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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  
В 5-6 КЛАСАХ: СТАН ПРОБЛЕМИ 
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вчитель математики, 
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Подається характеристика дисертаційних досліджень, присвячених окремим питанням мето-

дики навчання математики в 5-6 класах. Здійснений ретроспективний аналіз вирішення проблеми 
інтенсифікації вивчення математики в 5-6 класах, зокрема на основі використання комп'ютерних 
технологій. Запропоновано активне впровадження в навчальний процес мультимедійної дошки з від-
повідним програмним і методичним забезпеченням. 
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Постановка проблеми. Перехід учнів 
від початкової до основної школи є важ-
ливим і відповідальним моментом у сис-
темі неперервної освіти. Це стосується як 
загальних підходів до організації навчан-
ня, так і кожної з навчальних дисциплін. 
Математика (алгебра, геометрія) – один з 
небагатьох шкільних предметів, які учні 
вивчають протягом усього навчання в се-
редній школі. Певним буфером, підготов-
чою ланкою на шляху до вивчення алгеб-
ри і геометрії в основній школі виступає 
інтегрований курс «математика» для учнів 
5-6 класу. 

Мета статті – здійснити ретроспекти-
вний аналіз розв’язання проблеми інтен-
сифікації навчання математики в 5-6 кла-
сах, зокрема на основі його комп'ютеризації. 

Аналіз актуальних досліджень. Для 
повноти дослідження і глибшого аналізу 
проблеми зупинимося на розгляді дисер-
таційних досліджень, що стосуються та-
ких напрямів: 

1) методика навчання учнів 5-6 класів 
нематематичних дисциплін;  

2) методика навчання математики уч-
нів 5-6 класів;  

3) методика використання комп’ютер-
них технологій у процесі навчання учнів 
5-6 класів.  
Розглянемо детальніше ступінь дослід-

ження кожного з окреслених напрямів. 
Різним аспектам навчання учнів 5-6 класів 
присвячені дисертації М.С.Антонюка, 
О.В.Ващук, І.В.Гевка, Ю.А.Глєбової, 
С.В.Глущук, Н.М.Голуб, В.І.Кизенка, В.В.Кон-
дратової, О.В.Малишевського, А.О.Мельник, 

О.С.Обух, О.Л.Пруцакової, О.М.Трегубен-
ко, А.В.Фоменка та інших. 
У цих роботах висвітлюються питання, 

пов’язані з методикою навчання українсь-
кої та іноземної мови, зарубіжної літера-
тури, трудового навчання, історії тощо. 
Вони стосуються розвитку мовлення, ін-
телекту, пізнавальної активності, інфор-
маційної та екологічної культури учнів, а 
також використання у навчальному про-
цесі наочності, індивідуального підходу, 
самостійної роботи, факультативів, ігрової 
діяльності тощо.  
У дослідженні В.В.Кондратової «Ди-

дактичні умови застосування комп'ютер-
ної графіки в навчанні учнів 5-7 класів за-
гальноосвітньої школи» (2005) доведено 
необхідність використання комп’ютерної 
графіки вже з п’ятого класу. Одним з ар-
гументів виступає той факт, що завдяки 
застосуванню в навчанні комп’ютерної 
техніки взагалі та властивостей комп’ю-
терної графіки зокрема в учнів 5-7 класів 
можна створити новий тип ставлення до 
пізнання – інтерес до способу здобування 
знань. У роботі також встановлено, що 
навчальний процес із застосуванням 
комп’ютерної графіки може бути успіш-
ним за таких дидактичних умов:  

1. Дотримання технології застосування 
комп’ютерної графіки в навчальному про-
цесі.  

2. Проектування або адаптація навчаль-
них програм з належним рівнем якості та 
їх методичне забезпечення.  

3. Кваліфіковане педагогічне керівниц-
тво процесом навчання за допомогою 
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комп’ютерної графіки 
4. Стимулювання активності учнів та 

розвитку їх пізнавальних мотивів.  
В.В.Кондратова також виявила низку 

утруднень, які виникають у застосуванні 
комп’ютерної графіки в навчальному про-
цесі для такої вікової групи учнів: недо-
статність розроблення теорії та технології 
проектування навчання; недостатність ме-
тодичного забезпечення навчальних про-
грам; несумісність навчальних систем, зу-
мовлена програмою та технічною несуміс-
ністю комп’ютерів; нерозуміння переваг 
застосування комп’ютерів і внаслідок цьо-
го неможливість використання їх ресурсу; 
необхідність оволодіння цілою низкою 
нових галузей знань з експлуатації 
комп’ютерів, а також зміни традиційних 
методів діяльності; труднощі в оволодінні 
мови символів спілкування з комп’юте-
ром, відмінною від мови людського спіл-
кування [6, с. 15]. 
А.В.Фоменко у роботі «Комп'ютер як 

засіб організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів на уроках історії (на ма-
теріалах курсу стародавнього світу)» 
(2003) розглядає комп'ютер як принципово 
новий засіб навчання, і відзначає, що він 
значно покращує можливості подання на-
вчальної інформації; підсилює мотивацію 
навчання, пізнавальну активність та само-
стійність учнів; розширює варіативність 
навчальних задач; дозволяє якісно змінити 
процедуру контролю навчальних досяг-
нень та діяльності дітей, забезпечуючи 
при цьому гнучкість управління навчаль-
ним процесом. В роботі розкривається по-
няття «комп’ютерного навчання» як за-
стосування комп'ютера в навчальному 
процесі в якості засобу наочності (тобто 
перекладання на комп'ютер функцій ек-
ранно-звукових засобів навчання); елемен-
та управління навчальним процесом; інте-
рактивного засобу організації пізнавальної 
і пошукової діяльності; засобу автомати-
зації процесу навчання і контролю за його 
результатами.  
Аналізуючи таке навчання А.В.Фомен-

ко зазначає, що існує декілька підходів до 
його організації: 

- комп’ютер виступає як основний за-
сіб навчання учнів та організації їх навчаль-
но-пізнавальної діяльності; 

- комп’ютер виступає як допоміжний 
засіб у викладанні вчителем навчального 

матеріалу; 
- комп'ютер виступає як допоміжний 

навчальний засіб для вчителя, зокрема при 
застосуванні контрольних і тестових зав-
дань [8].  
У висновках вказуються причини не-

достатньої ефективності використання 
комп’ютера як засобу навчання: слабка 
матеріальна база багатьох шкіл, непідго-
товленість вчителів, практична відсутність 
відповідних методик.  
Окремі проблеми навчання математи-

ки учнів 5-6 класів розглядалися в дисер-
таційних роботах І.А.Акуленко, 
І.М.Богатирьової, Н.В.Гібалової, Т.В.Дубової, 
В.Я.3абранского, О.П.Кисіль, В.В.Коваля, 
С.М.Лук’янової, Т.Д.Чабанової та інших.  
У цих роботах висвітлюються питання, 

пов’язані з активізацією пізнавальної діяль-
ності учнів на уроках математики, психо-
логічними факторами успішного навчання, 
організацією диференціації у процесі на-
вчання, питаннями естетичного та екологіч-
ного виховання на уроках математики, роз-
витком логічного мислення учнів тощо.  
Не втратило своєї актуальності для су-

часної школи дослідження В.В.Коваля 
«Екологічне виховання учнів при вивченні 
математики в 5-7 класах загальноосвітньої 
школи» (1993). В роботі обґрунтовані 
умови формування екологічних переко-
нань у процесі навчання учнів математиці 
(об’єктивізація зв’язку математичних 
знань з елементами екології і охорони 
природи; повнота розкриття суттєвих вла-
стивостей виділених екологічних і приро-
доохоронних понять; спрямованість про-
цесу засвоєння екологічних і природоохо-
ронних знань на висвітлення суспільних 
цінностей і моральних норм поведінки в 
природі; добір екологічної інформації, яка 
забезпечує емоційний вплив на учнів) і 
визначено теми, найбільш сприятливі для 
формування екологічних переконань учнів 
5 – 6 класів (арифметичні задачі, площа 
фігури, задачі на відсотки, скорочення 
дробів, основні задачі на дроби, пряма 
пропорційність, задачі на пропорційне ді-
лення, приклади графіків) [5, с. 10 - 11]. 
Дослідження І.А.Акуленко [1] та І.М. 

Богатирьової [2] присвячені системі за-
вдань, які спрямовані на розвиток логічно-
го мислення учнів. Практичні результати 
їх досліджень у вигляді посібників впро-
ваджені у процес навчання в школі і актив-
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но використовуються на уроках і в позау-
рочний час. Актуальними для нашої робо-
ти є такі теоретичні положення, сформу-
льовані цими дослідниками: 

- для розвитку логічного мислення 
школярів ефективним є застосування сис-
теми вправ, спрямованих на розвиток 
уміння учнів міркувати за аналогією, зна-
ходити закономірності, на «інтуїтивне від-
чуття», відшукування, усвідомлення та 
виправлення логічних помилок в означен-
нях понять, при проведенні індуктивних та 
простих дедуктивних міркувань; 

- умови вправ, які передбачають інтуї-
тивне застосування логічних умінь, в ос-
нові яких лежать операції логіки класів, 
доцільно подавати у вигляді малюнків, 
схем, таблиць та ін. [1, с. 12]. 
Методики навчання математики в 5-6 

класах стосується дослідження С.М.Лук’я-
нової «Розв’язування текстових задач 
арифметичними способами в основній 
школі» (2005). Автор виділяє три етапи 
використання арифметичних способів для 
розв’язування таких задач: 

- початок 5-го класу – узагальнення та 
систематизація: 1) знань про текстову за-
дачу, її елементи, етапи розв’язування, 
способи розв’язування; 2) навичок і вмінь 
з розв’язування текстових задач, отрима-
них у початковій школі; 

- 5-6 класи – розширення та поглиб-
лення знань учнів про арифметичні спосо-
би та їх розвиток; формування загальних 
підходів із розв’язування будь-яких текс-
тових задач; ознайомлення з поняттями 
«модель» і «моделювання»; пропедевтика 
методу рівнянь; 

- 7-9 класи – використання розв’язування 
текстових задач арифметичними способами 
під час засвоєння етапів методу рівнянь та 
для розкриття зв’язків математики з різними 
природничими дисциплінами [7, с.9].  
У висновках С.М.Лук’янова зазначає, 

що використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій навчання, зокрема муль-
тимедійних, дозволяє зробити розв’язуван-
ня задач арифметичними способами наоч-
нішим і доступнішим, сприяє пропедевти-
ці навчання застосуванню математики до 
вирішення проблемних ситуацій, що ви-
никають в людській науковій чи практич-
ній діяльності (математичне моделюван-
ня).  
У переважної більшості авторів, які 

працювали над проблемою інтенсифікації 
навчання математики в 5 – 6 класах, пред-
метом дослідження не були мультимедійні 
засоби чи комп’ютерні технології, але в 
окремих роботах розглядалися питання, 
пов’язані з використанням персонального 
комп'ютера та ППЗ на уроках математики. 
Обмежимося аналізом робіт, виконаних за 
останні 10 років, оскільки попередні дос-
лідження певною мірою застаріли (зміни-
лися загальна парадигма освіти, термін 
навчання, критерії оцінювання, навчальні 
плани та програми, оснащеність шкіл 
комп’ютерами та іншими мультимедійни-
ми засобами, підходи до створення і реалі-
зації ППЗ). 
У дисертації Н.В.Гібалової «Методич-

на система навчання учнів 5-6 класів еле-
ментів геометрії» (2000) основним засо-
бом навчання елементів геометрії обрано 
систему диференційованих вправ. Установ-
лено, що формування геометричних по-
нять і вмінь ефективне, якщо використо-
вувати систему вправ, яка включає такі їх 
типи: діагностичні, пропедевтичні, пробні, 
тренувальні, творчі, контролюючі та коре-
гуючі [3]. Автором переконливо обґрунто-
вана доцільність використання персональ-
ного комп'ютера для закріплення геомет-
ричних понять, формування вмінь викону-
вати найпростіші геометричні побудови, 
обчислювати значення геометричних ве-
личин, а також показана ефективність ви-
користання програмно-педагогічних засо-
бів “Жива геометрія”, “Геометричні побу-
дови”, “GRAN1”. 
Т.В.Дубова у дисертаційному дослід-

женні «Розвиток пізнавальної активності 
учнів 5-6 класів на основі нових інформа-
ційних технологій навчання на уроках ма-
тематики» (2002) подала методичні реко-
мендації щодо вивчення окремих тем кур-
су математики 5 – 6 класів на основі орга-
нічного поєднання традиційних і нових 
інформаційних технологій навчання, а та-
кож розробила педагогічні програмні за-
соби (інструментальний “Дії з дробами” та 
тренажерний “Дроби”). Розглядаючи 
комп’ютер як засіб навчання, використан-
ня якого вносить принципово нові зміни в 
усі ланки навчального процесу, автор за-
значає, що впровадження комп’ютерної 
техніки у навчальний процес сприяє зміні 
діяльності та психічних процесів учнів:  

- учні знайомляться з кількома спосо-
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бами розв’язування задач за допомогою 
комп’ютера і можуть потім порівняти кін-
цеві результати, оцінити правильність кож-
ного розв’язку. Розв’язуючи аналогічні 
задачі вдома, учні можуть виконувати такі 
самі дії без комп’ютера, розв’язати задачу 
кількома способами і оцінити правиль-
ність одержаних розв’язків; 

- виконуючи завдання за допомогою 
комп’ютера, учні вчаться складати план-
алгоритм розв’язування задачі, і це вміння 
вони потім переносять на розв’язування 
задач без комп’ютера; 

- при розв’язуванні задач за допомогою 
комп’ютера учні можуть випробувати за 
короткий час кілька варіантів розв’язуван-
ня; порівнюючи їх, обрати правильний, на 
їх думку, і продемонструвати його. Учні з 
часом перестають боятися помилитися, 
розуміючи, що в процесі різних міркувань 
“народжуються” правильні висновки; 

- використання засобів НІТН веде до 
перетворення взаємовідносин між учнем і 
вчителем. Учням, особливо при авторита-
рному навчанні, не вистачає навичок дійо-
вого, рівноправного співробітництва з до-
рослими. Застосування засобів НІТН 
сприяє формуванню відповідних знань і 
навичок і перенесенню їх в традиційні 
умови взаємодії [4, c. 14]. 

Висновки. Отже, проблема інтенсифі-
кації навчання математики учнів 5-6 кла-
сах є актуальною, а стосовно питань вико-
ристання комп'ютерних технологій для 
цієї вікової групи школярів недостатньо 
розроблена. Аналіз проведених дисерта-
ційних досліджень уможливлює визна-
чення кількох шляхів розв’язання вказаної 

проблеми. Один з таких шляхів – це актив-
не впровадження у навчальний процес муль-
тимедійної дошки з відповідним програм-
ним та методичним забезпеченням. 
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Резюме. Коваленко Д.В. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 5-6 КЛАССАХ: СО-

СТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Излагается характеристика диссертационных исследований, посвящен-
ных отдельным вопросам методики обучения математике в 5-6 классах. Осуществлен ретроспектив-
ный анализ решения проблемы интенсификации обучения математики в 5-6 классах, в частности на 
основе использования компьютерных технологий. Предложено активное внедрение в учебный процесс 
мультимедийной доски с соответствующим программным и методическим обеспечением. 

Ключевые слова: интенсификация обучения, 5-6 классы, обучение математике, диссерта-
ционные исследования, компьютерные технологи. 

Abstract. Kovalenko D. MATHEMATICS TEACHING METHODS IN 5-6 FORMS: STA-
TEMENT OF PROBLEMS. Description of dissertations devoted to individual matters of mathemat-
ics methods in 5-6 classes are considered in this article. The paper gives a retrospective analysis of solv-
ing the problem of mathematics learning intensification in 5-6 classes. The use of computer technologies in this 
process is considered as well. Active use of multimedia board with corresponding software and teacher’s materials 
in the process of teaching mathematics is offered. 

Key words: training intensification, 5-6 forms, teaching mathematics, dissertation, computer technologies. 
Стаття представлена професором В.Г.Бевз. 
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