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Розглянуті деякі підходи до трактування поняття „модуль”, на основі цього виді-
лено декілька видів модульного навчання. Описані принципи модульного навчання та їх
характерні риси щодо вивчення алгебри та початків аналізу в старшій школі.
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Сучасна шкільна освіта сьогодні сто-
їть перед прикрим фактом – в умовах
традиційних форм та методів навчання
учні, пасивно отримуючи інформацію,
не вміють здобувати її самостійно та
застосовувати те,  що знають.  Ця проб-
лема є актуальною навіть не дивлячись
на те, що за останній час проведено ба-
гато реформ у сфері освіти.  Всі вони
спрямовані на реалізацію так званих
ідей гуманітарізації математичної осві-
ти, що не виправдано суттєво вплинуло
на зменшення кількості годин,  що від-
ведені на вивчення математики в загаль-
ноосвітній школі. З 1980 року до 2005
року маємо зменшення часу, що відве-
дено на вивчення математики, на 24% (з
2012 годин до 1530 годин). Звичайно, це
не могло не вплинути на рівень матема-
тичної підготовки учнів, на розвиток
їхнього математичного мислення. Про
що доречи переконливо свідчать ре-
зультати зовнішнього тестування з ма-
тематики в 2008 навчального року.

Результати зовнішнього тестування
свідчать, що більшість учнів мають від
чотирьох до шести балів,  що є тільки
низьким рівнем, а високий рівень мають
менше десяти відсотків учнів.

При вступі у ВНЗ за економічними
та технічними спеціальностями абітурі-
єнти мають надалі справу з математи-

кою, що призводить до подальших про-
блем у навчанні та у розвитку особисто-
сті, становленні майбутнього спеціаліс-
та тієї чи іншої галузі. Однак маємо
факт зменшення навчального часу, що
відведено на вивчення математичних
дисциплін за останні десять років і у
ВНЗ на 40%.

Але сучасному суспільству в умовах
розвитку нашої країни потрібні активні,
творчі особистості, які здатні самостій-
но приймати рішення, розв’язувати
складні питання в економічній, полі-
тичній, науковій, культурній та інших
сферах життя нашої країни.

Щоб розв’язати цю проблему в умовах
зменшення часу, що відведено на вивчення
математики в загальноосвітній школі, якіс-
но відібрати зміст навчання, маємо дібрати
доцільні методи та форми навчання мате-
матики, тобто маємо змінити всю методич-
ну систему навчання математики в загаль-
ноосвітній школі на більш ефективну в су-
часних умовах.

Питання підвищення рівня математич-
ної освіти та реформування методичної
системи навчання математики на різних
етапах розглядало багато дослідників в нашій
країні (Г.П.Бевз, Г.І.Білянін, М.І.Бурда,
М.І.Жалдак, М.Я.Ігнатенко, Є.П.Нелін,
З.І.Слєпкань, І.Ф.Тесленко, В.О.Швець,
М.І.Шкіль та інші) та за її межами



Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 32. – 2009.

46

(О.М.Абрамов, Ж.Адамар, Д.В.Аносов,
Л.С.Атанасян, Г.Д.Глейзер, Г.В.Дорофєєв,
А.Г.Мордкович та інші). Але питання ма-
тематичної підготовки випускників загаль-
ноосвітніх шкіл і на сьогодні є актуаль-
ним. На нашу думку, доцільнішою буде
зміна традиційної системи навчання мате-
матики на систему модульного навчання.

Питанню модульного навчання при-
свячено багато зарубіжних досліджень
(Б.Голдшміт, М.Голдшміт, К.Курх, Дж.Рас-
сел, Б.Ф.Скіннер, Р.Оуєнс), а також вітчиз-
няних (В.І.Бондар, К.Я.Вазіна, О.Є.Гуме-
нюк, П.І.Сікорський, А.В.Фурман), серед
яких можна виділити роботи Г.І.Біляніна,
Р.С.Бєкірової, О.В.Мішеніної, Л.О.Сазоно-
вої, що стосуються модульного навчання
саме при вивченні математичних дисцип-
лін. Але в цих працях розглянуто або вив-
чення окремих тем із математики за допо-
могою модульного навчання в середній
школі, або вивчення математики у ВНЗ, а
питання впровадження модульного нав-
чання при вивченні математики (алгебри
та початків аналізу) в старшій школі все ж
таки є нерозв'язаним.

Тому метою цієї статті є аналіз ви-
дів модульного навчання, його принципів із
метою виділення тих, що найбільш підхо-
дять до викладання математики, а саме
алгебри та початків аналізу в старшій
школі.

Модульне навчання виникло вперше
після другої світової війни у відповідь на
соціально-економічні потреби, коли були
необхідні системи навчання професійним
умінням за короткий інтервал часу. Тобто
модульне навчання у первинному своєму
вигляді є саме технологією професійного
навчання, а тільки через декілька років
дослідники у сфері освіти і професійної
освіти почали систематизувати технічне та
професійне навчання на модульній основі.

Слово „модуль” (від лат. modulus –
„маленька міра”) – складова частина, яку
можна виділити від загального. Модуль-
ним називають звичайно те, що складаєть-
ся з чітко визначених частин, які можна
забирати або додавати, не руйнуючи річ.
Поняття модуль використовують у бага-
тьох науках та сферах: електроніці, про-
грамуванні, математиці, архітектурі, полі-
графії тощо. В педагогіці на цьому понятті
побудована ціла технологія навчання.

У загальній педагогіці модуль визнача-
ється як функціональний, логічно обумов-
лений вузол навчально-виховного проце-
су, завершений блок дидактично адапто-
ваної інформації [1,  С.103].  Але залежно
від того, який сенс несе поняття модуля,
існують декілька видів модульного нав-
чання (див. табл. 1).

Таблиця 1
Підхід Модуль – це Дослідники
Змістовний пакет, що охоплює одну концеп-

туальну одиницю навчального
матеріалу

Дж.Рассел,
С.Н.Постлезвейт,
Л.А.Толкачова та ін.

Процесуальний самостійно спланована одиниця нав-
чальної діяльності, що допомагає
учню досягти певної мети;
продукт інтеграції різних видів і
форм навчання, що підлягають за-
гальній темі навчального курсу

Б.Голдшміт, М.Голдшміт,
І.Прокопенко та інші

В.М.Гарєєв, С.І.Куликов,
Є.М.Дурко

Організаційний педагогічна одиниця, тобто команда
вчителів із 5-8 осіб, що повністю за-
безпечує процес навчання в групі
(60-100 учнів одного віку);
частина шкільного дня, що запов-
нена відповідним дидактичним
змістом;

А.Де Калуве, Є.Маркс,
М.Петрі, А.М.Алексюк,
О.В.Попович та ін.

В.Оконь та ін.
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добровільна асоціація в межах певно-
го регіону (місто, район, селище)
шкіл, дошкільних і позашкільних
установ, середніх спеціальних і ви-
щих навчальних закладів, підпри-
ємств і організацій, що створено для
інтеграції зусиль усіх учасників
(прямих і непрямих) педагогічного
процесу

Є.В.Сковін та ін.

Комбінований засіб системного усвідомлення сві-
ту,  доза системного змісту,  що
включає в себе одну норму взаємодії
об’єктів;
основний засіб модульного навчання,
що є закінченим блоком інформації, а
також включає цільову програму дій
і методичне керівництво, що за-
безпечує досягнення поставлених
дидактичних цілей.

К.Я.Вазіна та ін.

П.А.Юцявічене,
М.Г.Тересявічене,
Т.І.Шамова,
М.Д.Миронова,
І.Б.Сеновський та ін.

З вищевикладеного можна виділити
декілька видів модульного навчання:

1.Модульно-організаційне (Є.В.Ско-
він, В.М.Зоц).

2. Модульно-рейтингове (В.Бондар,
В.Вонсович, П.Сикорський, Н.Шиян).

3. Модульно-тьюторське (А.М.Алек-
сюк, О.В. Попович).

4. Модульно-проблемне (П.А.Юцяві-
чене, І.Бабін, І.Б.Сеновський, М.Чошанов).

5. Модульно-розвивальне (А.В.Фурман,
О.Є.Гуменюк, В.Мельник) [3, С. 51].

Ми ж, з точки зору комбінованого під-
ходу, під модулем будемо розуміти закін-
чений блок змісту навчання, що відібрано
та дидактично оброблено на основі ре-
зультатів попереднього тестування для
досягнення належного рівня знать та
вмінь, що встановлено цілевою програ-
мою дій та має вхідний та вихідний конт-
роль. Відповідно до цього під модульним
навчанням будемо розуміти „цілісний
процес, який діалектично поєднує мету і
завдання, мотиви і зміст, методи і форми,
корекцію та результати і реалізується че-
рез дидактично відібраний навчальний
зміст,  який складає блок інформації,  про-
граму дій і методичне керівництво ними,
забезпечуючи досягнення освітніх, розви-
вальних і виховних цілей” [3,с 64].

Якщо розглядати принципи модульно-
го навчання, то всі вони виходять із основ-
них принципів дидактики. Але П.А.Юця-
вічене [5] розробила принципи модульно-
го навчання, створюючи при цьому теоре-
тичну основу цього навчання, які надалі
лягли в основу практичних розробок ціло-
го ряду дослідників. Це такі принципи:

1. Принцип модульності, що характе-
ризується конструюванням навчального
матеріалу так, щоб він забезпечував досяг-
нення кожної поставленої перед учнями
дидактичної мети,  уявлення цього матері-
алу закінченим блоком; відповідно до нав-
чального матеріалу інтеграція різних видів
і форм навчання, підлеглих досягненню
поставленої мети.

2. Принцип виділення із змісту нав-
чання відособлених елементів.

3. Принцип усвідомленої перспективи.
Другий та третій принцип ми розуміємо як
принцип усвідомленої перспективи, що
реалізується шляхом чіткого опрацьову-
вання, розробки різнорівневих дидактич-
них цілей: комплексних, окремих – на
клас; на їх основі – структуризація змісту
освіти з алгебри та початків аналізу.

4. Принцип динамічності, що забезпе-
чує вільний зміст модулів з урахуванням
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запитів суспільства та можливість різно-
манітності змісту.

5. Принцип гнучкості, що передбачає
доповнення модулів, видозміну форм ор-
ганізації навчально-пізнавальної діяльнос-
ті і методів навчання; зміну навчальної
діяльності; аналіз кожного етапу уроку з
позиції адаптивної, комфортності учня та
побудову програм, які б легко забезпечу-
вали можливість пристосування змісту
навчання і шляхів його засвоєння до інди-
відуальних потреб учнів.

6. Принцип системності, дієвості й
оперативності знань. Цей принцип харак-
теризується спрямованістю навчання на
розвиток особистості учня, що реалізуєть-
ся через створення індивідуальних про-
грам із засвоєння навчального матеріалу
для кожного учня на основі результатів
попереднього тестування, використову-
вання стимулюючого заохочення: актив-
ної діяльності учня при роботі оцінюючої
системи.

7. Принцип паритетності, що передба-
чає забезпечення модульною програмою
самостійність засвоєння учнями знань пев-
ного рівня, активність учнів підчас навчаль-
ного процесу.

8. Принцип різносторонності методич-
ного консультування характеризується
тим, що модульні програми містять пора-
ди вчителя, інші пояснювальні методи, що
полегшують засвоєння інформації (алго-
ритми, системи питань від репродуктив-
них до проблемних, короткі конспекти).

На нашу думку, всі ці принципи дореч-
но реалізовувати при навчанні алгебри та
початків аналізу в старшій школі,  бо це
сприятиме більш самостійній роботі учня,
розвитку мотиваційної сфери, інтелекту,
вмінь здійснювати самоуправління навча-
льно-пізнавальною діяльністю, що край
необхідно при вивченні математичних дис-
циплін.

У подальшій нашій роботі ми планує-
мо проаналізувати методи та форми модуль-
ного навчання, виділити серед них ті, що
більш підходять до вивчення математики,
та побудувати методичну систему модуль-
ного навчання початків аналізу в старшій
школі на основі вже виділених принципів
модульного навчання та з урахуванням
відповідних цілей, методів і форм навчан-
ня.
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