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Вступ
Реалiзацiя цiлей i завдань якiсної пiдготовки майбутнього вчителя ма-

тематики зумовлює необхiднiсть пошуку шляхiв i засобiв удосконалення її
методичного складника, який є важливою ланкою в структурi професiйно-
педагогiчного становлення й розвитку фахiвця.

Шкiльний досвiд, практика пiслядипломної пiдготовки вчителiв, резуль-
тати опитування педагогiв та учнiв дозволяють дiйти висновку про те, що
останнiм часом значна доля вчителiв-математикiв демонструє консерватизм
у професiйнiй дiяльностi та неготовнiсть до самостiйного вибору напрямкiв i
засобiв органiзацiї навчального процесу. Не вiдкидаючи значного впливу со-
цiальних факторiв, зазначимо, що в першу чергу це пов’язано iз недолiками
професiйно-педагогiчної пiдготовки фахiвцiв.

Аналiз сукупностi професiйних задач, що мають вирiшуватися вчителем
математики, свiдчить, що ключовими об’єктами, якими йому потрiбно опе-
рувати, є задача або система задач. Стосовно задач i проблем, пов’язаних з
їх застосуванням у навчальному процесi, в рiзнi перiоди проводилися дослi-
дження рiзного спрямування й результативностi.

Зокрема, загальнi питання, що стосуються визначення поняття «задача»
розроблялись Г.О. Баллом, Л.Л. Гуровою, Я.О. Пономарьовим та iн. Методи-
чнi аспекти проблеми, роль системи задач у вдосконаленнi процесу навчання
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математики аналiзувалися в роботах М.I. Бурди, Ю.М. Колягiна, В.I. Кру-
пича й iнших методистiв. Робота з творчими (евристичними) задачами дослi-
джувалася Г.В. Дорофєєвим, Ю.М. Колягiним, В.I. Крупичем, О.I. Скафою,
Л.М. Фрiдманом та iн. Спроби практичної побудови систем задач здiйсню-
валися авторами сучасних пiдручникiв з геометрiї, зокрема, В.О. Гусевим (у
Росiї), М.I. Бурдою та Н.В. Тарасенковою (в Українi).

Разом з тим науковцями дотепер визначенi лише загальнi схеми констру-
ювання систем задач, а дослiдженню способiв їх конструювання достатньої
уваги не придiлено. Втiм, зустрiчаються поодинокi дослiдження (Г.I. Кова-
льова, О.Н. Орлянська), присвяченi розкриттю специфiки процесу констру-
ювання системи задач та опанування умiнь, необхiдних для його реалiзацiї.
Очевидно, опанування вчителем математики таких умiнь є важливою й не-
вiд’ємною складовою його методичної компетентностi, яка суттєво впливає
на якiсть навчання учнiв математики, формування у них системних уявлень
про застосування математики у повсякденнi.

Основна частина
Не вдаючись до аналiзу рiзних точок зору на тлумачення поняття задачi,

в подальшому будемо говорити про так званi навчальнi задачi, виходячи з
тези про те, що «навчальний характер кожної задачi має збагачувати знання й
досвiд учнiв, вчити математичнiй дiяльностi» [2, с. 58], сприяти поступовому
досягненню тематично обумовлених i загальних цiлей навчання математики.

Системою навчальних задач будемо вважати будь-яку сукупнiсть задач
(у широкому сенсi), що задовольняє принципам понятiйної однорiдностi, змi-
стової цiлiсностi, структурної повноти, пiдпорядкованостi певним цiлям.

Iснують рiзнi концепцiї створення систем задач, якими може послуговува-
тися вчитель математики у своїй професiйнiй дiяльностi. Зокрема, при ство-
реннi шкiльних пiдручникiв математики авторськi колективи намагаються
проектувати системи задач, що можуть стати основою для розроблюваної
вчителем власної системи.

Наприклад, О.В. Погорєлов пропонував у вiдомому шкiльному пiдручни-
ку геометрiї [5] мiнiмальний (з його точки зору) набiр задач з вимогою обо-
в’язкового їх розв’язання учнями. До цього набору, зокрема, вiдносилася низ-
ка задач, у яких розкривалися важливi властивостi геометричних фiгур, не-
обхiднi для продуктивної навчальної дiяльностi у процесi роботи з геометри-
чними фiгурами. Вважалося, що основна увага вчителя мала спрямовуватися
на видiлення опорних (чи ключових) задач та поповнення пропонованої ав-
тором сукупностi.
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Автори деяких сучасних пiдручникiв [3] вважають за доцiльне насичення
пiдручникiв обширним та рiзноманiтним дидактичним матерiалом iз заува-
женнями для вчителя щодо надлишковостi набору задач, мотивуючи це тим,
що в такий спосiб вiдкривається можливiсть реалiзацiї рiвневої диференцiацiї
та iндивiдуального пiдходу у навчаннi. За цих умов основна робота вчителя
полягає у вiдбираннi задач для власної системи та їх структуруваннi.

Продуктивними iдеями для проектування систем навчальних задач не
тiльки для навчання, але й для дiагностики результатiв навчальних дося-
гнень учнiв є видiлення деякими математиками-методистами та практиками
опорних (I.Ф. Шаригiн, Н.I. Зiльберберг та iн.) та ключових (Р.Г. Хазанкiн)
задач. Опорними зазвичай називають такi задачi, у яких дається опис де-
якого корисного факту, що може бути використаний при розв’язуваннi iнших
задач, або ж у яких розвиваються теоретичнi iдеї чи дається iлюстрацiя ва-
жливого методу.

Ключовими вважають задачi, опанування методiв розв’язання яких до-
зволяє учневi в подальшому розв’язувати будь-яку задачу з даної теми на
рiвнi шкiльних вимог, а розв’язання бiльшостi програмних завдань може бу-
ти зведено до розв’язання послiдовностi ключових задач.

Однак, не зважаючи на наявнiсть методологiчних i методичних розробок,
предметом яких є шкiльнi задачi, цiкавих концепцiй методичного плану, iснує
проблема, пов’язана з якiстю задачного матерiалу, що використовує вчитель у
своїй дiяльностi. В кiнцевому варiантi все залежить вiд особистої майстерно-
стi вчителя, його професiоналiзму та якостi його власної системи навчальних
задач, адже успiшне виконання учнем iзольованих завдань ще не свiдчить
про свiдоме засвоєння вiдповiдних способiв дiй. Саме тому автор технологiї
використання ключових задач Р.Г. Хазанкiн на своїх численних семiнарах
для вчителiв заперечував проти надання вчителям своїх циклiв ключових
задач, вважаючи, що кожний вчитель повинен мати свою власну систему, що
вiдповiдає його переконанням.

Наявнiсть серйозних розробок загальної теорiї задач, цiкавих концепцiй
методичного плану не визначає якiсть задачного матерiалу, який використо-
вує вчитель у своїй дiяльностi. Значне навантаження вчителя, окремi соцi-
альнi чинники, а iнодi i вiдсутнiсть бажання часто заважають йому глибоко
вникати у проблему. Крiм того велика кiлькiсть дидактичних матерiалiв, якi
видаються на допомогу вчителю, приводить до того, що частина педагогiв
взагалi не замислюється над необхiднiстю проектування своєї власної систе-
ми задач. Подiбного роду позицiя тiльки пiдкрiплюється широким (занад-
то широким) введенням у навчальний процес тестової перевiрки досягнень
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учнiв.
Звичайно, реальнi засоби впливу на методичну свiдомiсть учителiв-

практикiв доволi обмеженi, оскiльки кожен вчитель має певний досвiд i сфор-
мованi стереотипи технологiчної органiзацiї навчання математики, що стає на
завадi формуванню уявлень про важливiсть проектування власної системи
задач, придатної для використання у навчаннi математики. Суттєво бiльше
шансiв мають унiверситети, якi в бакалаврський перiод пiдготовки фахiв-
цiв можуть спрямовувати органiзацiйно-методичнi ресурси на формування
готовностi майбутнiх вчителiв математики до конструювання систем задач.

У процесi навчання в педагогiчному унiверситетi майбутнi вчителi ма-
тематики при роботi безпосередньо з iснуючими системами задач, їх аналi-
зом, структуруванням i доповненням в курсi методики навчання математики
отримують початковi уявлення щодо реалiзацiї iдеї проектування систем на-
вчальних задач. Однак цей процес належної уваги не отримує i такого роду
дiяльнiсть здiйснюється студентами епiзодично, залишаючись однiєю з най-
бiльш складних для виконання. При цьому мають мiсце типовi труднощi:

• в процесi аналiзу навiть окремо взятої задачi студенти не завжди можуть
дати чiткий опис цiлей i способiв дiяльностi, на якi доцiльно орiєнтува-
тися в процесi розв’язування задачi учнями;

• для бiльшостi студентiв виявляється вкрай складним видiлення загаль-
ної iдеї пропонованого циклу задач, прогнозування мiсця задачi у циклi,
не говорячи вже про створення схожого циклу;

• студенти погано виконують завдання на складання (добiр) задач в межах
обраної теми, а достатнiй рiвень демонструють лише за умови, що задача
є типовою або складеною за зразком;

• студенти досить слабо виявляють (прогнозують) дидактичнi можливостi
тiєї чи iншої системи задач;

• якщо мова йде про конструювання системи навчальних задач, то сту-
денти, як правило, видiляють тiльки найближчi цiлi, але не беруть до
уваги цiлi навчання, що знаходяться на бiльш високих ступенях iєрархiї,
наприклад, розвиток логiчного чи просторового мислення.

Зважаючи на те, що у програмах пiдготовки майбутнiх учителiв мате-
матики формування готовностi до конструювання систем задач не вiднесено
до категорiї обов’язкових фахових завдань, певну можливiсть формування
вказаних складникiв можна було б вбачати у насиченнi спецiальними мето-
дичними завданнями провiдних тем курсу методики навчання математики.
Однак, за браком навчального часу цей шлях вирiшення проблеми є скорi-
ше теоретично можливим, нiж реально здiйсненним, тому навряд чи варто
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вважати його прийнятним.
Органiзувати систематичну й результативно прогнозовану роботу, спря-

мовану на формування у студентiв готовностi до конструювання систем задач
дозволяє спецiалiзований курс з вибраних питань методики навчання мате-
матики, присвячений проблемам методики конструювання систем задач та їх
застосування у процесi навчання математики в школi.

У процесi роботи над спецкурсом передбачається ознайомлення студен-
тiв з можливим способом побудови системи задач, яка б сприяла розвитку
логiчного мислення учнiв.

Даний матерiал вибрано не випадково. Серед цiлей i завдань вивчення
математики у школi видiляється розвиток логiчного мислення i математи-
чної мови, умiнь логiчно обґрунтовувати твердження, використовувати рiзнi
мови математики (словесну, символiчну, графiчну). Високий рiвень сформо-
ваностi логiчного мислення школярiв виступає i як мета математичної освiти,
i як основа, на якiй опанування математичними знаннями проходить значно
ефективнiше. Однак спецiальна робота з формування логiчної грамотностi
учнiв передбачена лише у класах з поглибленим вивченням математики, си-
стема ж завдань логiчного характеру практично вiдсутня.

Для пiзнавальної дiяльностi характернi специфiчнi прийоми i методи –
певнi методи утворення понять, прийоми визначення, логiчнi способи отри-
мання нових знань iз вiдомих - висновки (умовиводи) i доведення, методи по-
будови, оцiнки i обґрунтування гiпотез, наукове пояснення явищ, iндуктивнi
методи виявлення причинної залежностi i узагальнення явищ, способи побу-
дови теорiй тощо.

Очевидно, що математична логiка не займається вивченням бiльшостi з
цих питань, а тому майбутнi вчителi математики, логiчна освiта яких обме-
жується курсом математичної логiки, виявляються практично не готовими
до формування подiбного роду прийомiв у своїх учнiв. Тому в якостi завдань
спецкурсу розглядаємо видiлення максимально повного перелiку компонен-
тiв логiчної грамотностi, їх опис, аналiз, операцiоналiзацiю та формулювання
вiдповiдних типiв критерiальних завдань.

Одним iз найбiльш впливових засобiв формування в учнiв логiчної гра-
мотностi є система завдань з логiчним навантаженням, розв’язування яких
у процесi навчання математики поєднується з розв’язуванням математичних
задач. Оскiльки елементи логiки носять метаматематичний характер, то вони
можуть бути розглянутi у «знятому» виглядi, як загальнi схеми дiяльностi
без вiдносно до змiсту шкiльної математики.

Змiст такого спецкурсу може орiєнтуватися на визначення й обґрунтува-
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ння напрямiв опрацювання першорядних i методично важливих видiв дiяль-
ностi, що супроводжують роботу зi структурно класифiкованими логiчними
формами, якi слугують основою для видiлення тематично групованих суку-
пностей задач, у межах яких за допомогою аналiтико-синтетичних, конкре-
тизацiйних i узагальнювальних процедур здiйснюється проектування систем
задач.

Висновки
Опановуючи такi види дiяльностi, знайомлячись з основними типами зав-

дань (задач) та їхнiми «структурно-логiчними схемами», майбутнi вчителi
поступово рухаються до самостiйного конструювання власних циклiв задач,
наповнюючи типовi структурно-логiчнi схеми конкретним математичним змi-
стом.
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