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Постановка проблеми. Процеси де-

мократизації, гуманізації, міжнародної 

інтеграції детермінують необхідність по-

будови нових моделей математичної 

освіти, що передбачають перенесення ак-

центів на особистісно розвивальні техно-

логій навчання. Концептуальним слугує 

положення про те, що оволодіння техно-

логією розвивального навчання матема-

тики має здійснюватися в процесі реалі-

зації відповідної педагогічної технології у 

ВНЗ. У зв’язку з цим нагальним стає 

розв’язання низки протиріч у системі ме-

тодичної підготовки майбутніх учителів 

математики між: інформаційним перева-

нтаженням навчального процесу та зоріє-

нтованістю на запам’ятовування і відтво-

рення за наперед заданим (готовим) зраз-

ком; інтегрованим змістом освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівця, 

вимогою формування системних знань і 

дискретним (фактологічним, емпіричним) 

характером набутих методичних знань і 

способів дій; значним збільшенням кіль-

кості годин на самостійну роботу студен-

тів і проблемою їхнього учіння методики 

математики як суб’єктної діяльності; де-

дуктивним змістом математики, абстрак-

тними математичними структурами і ме-

тодами дослідження, які розвивають, пе-

редусім, науково-теоретичне мислення та 

реалізованою асоціативно-рефлекторною 

теорією научіння, традиційно усталеною 

методикою навчання математики, що пе-

редбачають актуалізацію емпіричного 

мислення, встановлення суб’єкт-

об’єктних відносин у системі «викладач-

студент», проектування таких відносин у 

системі «вчитель-учень».  

З огляду на вищезазначене потребує 

розроблення й науково-теоретичного об-

ґрунтування концептуальна модель роз-

вивального навчання в системі методич-

ної підготовки майбутніх учителів ма-

тематики.  

Аналіз актуальних досліджень. 

Проблемам методики розвивального 

навчання математики, а також підготовки 

вчителів до реалізації розвивального 

навчання присвячені роботи Е.І.Алек-

сандрової, О.Б.Воронцова, Х.Ж.Ганєєва, 

В.І.Горбачова, В.В.Давидова, О.В.Калабі-

ної, І.В.Малафіїка, З.К.Меретукової, 

З.І.Слєпкань, М.Г.Шалунової та інших [1; 

2; 3; 6; 7; 12]. Окремі теоретичні та 

методичні аспекти розвивального навчан-
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ня математики студіювалися в наших 

роботах: сформульовано принцип розви-

вальної наступності, створено теорію 

задач розвивальної математичної освіти, 

розроблено розвивально-задачний метод 

та розвивально-суб’єктну форму 

навчання математики, обґрунтовано зміст 

і структуру рефлексії процесу учіння 

математики, класифіковано уроки мате-

матики в системі розвивального навчан-

ня, висвітлено специфіку методик форму-

вання математичних понять, вивчення 

теорем і навчання розв’язування задач [8; 

9; 10]. Однак дотепер недостатньо дослід-

женою залишається проблема реалізації 

задачного підходу до формування нав-

чально-методичної діяльності майбутніх 

учителів математики в розвивальній 

освіті.  

Мета статті – розвинути теорію 

задач розвивального навчання методики 

математики, розкрити зміст і 

структуру задачної системи навчально-

методичної діяльності студентів, а 

також виявити змістово-теоретичні 

дії, що застосовуються в процесі 

розв’язування типових задач.  

Виклад основного матеріалу. Розви-

вальний підхід до навчання методики 

математики передбачає створення теорії 

задач, проектування задачної системи, що 

задає програму навчально-методичної 

діяльності студентів. Розроблення теорії 

задач розвивального навчання методики 

математики здійснюється на основі таких 

положень:  

1. Відповідність концепції моделі пе-

дагогічної діяльності в розвивальній 

освіті, що репрезентує принцип схо-

дження до самоактуалізованої особис-

тості, орієнтує на розвиток науково-

теоретичного та концептуально-

парадигмального мислення.  

2. Реалізація принципу розвивальної 

наступності системи задач: кожен на-

ступний тип задач відрізняється від по-

переднього вищим рівнем змістово-

теоретичного узагальнення. 

3. Дотримання принципу фракталь-

ності задачних систем, що передбачає 

виконання двох умов:  

 ізоморфізм задачної системи роз-

вивального навчання елементарної (шкі-

льної) математики та задачної системи 

розвивального навчання методики мате-

матики;  

 проектування структурно-функціо-

нальних компонентів задачної системи 

розвивального навчання елементарної 

(шкільної) математики у відповідні ком-

поненти задачної системи розвивального 

навчання методики математики.  

4. На кожному рівні задачної системи 

особливою задачею є рефлексія процесу 

учіння методики математики, що перед-

бачає самоаналіз, самооцінку, самоконт-

роль. Складовою цієї рефлексії як склад-

ного системного утворення є рефлексія 

процесу учіння елементарної (шкільної) 

математики. 

Примітно, що принцип сходження до 

самоактуалізованої особистості лежить в 

основі побудови аксіологічної системи 

розвивальної професійно-педагогічної 

освіти, а принцип розвивальної наступнос-

ті – репрезентує правило, що додержуєть-

ся в процесі постановки різного типу за-

дач. Доцільність дотримання принципу 

фрактальності задачних систем поясню-

ється одночасним розв’язуванням задач 

різного рівня змістово-теоретичного уза-

гальнення (у педагогічних системах "учи-

тель-учень" і "викладач-студент"), бієкці-

єю структур навчальної та навчально-

професійної діяльності, наступністю роз-

витку особистості в шкільному та студе-

нтському віці.  

Відповідно до зазначених положень 

навчально-методична діяльність студен-

тів має здійснюватися на чотирьох рівнях 

задачної системи розвивального навчання 

методики математики (рис. 1). 

Особливості змісту методики на-

вчання математики як навчальної дис-

ципліни зумовлюють специфіку змісто-

во-теоретичних дій, які застосовуються 

під час розв’язування виділених типів 

задач. Так, під структурно-

дидактичним аналізом теми шкільної 

математики (дидактичної одиниці) ро-
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зуміється система операцій, спрямова-

них на:  

1) визначення дидактичних цілей на-

вчання математики; 

2) структурування змісту навчаль-

ного матеріалу математики (структу-

рно-математичний аналіз), формування 

змістових узагальнень (визначення тео-

ретичних основ, провідної ідеї, методу 

математичного пізнання, структури 

задачної системи розвивального на-

вчання математики, способів і методів 

розв’язування типових задач); 

3) виділення основних навчальних за-

дач, прийомів, способів і методів навчаль-

ного математичного пізнання (проекту-

вання етапності розвивально-задачного 

методу навчання математики); 

4) встановлення організаційних 

форм навчання математики (колектив-

них, колективно розподілених та індиві-

дуальних), проектування розвивально-

суб’єктної форми проведення уроку 

математики;  

5) визначення засобів навчального пі-

знання (учіння математики), форм конт-

ролю, діагностики та корекції знань учнів, 

критеріїв засвоєння навчального матеріа-

лу математики на трьох рівнях (обов’яз-

ковому, підвищеному, поглибленому); 

6) проектування способів рефлексії 

навчальної математичної діяльності 

школярів (самоконтролю, самооцінки); 

7) рефлексію виконаної навчально-

методичної діяльності.  

 

 

 
Рис. 1. Задачна система розвивального навчання методики математики 

 

Як один із видів системного аналізу 

структурно-дидактичний аналіз дозво-

ляє створити навчально-методичну мо-

дель (дидактичну абстракцію), що має 

реалізовуватися вчителем у процесі роз-

вивального навчання математики. По-

будову навчально-методичної моделі 

можна трактувати як структурно-

дидактичний синтез.  

Структурно-дидактичний аналіз, як 

дія вищого рівня змістово-теоретичного 

узагальнення в структурі навчально-

професійної діяльності вчителя матема-

тики, включає іншу змістово-теоре-

тичну дію – структурно-математичний 

аналіз. Тому для формування цієї дії не-

обхідно забезпечити цілісне засвоєння 

дії структурно-математичного аналізу, 

яка в задачній ситуації вищого рівня 

змістово-теоретичного узагальнення ви-
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ступає в ролі спеціальної операції. Згід-

но з теорією навчальної діяльності ви-

конання такої операції має бути доско-

налим, тобто характеризуватися висо-

ким рівнем оволодіння [4].  

Структурно-математичний аналіз 

навчального матеріалу передбачає 

виконання мислительних операцій, що 

забезпечують: 

1) обґрунтування теоретико-мето-

дологічних основ навчального матеріалу 

(провідної математичної ідеї, методів 

математичного пізнання та дослід-

ження); 

2) з’ясування основних математич-

них понять, відношень і їх властивос-

тей (аксіом) згідно з поняттям мате-

матичної структури; 

3) визначення структури системи 

означувальних понять і відношень, з’я-

сування способів їх введення (означення);  

4) виділення основних теорем (ознак, 

властивостей, критеріїв), обґрунтувань 

їх структури, способів і методів 

доведення; 

5) строге математичне обґрунту-

вання виконуваних перетворень (алгеб-

ричних, трансцендентних, геометрич-

них); 

6) виділення основних типів матема-

тичних (базових) задач, їх структур, 

прийомів, способів та методів розв’язу-

вання; 

7) рефлексію процесу учіння мате-

матики (самоконтроль і самооцінку).  

У створеній задачній системі розви-

вального навчання методики математи-

ки перший рівень займають базові ме-

тодичні задачі. Виходячи з того, що 

будь-яка задача – це реалізація цілей у 

певних умовах, під задачею методики 

математики називатимемо задачу, що 

розв’язується з метою визначення скла-

ду та змісту структурних компонентів 

методичної системи навчання матема-

тики (цілей, змісту, методів, організа-

ційних форм, засобів навчання контро-

лю та оцінки) у процесі вивчення дида-

ктичної одиниці (теми). Логічною осно-

вою методичних дій слугують навчаль-

но-пізнавальні дії, які виступають у 

більш узагальненій формі та перебува-

ють у взаємозв’язку.  

Процес розв’язування задач методи-

ки математики зводиться до виконання 

дій і операцій:  

 постановка методичної задачі; 

 структурно-дидактичний аналіз задачі; 

 визначення цілей навчання мате-

матики; 

 структурування навчального ма-

теріалу математики (за результатами 

структурно-математичного аналізу);  

 вибір прийомів, способів, методів 

навчання математики з метою органі-

зації навчально-математичної діяльно-

сті учнів; 

 визначення організаційних форм 

навчання математики, встановлення 

співвідношення між колективними, ко-

лективно розподіленими формами на-

вчальної роботи (груповою, парною) та 

індивідуальною;  

 вибір засобів навчання математи-

ки (навчальних підручників та посібни-

ків, довідкової літератури, навчального 

обладнання, педагогічних програмних 

засобів);  

 встановлення форм контролю, ді-

агностики та корекції навчальних дося-

гнень учнів з математики;  

 визначення способів рефлексії про-

цесу учіння математики; 

 самоаналіз, самоконтроль і само-

оцінка засвоєння способу розв’язування 

задачі методики математики.  

До базових належать методичні за-

дачі, що розв’язуються вчителем на 

першому рівні задачної системи розви-

вального навчання математики, під час 

постановки та розв’язування базових 

(прикладних, практичних) задач елеме-

нтарної (шкільної) математики [8]. У 

процесі розв’язування таких задач фор-

муються вміння відбирати (створювати) 

базові (прикладні, практичні) задачі, ви-

конувати змістово-теоретичні дії, орга-

нізовувати колективну та колективно 

розподілену навчальну діяльність з ме-
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тою знаходження способу розв’язання 

поставленої задачі, а також методичні 

вміння, які відносяться до першої та 

другої групи методичних умінь [5]. З 

огляду на специфіку предмета матема-

тики, її змістового компонента, що 

включає два блоки (теоретичний мате-

ріал і математичні задачі), базові мето-

дичні задачі можуть мати теоретичний і 

практичний зміст.  

Методичні задачі тісно пов’язані з 

навчальними. Цей зв’язок виявляється в 

тому, що навчальні задачі передбачають 

виконання деяких методичних дій, і на-

впаки, – у процесі розв’язування мето-

дичних задач виконуються дії, що хара-

ктерні для розв’язування навчальних 

задач. Логічною основою навчально-

методичних дій слугують навчально-

пізнавальні дії, які в порівнянні з вище-

зазначеними методичними діями висту-

пають у більш узагальненій формі та 

перебувають у взаємозв’язку. Тому на-

вчально-методичні задачі в порівнянні з 

методичними задачами вирізняються 

вищим рівнем узагальненості, окрім ви-

конання навчальних дій (постановки та 

розв’язування навчальних задач), пе-

редбачають відшукання способів 

розв’язування типових методичних за-

дач, розробку методики навчання мате-

матики. Аналогічно тому як в розвива-

льному навчанні математики на основі 

знайденого способу розв’язування базо-

вих задач ставляться та розв’язуються 

навчальні задачі, у розвивальному на-

вчанні методики математики знайдене 

розв’язання базової методичної задачі 

слугує основою для постановки навча-

льно-методичної задачі. Процес 

розв’язування навчально-методичних 

задач математики передбачає виконання 

такої системи дій:  

1. Прийняття від викладача або са-

мостійна постановка студентами на-

вчально-методичної задачі. 

2. Аналіз програми з математики 

для загальноосвітніх навчальних закла-

дів.  

3. Структурно-дидактичний аналіз 

навчального матеріалу.  

4. Визначення системи цілей навчан-

ня математики (цілепокладання та 

мотивація), конструювання та проек-

тування їх реалізації у шкільному навча-

льно-виховному процесі від загальних 

(предметних) до тих, що ставляться в 

процесі вивчення конкретної теми. 

5. Структурування навчального ма-

теріалу математики, його теоретич-

ної і задачної складових (за результа-

тами виконання структурно-матема-

тичного аналізу).  

6. Виділення основних навчальних за-

дач, вибір прийомів, способів, методів 

навчання математики. Планування 

етапності розвивально-задачного ме-

тоду навчання математики.  

7. Встановлення організаційних 

форм навчання математики, співвід-

ношення між колективними, колектив-

но розподіленими формами навчальної 

роботи. Проектування етапності роз-

вивально-суб’єктної форми проведення 

уроку математики.  

8. Вибір засобів навчання матема-

тики, аналіз діючих підручників, плану-

вання їх використання в шкільному на-

вчально-виховному процесі.  

9. Планування форм контролю, діаг-

ностики та корекції навчальних досяг-

нень учнів з математики.  

10. Проектування способів рефлексії 

учнями процесу учіння математики. 

11. Постановка навчальних задач 

математики, проектування способів 

розв’язування типових задач (побудова 

навчальних моделей).  

12. Створення навчально-методич-

ної моделі (структурно-дидактичний і 

структурно-математичний синтез), 

що задає спосіб дій у типових задачних 

ситуаціях навчального та методичного 

змісту.  

13. Побудова системи частинних 

методичних задач, що розв’язуються 

загальним способом.  

14. Контроль виконаних навчально-

методичних дій.  

15. Самоаналіз виконаної діяльності 
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(процесу учіння методики математи-

ки), самооцінка засвоєння загального 

способу дій як результату розв’язуван-

ня навчально-методичної задачі.  

Згідно із принципом розвивальної 

наступності навчально-теоретичні зада-

чі методики математики мають ще 

вищий рівень змістового теоретичного 

узагальнення і пов’язуються з вивчен-

ням наскрізних змістових ліній, 

обґрунтуванням теоретико-методологіч-

них засад шкільної математики та 

методики її навчання. У процесі розв’я-

зування навчально-теоретичних задач 

методики математики застосовуються 

загальнонаукові теоретичні методи 

пізнання та мислення: історичний і 

логічний, аксіоматичний і структурно-

системний, моделювання та сходження 

від абстрактного до конкретного.  

Метод сходження від абстрактного 

до конкретного застосовується на двох 

рівнях: внутрішньоматематичному та 

внутрішньодидактичному. На внутріш-

ньоматематичному рівні відбувається 

логічне сходження від математичних 

теорій і методів, які вивчаються в сис-

темі фундаментальної підготовки май-

бутніх учителів математики, до теоре-

тичної та практичної (задачної) складо-

вої шкільної (елементарної) математи-

ки. На внутрішньодидактичному рівні 

здійснюється логічне сходження від по-

будованих навчально-теоретичних (на-

вчально-методичних) моделей, узагаль-

нених способів навчально-методичних 

дій до навчальних ситуацій на уроці, під 

час вивчення теми. Цей процес перед-

бачає постановку та розв’язування на-

вчальних, методичних і навчально-

методичних задач математики.  

Найвищу сходинку в задачній сис-

темі розвивального навчання методики 

математики займають навчально-

дослідницькі задачі. Окрім рівня змісто-

во-теоретичного узагальнення характе-

ристичною ознакою такого типу задач 

виступає міра новизни продукту, що 

одержується за результатами виконання 

навчально-теоретичної діяльності з ма-

тематики та методики її навчання. Мі-

рою новизни слугує не суб’єктивний, а 

суспільний досвід, об’єктивно нові 

знання та способи діяльності, які мо-

жуть мати як математичний, так і на-

вчально-методичний зміст. Водночас 

навчально-дослідницькі задачі методи-

ки математики займають найнижчий 

рівень у ієрархії науково-дослідницьких 

задач, оскільки за змістом і способом 

розв’язування передбачають застосу-

вання як навчальних (навчально-теоре-

тичних), так і науково-дослідницьких 

дій. Такі задачі розв’язуються студен-

тами під час написання курсових й дип-

ломних (кваліфікаційних) робіт, перед-

бачають розробку та наукове обґрунту-

вання авторської (інноваційної) методи-

ки навчання, її експериментальне впро-

вадження в ході активних педагогічних 

практик. Окрім цього, вони співвідно-

сяться з навчально-дослідницькими за-

дачами математики і вимагають теоре-

тичного обґрунтування та методичного 

забезпечення дослідницької роботи уч-

нів, що виконується в системі Малої 

академії наук України. Змістово-

операційний склад дій процесу 

розв’язування навчально-дослідницьких 

задач методики математики представле-

ний у нашій роботі [11].  

Висновки. З огляду на поставлену 

наукову проблему подальший розвиток 

теорії розвивального навчання пов'язу-

ється з науково-теоретичним обґрунту-

ванням системи професійно-

педагогічної підготовки в розвивальній 

освіті, що забезпечує готовність майбу-

тніх учителів до реалізації розвивально-

го навчання в шкільній практиці. Теорія 

задач розвивального навчання методики 

математики розробляється на основі 

принципів розвивальної наступності та 

фрактальності задачних систем, які 

представляються на чотирьох рівнях 

змістово-теоретичного узагальнення і 

репрезентують ідею сходження до са-

моактуалізованої особистості. Обґрун-

товано, що провідну роль у процесі 

розв’язування виділених типів задач ві-
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діграють структурно-дидактичний і 

структурно-математичний аналіз як 

особливі змістово-теоретичні дії та різ-

новиди системного аналізу. Рефлексії 

процесу учіння методики математики як 

одному із ключових завдань розвиваль-

ного навчання будуть присвячені наші 

подальші роботи.  
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Резюме. Семенец С.П. ТЕОРИЯ ЗАДАЧ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ МЕТОДИКЕ 

МАТЕМАТИКИ. Раскрыты основные противоречия действующей системы методической 

подготовки будущих учителей математики, обоснована теория задач развивающего обучения 

методике математики, выяснены содержание и структура задачной системы учебно-

методической деятельности студентов, выявлены содержательно-теоретические действия, 

применяемые при решении типичных задач. 
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Abstract. Semenets S. THEORY OF РROBLEMS DEVELOPING TRAINING 

METHODOLOGY OF MATHEMATICS. Disclosed the basic contradictions of the current system 

of methodical preparation of future mathematics teachers; grounded theory of problems developing 
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training methodology of mathematics. Clarified the content and structure of the system task 

instructional activities of students; identified content- theoretical actions are used for solving typical 

problems. To achieve this goal, the concept model of pedagogical activities in developing education, 

which embodies the principle of the ascent to the actualized person, directed at the development of 

scientific-theoretical and conceptual and paradigmatic thinking The principle of the developmental 

continuity, whereby each subsequent type of problems differs substantially-higher level of theoretical 

generalization. Shows the principle of the fractal system task developmental education in elementary 

mathematics and task system developing training methodology of mathematics; understand the 

operational components of structural and mathematical and structural and didactic analysis. Contains 

the role and place of reflection of the learning process methodology of mathematics; highlighted 

modes of action for typical tasks of developing training methodology of mathematics. 

 

Key words: theory, developing training, a task system problem by the method of mathematics 

and theoretical meaningful action. 
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