації є варіативність 

завдань та виконання їх з врахуванням рівня 
підготовки, інтересів і можливостей студентів. 
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