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У статті висвітлюється проблема математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів. 

Наголошується, що використання методів проблемного навчання дозволить вирішити такі складності у 

навчанні студентів спеціальності «Початкова освіта» як відсутність мотивації до вивчення курсу, слабка 

базова підготовка з елементарної математики, недостатньо сформовані навики самостійної роботи тощо. 

Особливістю цієї статті є те, що на конкретному предметному матеріалі продемонстрована реалізація 

одного із методів проблемного навчання – проблемного викладу в індуктивній та дедуктивній формах. У 

статті встановлено, що використання методу проблемного викладу на лекційних заняттях з математики 

забезпечує формування позитивної мотивації до вивчення математики; сприяє підвищенню якості знань; 

закладає навики для здійснення самостійної діяльності.  
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Постановка проблеми. Математична підготовка майбутнього вчителя початкових 

класів представляє собою систему знань та переконань, які визначають його погляди на роль 

математики у сучасному світі та її вплив на інтелектуальний розвиток особистості, на 

сутність математичних методів пізнання дійсності і рівень математичної компетентності, 

необхідний у майбутній професійній діяльності.  

Проблема математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в умовах 

реформування вищої і загальної середньої освіти є надзвичайно актуальною. Зміни, які 

відбуваються в Україні, зумовлюють створення адекватних соціально-педагогічних умов, 

викликають необхідність проектування і впровадження нової моделі навчання, розробки і 

практичної реалізації ефективних технологій навчання. Сьогодні випускник педагогічного 

вищого навчального закладу повинен мати не тільки професійні знання, навички і уміння в 

обраній ним галузі діяльності, а й мати достатню фундаментальну освіту, бути здатним 

самостійно будувати на цьому фундаменті нове конкретне знання відповідно до нових умов. 

Україні необхідні вчителі з аналітичним стилем мислення, націленістю на вдосконалення 

навчального процесу, використання сучасних педагогічних технологій навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема удосконалення професійної підготовки 

вчителів початкових класів у курсі математики розглядається в роботах А.В. Бровичевої, 

H.H. Лаврової, В.А. Лебединцевої, Н.М. Міськової, Ю.К. Набочук, Г.И. Подгайнева, 

Л.П. Стойлової, О.В. Тарасової, Г.В. Хамер та ін. 

Найбільш широко в сучасній практиці при вивченні математики майбутніми 

вчителями початкових класів використовуються навчальні посібники Л.П. Стойлової і 

Н.І. Затули, А.М. Зуб, Г.І. Коберник, А.Ф. Нещадим. Ідеї закладені у цих посібниках 

знаходять подальший розвиток у дослідженнях Л.П. Ануфрієвої, М.М. Глазиріної, 

Н.Н. Лаврової, І.В. Шадріної та ін. Основною метою цих досліджень є обґрунтування змісту і 

розроблення методики вивчення конкретних питань даного курсу при підготовці учителів 

початкових класів. 

Разом з тим, найчастіше використовуваний викладачами комплекс методів навчання 

математики у підготовці вчителів початкових класів не повною мірою задовольняє сучасні 
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потреби державних стандартів освіти не має системного характеру, не ураховує сучасних 

тенденцій, пов’язаних з підвищенням вимог до рівня підготовки студентів. Тому проблема 

пошуку і реалізації методів навчання математики майбутніх вчителів початкових класів є 

актуальною. У даній статті ми розглянемо один із таких методів. 

Отже, метою статті є розкрити сутність і специфіку реалізація одного із методів 

проблемного навчання – проблемного викладу. 

Виклад основного матеріалу. Математична підготовка майбутніх вчителів 

початкових класів відрізняється особливими складностями до яких можна віднести: 

відсутність мотивації до вивчення курсу, слабку базову підготовку з елементарної 

математики, недостатньо сформовані навики самостійної роботи тощо. Окреслені труднощі 

викликають необхідність пошуку підходів до викладання математики у студентів 

спеціальності «Початкова освіта» відповідно до нових цілей і сучасних тенденцій 

професійної підготовки, а також з урахуванням особливостей мислення студентів цієї 

спеціальності. 

Одним із можливих варіантів організації навчально-виховного процесу спрямованого 

на подолання зазначених складностей є застосування методів проблемного навчання.  

М.О. Алєксєєв визначає методи проблемного навчання як ті, що ґрунтуються на 

створенні проблемних ситуацій, активній пізнавальній діяльності студентів, яка полягає у 

пошуку і вирішенні складних питань, що потребують актуалізації знань та аналізу. 

Науковець указує, що у цьому разі викладач створює проблемну ситуацію, спрямовує 

студентів на її розв’язання, організує пошук розв’язання. Таким чином, студент стає в 

позицію суб’єкта учіння і, як результат, він здобуває нові знання, оволодіває новими 

способами дій [1, с. 149]. 

С.І. Бризгалова до методів проблемного навчання відносить: метод проблемного 

викладу, евристичну бесіду і дослідницький метод. Авторка зазначає, що вони є способом 

управління пізнавальною діяльністю дітей за проблемного характеру навчання. Внутрішня 

відмінність цих методів полягає у ступені пізнавальної самостійності, що проявляють 

школярі [2, с. 45]. Зупинимося на одному із названих методів – проблемному викладі. 

Суть проблемного викладу полягає у тому, що вчитель ставить проблему, сам її 

розв’язує, але при цьому показує шлях розв’язання у його справжніх, доступних учням 

суперечностях, демонструє перебіг думок у процесі її розв’язання. Призначення цього 

методу в тому, що вчитель демонструє зразки наукового пізнання, наукового розв’язання 

проблем, ембріологію знань, а учні контролюють переконливість цього руху, мисленнєво 

стежать за його логікою, засвоюють етапи розв’язання цілісних проблем [3, с. 197]. 

І.П. Підласий указує на те, що метод проблемного викладу є перехідним від 

виконавської до творчої діяльності. На певному етапі навчання студенти ще не можуть 

самостійно розв’язувати проблемні задачі, а тому педагог демонструє шляхи дослідження 

проблеми, викладаючи її розв’язання від початку до кінця. Він наголошує на тому, що 

незалежно від того, що студенти не беруть участі у процесі міркувань, а лише спостерігають, 

вони одержують гарний урок розв’язання пізнавальних утруднень [5, с. 476]. 

Як зазначає І.Ф. Харламов, проблемне навчання охоплює такі етапи: створення 

проблемної ситуації; аналіз і формулювання проблеми; висунення гіпотези; перевірка 

найважливіших гіпотез [6, с. 125].  

Розв’язання проблемної ситуації залежатиме від обраного методу. За проблемного 

викладу викладач ставить проблему, роз’яснює гіпотезу, показує шлях її розв’язання. 

Студенти стежать за логікою шляху, який приводить до її розв’язання, контролюють 

правдоподібність запропонованих гіпотез, коректність висновків, переконливість доказів. На 

думку М.М. Скаткіна, безпосередній результат проблемного викладу – засвоєння способу і 

логіки розв’язання певної проблеми або проблем, проте ще без уміння застосовувати їх 

самостійно [3, с. 198–199].  
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З точки зору логіки розв’язання задач, що входять до проблемного викладу, можна 

виділити: 1) індуктивний проблемний виклад; 2) дедуктивний проблемний виклад; 3) 

індуктивно-дедуктивний проблемний виклад. Структура проблемного викладу [2, с. 51] 

представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Структура проблемного викладу 

Індуктивний проблемний виклад Дедуктивний проблемний виклад 

Перший етап 

Подання проблемної задачі 

(переформулювання навчальної проблеми) 

Другий етап 

Аналіз її умови, тобто з’ясування відомого і шуканого, знаходження в ній суперечності 

(виникнення проблемної ситуації) 

Третій етап 

Здогадка про взаємовідношення між 

шуканим і відомим (тобто передбачувана 

відповідь, гіпотеза) 

Відповідь (розв’язання задачі) 

Четвертий етап 

Перевірка гіпотези (спостереження, 

порівняння) 

Доведення правильності відповіді 

П’ятий етап 

Кінцева відповідь (розв’язання задачі)  

 

При проблемному викладі викладач може користуватися словом, логічними 

судженнями, читанням текстів, таблицями, демонстрацією досліду та іншими засобами 

навчання. Роль цих засобів, як зазначає І.Я. Лернер, залежить від того, яким чином і як з їх 

допомогою організована пізнавальна діяльність студентів [4, с. 113]. 

Термін «проблемний виклад» визначає його форму: це монолог викладача (пояснення, 

розповідь, доведення, лекція, повідомлення тощо). 

Важливість цього методу полягає в тому, що студент не лише сприймає, усвідомлює і 

запам’ятовує готові наукові висновки, але й стежить за логікою доведення, за рухом 

міркувань викладача чи засобами, які його заміщують (кіно, телебачення, книга та ін.), 

контролюють їх переконливість [3, с. 199].  

Сутність проблемного викладу полягає у систематичному показовому індуктивному 

чи дедуктивному розв’язанні викладачем проблемних задач, які побудовані на матеріалі 

історії науки або сучасного наукового знання. Він має на меті повідомити студентам нові 

знання і продемонструвати логіку і способи розв’язання проблем із розкриттям доступних їм 

суперечностей процесу пізнання.  

Цей метод на лекційному занятті можна застосовувати як в індуктивній так і 

дедуктивній формах. 

Наприклад, під час розкриття теми «Побудова зображень многогранників» 

пропонуємо використати індуктивний метод проблемного викладу. Розглянемо його 

реалізацію послідовно за кожним етапом. 

1. Подання проблемної задачі (переформулювання навчальної проблеми). 

З давніх часів людина намагалася зберегти образ побаченого. Так з’явився наскальний 

живопис. Потім людина стала прикрашати малюнками стіни свого житла, посуд, знаряддя 

праці та інші предмети побуту. Цивілізація розвивалася, і перед людиною поставали дедалі 
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серйозніші технічні завдання: складання схем і карт місцевості, зображення військових 

споруд та житлових будинків, мостів, знарядь і предметів праці. Різні сфери людської 

діяльності, розвиток виробництва вимагали вироблення якихось загальних правил і 

стандартів подання просторової інформації на площині.  

Розгляньте кілька зображень правильних многогранників. Поміркуйте, чи істинним є 

твердження, що всі ці рисунки зображено правильно? Як ви розумієте поняття правильно 

зображено?  

 

 

  
а) б) в) г) 

Рис. 1. Рисунок до завдання, спрямованого на подання проблемної задачі 

 

2. Виникнення проблемної ситуації. 

Студенти висловлюють припущення, які відрізняються одне від одного. Потім 

викладач просить записати номер рисунка, який студенти вважають зображеним правильно: 

а, б, в чи г, можливо, правильних два, можливо всі правильні або всі неправильні. При цьому 

виникають суперечливі точки зору. Одна частина студентів називає одну групу фігур, друга 

– іншу. 

2. Висунення гіпотези. 

– Чи викликає у вас труднощі зображення плоских фігур на площині? (Ні.) 

– Якщо вам слід зобразити прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см, як ви це зробите? 

(Зобразимо дві сторони по 2 см і дві по 3 см, суміжні сторони повинні утворити прямий кут.) 

– Отже, який висновок можемо зробити? (Зберігаються розміри сторін і кутів.) 

– Таким чином, можна сказати, що під час побудови зображень плоских фігур усі 

властивості фігури, яка знаходиться у площині рисунка, зберігаються. 

– Як ви думаєте, під час зображенні просторових фігур ситуація аналогічна? (Різні 

точки зору.) 

– Якщо вам слід зобразити на площині куб зі стороною 3 см, чи можемо ми всі 

властивості цієї фігури зобразити на площині без змін? (Ні.) 

– Як ви думаєте, чому? (Припущення студентів.) 

– Оскільки різні частини просторової фігури нахилені до площини зображення під 

різними кутами і під час зображення піддаються різним змінам. Як ви вважаєте, як же 

виконати у цьому разі побудову зображення многогранника? (Студенти висувають 

припущення.) 

– Як ви думаєте, чи побудовані за вашими припущеннями зображення 

многогранників будуть правильними? Як це перевірити? (Студенти висувають припущення) 

4. Перевірка гіпотези. 

Прослухайте лекцію, перевірте правильність ваших припущень. Далі здійснюється 

виклад основного матеріалу лекції. 

5. Кінцева відповідь (розв’язання задачі). 

Після викладу матеріалу лекції студенти повертаються до поставленої на початку 

проблеми «про правильність зображення многогранників». На основі отриманих знань 

перевіряють правильність своєї здогадки. Обґрунтовують, чому рисунки а, б і в не є 

правильними зображеннями, а рисунок г є правильним зображенням.  



Актуальні питання природничо-математичної освіти, 2013, № 1 

119 
 

Дедуктивний метод проблемного викладу використовували під час вивчення теми 

«Побудова зображень многогранників».  

1. Подання проблемної задачі (переформулювання навчальної проблеми). 

Ми вже знаємо, що, для того щоб зображення було правильним, усі частини фігури 

повинні бути зображенні за одним і тим самим методом проектування, у геометрії 

використовують метод паралельного проектування.  

Пригадайте, що називається многогранником? З чого складається призма, піраміда? 

Що може бути основою піраміди, призми? 

Як ви вважаєте, під час побудови многогранника якою буде його основа? (Учні 

висувають припущення.) 

2. Виникнення проблемної ситуації. 

– У цьому разі площиною проекцій буде дошка. (Викладач бере модель, наприклад, 

прямокутного паралелепіпеда.)  

– Що це за геометричне тіло? (Прямокутний паралелепіпед.) 

– Що є основою прямокутного паралелепіпеда? (Прямокутник.) 

– Як на площині проекцій ви зобразити його основу – прямокутник. У вигляді якої 

фігури? (Учні висувають припущення. Одна група – у вигляді прямокутника, друга група – 

паралелограма.) 

– Викладач бере модель призми, основою прикладає її до дошки.  

– Якщо ми спроектуємо основу з дотриманням усіх її властивостей, чи наочним у 

цьому разі буде зображення паралелепіпеда? (Ні.) 

– Чи правильним буде це зображення? (Так.) 

– Який висновок можемо зробити? (Якщо основу прямокутного паралелепіпеда, а 

саме прямокутник, зобразити у вигляді прямокутника і всі побудови виконати методом 

паралельного проектування, то порушується вимога наочності. Зображення буде не 

наочним.) 

Викладач бере модель, наприклад правильної шестикутної піраміди. 

– Що це за геометричне тіло? (Правильна шестикутна піраміда.) 

– Що є її основою? (Правильний шестикутник.) 

– Як слід зобразити основу правильної шестикутної піраміди? (Учні називають різні 

варіанти, проте на основі раніше продемонстрованого досліду розуміють, що це не може 

бути правильний шестикутник. Якою ж повинна бути ця фігура, не можуть відповісти. 

Виникає проблемна ситуація.) 

– З’ясуємо, як правильно побудувати зображення шестикутника, п’ятикутника, 

чотирикутника і трикутника. 

3. Відповідь (розв’язання задачі). 

Виклад матеріалу лекції. 

4. Доведення правильності відповіді. 

Для перевірки правильності зроблених висновків викладач пропонує побудувати 

зображення, наприклад правильної трикутної призми. Зазначає, що побудову будемо 

розпочинати з основи. Зображенням основи є довільний трикутник (викладач будує на 

дошці, студенти у зошитах). Після цього виконує інші кроки побудови. З’ясовують, що 

одержане зображення є: правильним, оскільки виконано за правилами паралельного 

проектування; наочним – усі частини фігури добре видно; простим у виконанні – зайняло не 

багато часу. Таким чином, побудована фігура задовольняє всі вимоги до зображень 

просторових фігур. 

Аналогічно будується зображення, наприклад, правильної шестикутної піраміди. 

Після цього формулюються алгоритми побудови зображень многогранників – піраміди і 

призми. 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Використання 

проблемного викладу у математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів 

забезпечує формування позитивної мотивації до вивчення математики; сприяє підвищенню 

якості знань; закладає навики для здійснення самостійної діяльності.  

Проблема удосконалення математичної підготовки майбутніх вчителів початкових 

класів є надзвичайно складною і неоднозначною. Матеріал даної статті не вичерпує всіх 

аспектів досліджуваної проблеми. До перспективних напрямів подальшого дослідження 

відносимо такі: розробка навчально-методичного забезпечення, використання нових 

інформаційних технологій у навчанні математики майбутніх вчителів початкових класів. 
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РЕЗЮМЕ 

Васько О.А. Использование проблемного изложения в математической подготовке будущих 

учителей начальных классов. В статье рассматривается проблема математической подготовки будущих 

учителей начальных классов. Акцентируется, что использование методов проблемного обучения позволит 

разрешить такие сложности в обучении студентов специальности «Начальное образование» как отсутствие 

мотивации к изучению курса, слабая базовая подготовка по элементарной математике, недостаточно 

сформированные навыки самостоятельной работы и другие. Особенностью этой статьи является то, что на 

конкретном предметном материале продемонстрирована реализация одного из методов проблемного 

обучения – проблемного изложения в индуктивной и дедуктивной формах. В статье установлено, что 

использование метода проблемного изложения на лекционных занятиях по математике обеспечивает 

формирование положительной мотивации к изучению математики, способствует повышению качества 

знаний; закладывает навыки для осуществления самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова. Математическая подготовка, профессиональная подготовка, будущие учителя 

начальных классов, проблемное обучение, проблемное изложение, структура проблемного изложения, 

проблемная ситуация, индуктивное проблемное изложение, дедуктивное проблемное изложение, изображение 

многогранников. 

SUMMARY 

О. Vas’ko. Implementation of the problem statement in training future teachers of mathematics at 

primary school. The problem of future primary school teachers of mathematics training is considered in the article. It 

is emphasized that problem-based teaching methods implementation will provide with the opportunity of overcoming 

such difficulties in teaching to students the specialty “Primary education” as lack of motivation for studying the course, 

poor elementary mathematics basic training, insufficiently formed habits of the independent work, etc. A peculiar 

feature of this article lies in the fact that on the specific subject material one of the problem-based teaching methods 

realization – problem statement in the inductive and deductive forms is demonstrated. It is determined in the article that 

application of problem statement in lectures of mathematics provides positive motivation formation for studying 

mathematics; makes for the improvement of knowledge quality, forms the habits of independent activity performance. 

Keywords: training in mathematics, professional training, future primary school teachers, problem-based 

teaching, problem statement, structure of the problem statement, problematic situation, inductive problematic 

statement, deductive problem statement, images of polyhedrons. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ 

 
Обґрунтовуються підходи до моделювання структури образного мислення суб’єкта навчання. 

Проаналізована інформаційна модель структури образного мислення, проілюстрована особистісна структура 

розвиненості складників образного мислення індивіда. Запропонований підхід до моделювання структури 

образного мислення дає можливість здійснення технологічного проектування учбового процесу в 

загальноосвітній школі з розрахунку на комплексне застосування тих чи тих різновидів образного мислення 

учнів залежно від «природи» прообразів, що забезпечують інформаційний супровід процесу розв’язання 

конкретних дидактичних (методичних) завдань. Актуалізується вимога методичної обробки учбової 

інформації так, щоб інформаційні джерела першої та другої сигнальних систем, доповнюючи один одного, 

забезпечували не лише швидкість, а й якість засвоєння учбової інформації шляхом реалізації змістових і 

смислових зв'язків, презентованих у структурі образного мислення індивіда в такий спосіб, щоб досягалася 

збалансованість її складників. 

Ключові слова: конкретно-образне мислення, наочно-образне мислення, асоціативно-образне мислення, 

абстрактно-образне мислення, модель структури образного мислення. 

 

 

Постановка проблеми. У програмах підготовки учителів та фахівців інших 

гуманітарних спеціальностей у вищих закладах освіти зміст більшості учбових дисциплін 

зазвичай передбачає використання завдань, спрямованих на розвиток мислення студентів. 

Розвиток мислення суб’єктів навчання вважається необхідним елементом їх розумової 

зрілості, тією якісною характеристикою, що регулює здатність індивіда до самостійної 

інтелектуальної діяльності на відповідних рівнях соціокультурних відносин і подальшої 

самостійної професійної діяльності. 

Не буде перебільшенням вважати, що в процесі навчання розвиток мислення суб’єкта 

узгоджується (в певному розумінні) зі змістом учбової дисципліни, її структурно-логічної 

організації та залежить від її соціокультурної значущості й характерних для неї методів і 

засобів оперування одиницями знань. Інакше кажучи, учбова дисципліна (чи цикл учбових 

дисциплін) слугує тією предметною основою, на якій формується певний унікальний стиль 

мислення суб'єкта, здатного до розумової діяльності і навчання.  

Говорячи про стиль мислення, зазначимо, що його доцільно трактувати як 

комунікаційну модель логічної організації понятійних структур, процедур оперування ними і 

методів отримання, обґрунтування і трансляції знань в обраній предметній галузі. 

Ґрунтуючись на такому тлумаченні, можна дійти висновку про існування лінгвального, 

художнього, математичного, фізичного та інших стилів мислення, породжуваних 

відповідними видами предметної діяльності. 

Мета статті – обґрунтувати підходи до моделювання структури образного мислення 

суб’єкта навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Практика останнього десятиліття свідчить, що в 

загальноосвітній школі та у вищих закладах освіти все частіше стали спостерігатися випадки 

«нездатності до навчання», що вже визнається на офіційному рівні [13]. Вони проявляються, 

передовсім, через неможливість сформувати у суб’єктів навчання уміння відтворювати 

(через нетривалий – в межах декількох днів – час) нормативні зразки учбової діяльності. Для 

деяких суб’єктів навчання характерною також є нездатність до запам'ятовування фактів і 

способів оперування ними при роботі зі змістом більшості учбових предметів. Причина 

подібного явища криється в не сформованості у окремих суб’єктів навчання інформаційних 

фільтрів, значному обсязі інформаційного спаму, що отримує суб’єкт через різні 

інформаційні канали [3], а також у нерозвиненості в вмінь добору й реалізації логічних 

http://teacode.com/online/udc/1/159.955.html
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процедур, необхідних для побудови аргументованих висновків, чи взагалі – у відсутності 

уявлень про доказові міркування або не володінні процедурами обґрунтування тверджень 

(припущень). 

Виклад основного матеріалу. Практика навчальної діяльності свідчить, що коли 

зміст навчальної дисципліни не має смислових провалин та різночитань і характеризується 

гарною структурно-логічної організацією та наявністю адаптованих вивідних процедур, то 

суб’єкт навчання отримує можливість у процесі опрацювання цього змісту розвинути власне 

мислення не тільки в загальному плані, але й у контексті предметно орієнтованої розумової 

діяльності, тобто долучитися до норм і традицій математичного, лінгвального чи іншого 

предметно-орієнтованого мислення, його стилістичного й процедурного забезпечення.  

Попереджуючи можливе заперечення правомірності й доцільності співвіднесення 

мислення, яке має формуватися в процесі учбової діяльності, з предметом (змістом) учбових 

дисциплін, відзначимо, що феноменологічний конструктив цієї тези лежить в площині 

унікальності методів, засобів і процедур оперування поняттями, фактами й одиницями знань 

в межах цих дисциплін. Не буде перебільшенням вважати, що на «математичному» й 

«історичному» змісті формуються різні стилі мислення, оскільки основу змісту в кожному із 

вказаних варіацій становлять різні об’єкти вивчення та унікальні способи їх дослідження.  

Безперечно, стиль мислення, що формується у суб’єкта під впливом тієї або іншої 

учбової дисципліни, дає підставу з часом говорити про «математичний», «гуманітарний» або 

якийсь інший «склад розуму»: індивід, що опанував схеми мислення, властиві конкретній 

галузі знань, мимоволі застосовує їх в повсякденні і це накладає відбиток на його 

світосприймання [2] незалежно від того, з яким змістом виявляється пов’язаною його 

розумова діяльність.  

Вживання предметно-обумовлених схем мислення суб’єктами інтелектуальних 

стосунків є типовим явищем у навчальній і практичній діяльності, оскільки такі схеми, 

формуючись у загальноосвітній період життя індивіда, поступово набувають ознак 

ментальних структур1 і набувають характеру провідних у його подальшому житті. В 

реальності це означає, що вчитель математики мислить не так, як вчитель початкових класів 

або вчитель історії і це часто призводить до неоднозначного тлумачення одними фахівцями 

умовиводів інших. 

Якщо говорити про мислення взагалі, то слід зазначити, що в традиційній довідковій 

літературі дано значний перелік різновидів мислення: безóбразне, візуальне, дискурсивне, 

дооперациональноє, інтуїтивне, комплексне, наочно-дієве, наочно-образне, практичне, 

пралогічне, словесно-логічне, творче, теоретичне [9] тощо. Проте в навчальному процесі 

загальноосвітньої школи далеко не для кожного з цих різновидів мислення можна чекати на 

прояв і подальший розвиток як із психофізіологічних причин [12], так і в контексті змісту і 

методів навчання тому або іншому предмету. Незважаючи на це, наведений вище перелік 

навряд чи може сприйматися таким, що дає повне уявлення про різноманітність трактувань 

поняття «мислення» і його навряд чи можна вважати вичерпним, оскільки в нім не 

убачаються ознаки якоїсь систематизації чи класифікації. 

                                                           
1  «Ментальні структури – це система психічних утворень, які в умовах пізнавального 

контакту суб’єкта з дійсністю забезпечують можливість надходження інформації про 

події, що відбуваються, та їхнє перетворення, управління процесами переробки інформації 

й вибірковість інтелектуальної діяльності …, [які] формуються, накопичуються, 

видозмінюються в досвіді людини, в ході її взаємодії із предметним світом, зі світом 

інших людей, зі світом людської культури в цілому, … у яких в «згорнутому» вигляді 

представлені наявні інтелектуальні ресурси суб’єкта» [1, с. 151].  
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Традиційно психологи пропонували розрізняти «словесно-логічне, наочно-образне, 

наочно-дієве» мислення, а також виділяти «теоретичне і практичне, теоретичне і емпіричне, 

логічне (аналітичне) і інтуїтивне, реалістичне і аутистичне (пов’язане з відходом від 

дійсності у внутрішні переживання), продуктивне і репродуктивне, мимовільне і довільне» 

мислення [11]. В окремих джерелах автори окрім наочно-образного посилаються також і на 

конкретно-образне мислення як окремий різновид мислення [8, с. 236], в основі якого 

лежить апелювання до тих чи тих реальних образів, якими здатен оперувати суб’єкт 

навчання.  

Але відомо, що конкретно-образне мислення починає проявлятися услід за 

конкретно-дієвим мисленням у дітей ще в дошкільному віці й з часом поступово 

«заміщається» іншими видами мислення. Зокрема, в підлітковому віці відбувається розвиток 

словесно-логічного та елементів абстрактного мислення [14; 4], яке вважається найвищим 

щаблем розумової діяльності, а також основою багатьох предметно-обумовлених схем 

мислення. 

Традиційно в психології образом вважають «суб’єктивний феномен, що виникає в 

результаті предметно-практичної, сенсорно-перцептивної, розумової діяльності і є цілісним 

інтегральним відображенням дійсності, в якому одночасно представлені основні перцептивні 

категорії (простір, рух, колір, форма, фактура тощо)» [10, с. 223]. У руслі такої точки зору 

виявляється також і сучасне Wiki-тлумачення поняття образу як «безпосереднього або 

опосередкованого відображення реальності у формі цілісної невербальної структури» [7]. 

Стосовно традиційного тлумачення поняття образу зауважимо, що він не обов’язково 

має бути «цілісним інтегральним відображенням дійсності», оскільки таке штучне звуження 

понятійного сенсу веде до ігнорування практично всіх образів вищих рівнів абстракції, які не 

мають аналогів в навколишній реальності, але благополучно існують в уявленні людини у 

вигляді віртуальних «суб’єктивних феноменів». Зокрема, у математиці й мові широко 

розповсюджені абстракції вищого рівня, що утворюються від абстракцій попереднього рівня.  

Типовим прикладом «ступеневого розгортання» математичних абстракцій може 

вважатися така понятійна низка: об’єкт → множина об’єктів → натуральне число → ціле 

число → раціональне число → дійсне число → комплексне число → … Якщо ж говорити про 

різнорівневі абстракції в мові, то їх ілюстрацією можна вважати утворення різновидів речень 

за будовою. 

Зважаючи на зазначене, логічно припустити, що «образне» мислення індивіда 

проходить кілька етапів у процесі його розумового розвитку і кожен з цих етапів формується 

залежно від способу презентації та рівня інтерпретації тієї семантичної інформації, яка 

визначається змістом і понятійно-смисловим контекстом обраної «образної» бази.  

Оскільки в основу такої бази можуть бути покладені розрізнянні за способом 

виникнення і формування образи (конкретні, наочні, асоціативні, абстрактні), то є сенс 

говорити про відповідні «різновиди» образного мислення. При цьому від природи цих 

«твірних» образів, їх смислової й логічної відповідності сформованим раніше образам 

індивіда, прямо залежать не лише можливості уявного оперування ними, але й опанування 

учнями тих мислительних процедур, що виводять особистість на шлях віртуального 

маніпулювання абстрактними об’єктами. 

1. Конкретно-образне мислення зазвичай асоціюється з художнім і вважається 

характерним не тільки для дітей дошкільного віку, а й для письменників, художників та 

людей інших творчих професій, серед яких найбільш часто зустрічаються особи з яскраво 

вираженим художнім мисленням, які втілюють абстрактні думки й узагальнення в конкретні 

образи. 

Образи, що вимальовуються ними у художніх творах, висвітлюють (відкривають), як 

правило, незвичні презентаційні ракурси і окремі сторони змісту, що дає підстави 

зараховувати той чи інший твір до категорії визнаних зразків мистецтва. Зокрема, можна 
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пригадати художника-сюрреаліста Сальватора Далі, хоча б його твори «Сталість пам’яті» 

(«The Persistence of Memory»), «М’які годинники» («Soft Watch»), «Трикутний час» 

(«Triangular Hour»), письменників Джорджа Оруела (роман «1984»), Лао Ше (роман 

«Нотатки про кошаче місто»), Михайла Булгакова (роман «Майстер і Маргарита», повість 

«Собаче серце») та інших. 

У навчанні розвиток конкретно-образного мислення відбувається в процесі учбового 

дослідження літературних творів, вивчення історичного матеріалу та опрацювання інших 

інформаційних джерел, що передбачають уявне оперування гуманітарно-орієнтованою 

інформацією в ракурсі її сюрреалістичного або гіперболізованого сприйняття. 

2. Наочно-образне мислення традиційно трактується як сукупність способів і процедур 

розв’язання задач, що передбачають мисленне оперування зоровими образами тих предметів 

(об’єктів), які є характерними для даної ситуації, без виконання реальних практичних дій з 

ними [6]. 

Вважається, що наочно-образне мислення надає можливість якнайповніше відбивати 

усю різноманітність фактичних інформаційних характеристик предмета. Проте стверджувати 

це напевно навряд чи можливо, оскільки серед характеристик предмета можуть знайтися й 

такі, що за допомогою органів зору чи інших органів чуття «не виявляються», а стають 

«доступними» для вивчення внаслідок абстрагування. Наприклад, скільки б ми не 

намагалися побачити сталість кривини поверхні кулі, нам це зробити не вдасться, але 

абстрагування від можливих «поверхневих неоднорідностей» цього тіла відкриє можливість 

до розуміння сутнісної характеристики його геометричної форми. 

Характеризуючи наочно-образне мислення, не можна лишити поза увагою питання 

інтерпретації поняття «наочності», яке є засадничим для смислового розуміння сутності 

цього типу мислення. У практиці загальноосвітньої школи (особливо в її молодшій ланці) 

наочність витлумачується учителями доволі примітивно – як картинка, малюнок або 

матеріальний предмет для демонстрації. І той факт, що будь-яка математична формула є 

специфічною наочністю, мало кого з учителів початкових класів наводить на думку про 

необхідність добору належних методичних засобів оперування нею, які б через візуалізацію 

надавали учням можливість швидкого усвідомлення й узагальнення закономірностей, 

зафіксованих у вигляді формул. 

Відомо, що формули і подібні до них об’єкти відносяться до необразної (символічної) 

наочності і вони досить широко представлені у змісті ряду шкільних дисциплін (математика, 

фізика, хімія). Ще М. І. Махмутов звертав увагу на те, що «необразна наочність, виконуючи 

роль інструмента схоплювання системи уявлень, полегшує формування наукових понять» 

[5, с. 89], сприяє формуванню й розвитку абстрактних сутнісних категорій. 

3. Асоціативно-образне мислення може тлумачитися як сукупність способів і 

процедур оперування образами предметів (об’єктів), окремі властивості яких 

усвідомлюються через інформаційні асоціації з відомими й вже дослідженими предметами 

(об’єктами).  

Такий різновид мислення досить широко застосовується в миследіяльнісних і 

комунікативних процесах, наприклад – інформаційному обміні в учбовому процесі та 

міжособистісних стосунках. Так, характеризуючи будь-який маловідомий предмет, якого 

немає перед нами, як і його зображення, ми, зазвичай, вдаємося до порівняння його з якимсь 

відомим нашому співрозмовникові предметом. Уявляючи цей предмет без безпосереднього 

його спостереження та убачаючи в ньому певну схожість з тим предметом, про який йде 

мова, ми можемо характеризувати його властивості на рівні образних асоціацій. Це дозволяє 

скласти первинне уявлення про предмет та окремі його властивості, а вже потім займатися 

більш детальним і змістовим його дослідженням. 

4. Абстрактно-образне мислення є ще інструментальним різновидом пізнання 

дійсності й може мислитися як сукупність способів і процедур оперування образами 
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абстрактних, ідеальних понять (чи самими поняттями) при дослідженні (характеристиці) 

реальної або віртуальної ситуації, процесу, явища тощо. Якщо виходити з того, що образи 

можуть мати у своєму генезисі не лише реальні предмети (об’єкти), процеси або явища, але й 

ідеальні, абстрактні поняття, які також можуть включатися в розумову діяльність і 

використовуватися в певній системі обґрунтувань, то стає зрозумілим доцільність 

виокремлення цього різновиду образного мислення.  

Елементи абстрактно-образного мислення починають формуватися вже в 

дошкільному віці через введення у світосприйняття дитини таких казкових персонажів, як 

«Змій Горинич», «Кащей Безсмертний» й інших, які не мають прототипів у житті, а є суто 

абстрактними поняттями, що не породжують обґрунтованих асоціацій з реально існуючими 

предметами (об’єктами). Пізніше, в загальноосвітній школі в обіг поступово вводяться такі 

абстрактні поняття, як «число», «точка» (математика), «рівномірний рух», «середня 

швидкість», «ідеальний газ» (фізика), «інформація» (інформатика) та інші. Оперування ними 

є необхідним не лише для оволодіння змістом шкільних предметів, але й у повсякденному 

житті людини в сучасному суспільстві. 

Кожне з абстрактних понять, образи яких благополучно прижилися в нашій уяві, 

вводилося в обіг у певному віці, який не обов’язково мав припадати на шкільний період. 

Соціокультурний розвиток суспільства і пришвидшення інформаційних процесів у соціумі 

стимулюють появу в інтелектуальному інструментарії людини абстрактних, ідеальних 

понять практично впродовж усього її життя залежно від тих завдань, що доводиться їй 

вирішувати.  

Окремо зауважимо, що виділені вище «різновиди» образного мислення та існування в 

уяві суб’єкта відповідних образів аж ніяк не свідчить про результативність його розумової 

діяльності, оскільки остання вимагає сформованості умінь і навичок застосування розумових 

процедур аналітичного плану за допомогою яких суб’єкт дістає можливість інформаційного 

дослідження саме тих образів, які виникають або існують в його свідомості. Тому, 

враховуючи специфіку мислительних процесів, орієнтованих на сприйняття, усвідомлення і 

оперування інформацією в термінах тієї або іншої «образної» інформаційної моделі, 

деталізуємо ті їхні особливості, урахування яких може підвищити ефективність 

проектування і розробки технологій навчання дисциплінам в загальноосвітній школі. 

Розглядаючи охарактеризовані «різновиди» образного мислення в єдності їхніх 

взаємозв’язків (взаємодій) в структурі розумового розвитку особистості, можемо схематично 

зобразити їх сукупність у вигляді деякого «тетраедра» – чотиривершинного графа 

Gi,j=1…4(Vi, Ej), ребра якого визначають потенційний взаємовплив, а «розмір вершини» – 

домінування певної «образної основи» (конкретної, наочної, асоціативної, абстрактної) в 

будові образного мислення (рис. 1). 

З кожною вершиною V1–V4 цього графа може бути зіставлена певна «вага» α1–α4, яка 

відіграє роль кількісної характеристики розвиненості у суб’єкта того чи того «різновиду» 

образного мислення. 
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Рис. 1. Інформаційна модель структури  

образного мислення 

 

Наприклад, якщо у суб’єкта переважає наочно-образне (V2) і у дещо меншій мірі 

розвинуте асоціативно-образне (V3) мислення, але абстрактно-образне (V4) мислення 

сформоване погано, то особистісна структура розвиненості складників образного мислення 

може описуватися ранжируваним ланцюжком V2–V3–V1–V4 та ілюструватися (рис. 2) таким 

чином: 

 

 
Рис. 2. Ілюстрація особистісної структури розвиненості складників  

образного мислення індивіда 

 

У разі, коли розроблено «механізм» визначення кількісних характеристик 

розвиненості у суб'єкта окремих структурантів V1–V4 образного мислення, можна з кожною 

вершиною тетраедра Vi співвіднести отриману «вагу» αi і за таких умов особистісна 

структура розвиненості складників образного мислення індивіда набуде вичерпної 

інформативності. 
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Наостанок відзначимо, що запропонований підхід до моделювання структури 

образного мислення дає можливість здійснення технологічного проектування учбового 

процесу в загальноосвітній школі з розрахунку на комплексне застосування тих чи тих 

різновидів образного мислення учнів залежно від «природи» прообразів, що забезпечують 

інформаційний супровід процесу розв’язання конкретних дидактичних (методичних) 

завдань. 

У загальноосвітній школі образне мислення в різноманітних проявах є основою для 

оволодіння поняттями, фактами, залежностями й іншими одиницями знань. У дітей 

мислення базується на першій сигнальній системі, що забезпечує безпосередню перцепцію 

дійсності у формі відчуттів і сприйнять. Друга сигнальна система, – яка «відповідає» за 

сприйняття дійсності за допомогою узагальнених, абстрактних понять завдяки мовній 

діяльності, мисленню й тим уявним образам, що містять семантичну (смислову) інформацію, 

– в учнів загальноосвітніх шкіл знаходиться у процесі формування. Тому в їхній розумовій 

діяльності переважає опора на першу сигнальну систему, що живиться тими образами, які 

постають перед учнями у процесі опрацювання змісту шкільних предметів. 

Урахування цього аспекту в проектуванні розвиненості складників образного 

мислення учнів є важливою методичною задачею, адже зараз за даними дослідження 

Л. К. Сільверман, для запам’ятовування правил і розв’язання задач близько 30% 

європейських учнів 4–6 класів використовують інформаційні джерела, які забезпечуються 

ресурсами першої сигнальної системи, 25% учнів переважно користуються інформаційними 

джерелами другої сигнальної системи, а 45% учнів послуговуються обома «видами» 

інформаційних джерел [15, с. 6]. Якщо врахувати, що швидкість обробки інформації, яка 

надходить через інформаційні канали першої сигнальної системи, оцінюється в 60±5 біт/сек, 

а швидкість обробки абстрактної інформації становить лише 7±2 біт/сек, то розраховувати на 

швидке та якісне засвоєння учбового матеріалу в загальноосвітній школі (особливо 

насиченого різнорідними абстракціями) можна лише за умови застосування методів 

навчання, що спираються на інформаційні джерела обох сигнальних систем з пріоритетним 

використанням образів різної природи.  

Висновки. Актуалізується вимога методичної обробки учбової інформації так, щоб 

інформаційні джерела першої та другої сигнальних систем, доповнюючи один одного, 

забезпечували не лише швидкість, а й якість засвоєння учбової інформації шляхом реалізації 

змістових і смислових зв'язків, презентованих у структурі образного мислення індивіда в 

такий спосіб, щоб досягалася збалансованість її складників. 
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РЕЗЮМЕ 

Лодатко Е.А. Моделирование структуры образного мышления. Обосновываются подходы к 

моделированию структуры образного мышления субъекта обучения. Проанализирована информационная 

модель структуры образного мышления, проиллюстрировано личностную структуру развитости частей 

образного мышления индивида. Предложенный подход к моделированию структуры образного мышления дает 

возможность осуществления технологического проектирования учебного процесса в общеобразовательной 

школе в расчете на комплексное применение тех или иных разновидностей образного мышления учащихся в 

зависимости от «природы» прообразов, обеспечивающих информационное сопровождение процесса решения 

конкретных дидактических (методических) задач. Актуализируется требование методической обработки 

учебной информации так, чтобы информационные источники первой и второй сигнальных систем, дополняя 

друг друга, обеспечивали не только скорость, но и качество усвоения учебной информации путем реализации 

содержательных и смысловых связей, представленных в структуре образного мышления индивида таким 

образом , чтобы достигалась сбалансированность ее составляющих. 

Ключевые слова: конкретно-образное мышление, наглядно-образное мышление, ассоциативно-

образное мышление, абстрактно-образное мышление, модель структуры образного мышления. 

SUMMARY 

E. Lodatko. Modeling the structure of figurative thinking. Approaches to modeling the structure of the 

subject of teaching figurative thinking are grounded in the article. Informational model of figurative thinking structure 

is analyzed, person-oriented structure of figurative thinking components development of an individual is illustrated. The 

proposed approach to modeling the structure of figurative thinking gives an opportunity of performing technological 

projection of the teaching process at comprehensive school with prospective complex application of certain types of 

figurative thinking various forms depending on “the nature” of the prototypes that ensure informational 

accompaniment of particular didactic (methodical) tasks completing process. The claim for educational information 

methodical processing is actualized to be performed in such a way that informational sources of the first and the second      

signal systems that complement each other, would provide not only with the fluency, but also with the quality of 

educational information learning through realization of content and notional relations, presented in the structure of 

figurative thinking of an individual in such a way that will enable to achieve the balanced state of its constituents. 

Keywords: specific and figurative thinking, visual and figurative thinking, associative and figurative thinking, 

abstract and figurative thinking, a model of figurative thinking structure. 
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УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ 

 
У статті авторами проаналізовано поняття «модель», «математична модель», класифікуються рівні 

оволодіння елементами математичного моделювання: інтуїтивно-наївний, навчально-спрощений, реально-

виробничий. Авторами розглянуті методичні особливості підготовки школярів до оволодіння відповідними 

рівнями математичного моделювання. Математичне моделювання розширює творчі можливості фахівця у 

вирішенні цілого ряду професійних завдань, істотно змінює його професійну мобільність. На сучасному етапі 

математичне моделювання є новим універсальним компонентом методології будь-якої науки і в значній 
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частині підручників і навчальних посібників з різних дисциплін включаються поняття, методи та приклади 

застосування математичного моделювання. У статті виділено три типи основних завдань, які сприяють 

формуванню дослідницьких, рефлексивних і творчих умінь і поступово формують навички застосування 

методу математичного моделювання у процесі розв’язування прикладних задач. У процесі навчання важливим 

є використання не окремих задач (задач, що демонструють основні поняття розділу дисципліни в 

професійному контексті, задач динамічного характеру, задач дослідницького характеру), а цілісної їх 

системи. 

Ключові слова: навчання, математичне моделювання, рівні оволодіння. 

 

Постановка проблемы и анализ актуальных исследований. На современном этапе 

развития человечества нельзя найти такую область знания, в которой в той или иной мере не 

использовалось бы моделирование. Модели играют огромную роль в различных науках как 

средство для отображения структуры и свойств различных объектов. Выбор модельных 

представлений часто определяет успех научных исследований, поскольку от этого выбора 

зависит и выбор средств исследования, и точность, и достоверность получаемых выводов, 

прогнозов и рекомендаций. 

Под моделью понимается такая мысленно представимая или материально 

реализуемая система, которая отображая или воспроизведя объект исследования, способна 

замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте [1, c. 19]. 

Модель – это упрощенный вариант действительности, используемый для изучения ее 

ключевых свойств. 

Модели упрощают восприятие какой-либо ситуации и обеспечивают целостность 

восприятия, развивают компоненты абстрактного мышления (анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование и др.), совершенствуют логическое мышление и помогают глубже усвоить 

материал, так как позволяют изучать свойства объекта в «чистом» виде. 

Под моделированием будем понимать «процесс использования моделей для изучения 

тех или иных свойств оригинала (преобразования оригинала) или замещения оригинала 

моделями в процессе какой-либо деятельности» [1]. Можно сказать, что моделирование – это 

изучение объекта путем построения и исследования его модели, осуществляемое с 

определенной целью, состоящее в замене эксперимента с оригиналом экспериментом на 

модели. 

Среди множества всевозможных моделей особую роль играют математические 

модели. Математическая модель является важнейшим видом знакового моделирования и 

осуществляется средствами языка математики. Математическая модель, основанная на 

некотором упрощении, идеализации, не тождественна объекту, а является его 

приближенным отражением. Однако благодаря замене реального объекта соответствующей 

ему моделью появляется возможность сформулировать задачу его изучения как 

математическую и воспользоваться для анализа универсальным математическим аппаратом, 

который не зависит от конкретной природы объекта. У математически подобных объектов 

процессы обладают различной физической или экономической природой, но описываются 

идентично. 

Математические модели являются эффективным методом познания окружающего 

мира, а также прогнозирования и управления, и позволяют осознать сущность изучаемых 

явлений. Потенциал математического моделирования, накопленный при исследовании 

одного круга задач, может быть использован к решению совсем других проблем. Хорошо 

построенная математическая модель, как правило, обладает важным свойством: ее изучение 

дает новые знания об объекте-оригинале.  

В настоящее время математическое моделирование выступает как новый 

универсальный компонент методологии любой науки и в значительной части учебников и 

учебных пособий по различным дисциплинам включаются понятия, методы и примеры 

применения математического моделирования. Для осуществления математического 

моделирования специалист независимо от его рода деятельности должен знать определенный 
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набор универсальных алгоритмов математики и владеть способами их программной 

реализации на ПК, привлекая и современные информационные и коммуникационные 

технологии. В связи с этим, в учебные планы многих вузов сейчас входят такие дисциплины, 

связанные с математическим моделированием, например, «Математическое моделирование и 

численные методы», «Математические модели в экономике», «Компьютерное 

моделирование», «Информационные технологии в математике» и др. Эти курсы нацелены на 

обучение студентов моделированию, осознание методологии моделирования. Они 

открывают студентам широкие возможности для осознания связи информатики с другими 

дисциплинами естественнонаучного цикла. Применение метода моделирования позволяет 

показать универсальность математических уравнений и алгоритмов, дает возможность 

унифицировать описания разнообразных по своей природе процессов. 

Математическое моделирование расширяет творческие возможности специалиста в 

решении целого ряда профессиональных задач, существенно изменяет его 

профессиональную мобильность. Только понимание сущности математического 

моделирования позволяет адекватно использовать этот метод в профессиональной 

деятельности. 

Этапы обучения математическому моделированию описаны в [2] и подразделяются на 

интуитивные этапы, пропедевтические этапы и учебные этапы. 

Изложение основного материала. В настоящей работе выделены уровни владения 

математическим моделированием:  

1. Интуитивно-наивный. 

2. Учебно-упрощенный. 

3. Реально-производственный. 

Первым уровнем обучаемые начинают овладевать в дошкольных учебных заведениях 

и в начальной школе. Дети обозначают точками (квадратами, кружками и т. д.) людей, 

животных, предметы, а связи между ними обозначаются линиями. При решении текстовых 

задач ученики принимают допущения, что скорости машин (людей, рек и т. д) являются 

постоянными, что предметы мгновенно меняют свои скорости и направления движения, 

считают, что производительность выполнения работы постоянна во время всей работы, что 

при сливании двух растворов объем получившегося раствора равен сумме исходных объемов 

и т. д. На наш взгляд у подавляющего большинства школьников нет отторжения этих 

допущений. Эти допущения используют схемы, таблицы, графики и т.д. используют и 

взрослые, даже не подозревая, что занимаются моделированием. Также ученики и взрослые 

используют таблицы, схемы, графики. 

Большое значение в воспитании интуитивно-наивного уровня принадлежит учителям 

начальных классов. 

Первый уровень владения моделированием, к сожалению, соответствует изучению 

школьного курса информатики в Республике Беларусь. Согласно «Учебной программе для 

общеобразовательных учреждений РБ. Информатика VI – XI классы» на изучение раздела 

«Информационные модели» отводится 4 часа. В рамках раздела рассматривается только 

понятие, назначение информационной модели. Однако большинство разделов базового курса 

имеют прямое отношение к моделированию. Специфика информатики в том, что она 

использует модели всевозможных форм и видов (текст, таблица, рисунок, алгоритм, 

программа) – это и есть информационные модели. Текстовые и графические редакторы, 

системы управления базами данных, табличные процессоры, компьютерные презентации 

следует рассматривать как инструменты для работы с информационными моделями. 

Следовательно, линия моделирования является сквозной для многих разделов базового 

курса. Информационное моделирование является не только объектом изучения в 

информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической 
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деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного исследования и как 

самостоятельный вид деятельности. 

Вторым уровнем обучаемые должны овладеть после обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях. На этом уровне обучаемые осваивают основные 

теоретические знания и практические умения, связанные с математическим 

моделированием. 

Обучаемые знакомятся с такими понятиями как модель, моделирование, 

математическая модель, математическое моделирование, компьютерное моделирование, 

знакомятся с условиями моделирования, классификацией моделей, условиями построения 

математической модели, требованиями к математической модели, рассматриваются 

основные этапы компьютерно-математического моделирования, чему уделяется большое 

внимание при решении задач. 

На наш взгляд, обучаемый на втором уровне должен уметь строить учебные близкие к 

ним модели и исследовать их. Наш опыт показывает, что построение даже самых простых 

моделей вызывает затруднения у студентов. Как правило, в программах вузов 

рассматривается исследование уже построенных моделей. Однако этот уровень владения 

моделированием является очень важным, поскольку учебные модели являются составными 

кирпичиками, из которых строятся модели реальных производственных ситуаций. Поэтому 

следует знакомить обучаемых с лучшими алгоритмами исследования таких моделей. 

К данному уровню владения можно готовить и школьников на факультативе в школе. 

Нами разработана программа такого факультатива [3] и подготовлены учебные пособия для 

ее реализации [4, 5].  

Третий уровень владения моделированием – реально-производственный. 

Предполагается, что на этом уровне индивидуум будет строить математические модели 

реальных производственных объектов и процессов. 

Индивидуум должен владеть опытом построения и исследования моделей, возможно, 

новых для себя, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов.  

Высшая школа плохо приспособлена для достижения этого уровня. Некоторую 

возможность для этого дают занятия научной работой, курсовые и дипломные работы. 

Однако приблизиться к данному уровню выпускник вуза может лишь через несколько лет 

работы при условии, что работа связана с моделированием. 

Можно выделить три типа основных задач, которые способствуют формированию 

исследовательских, рефлексивных и творческих умений и постепенно формируют навык 

применения метода математического моделирования в решении прикладных задач. 

1. Задачи, демонстрирующие основные понятия раздела дисциплины в 

профессиональном контексте. 

2. Задачи динамического характера – условие которых представляет собой серию 

взаимосвязанных проблем. Дидактическая ценность таких задач в том, что они порождают 

серию взаимосвязанных вопросов, в решении которых требуется умение целенаправленно 

наблюдать, сравнивать, обобщать, выдвигать, доказывать или опровергать гипотезу, 

составлять математическую модель конкретной ситуации. 

3. Задачи исследовательского характера – в ходе работы над такой задачей 

обучающийся, решая познавательную проблему, осуществляет самостоятельный поиск пути 

решения, а также, анализируя условие, решение и математическую модель, формулирует 

новую задачу. Для таких задач характерно отсутствие образца, конечного ответа, только 

общие рекомендации. 

Выводы. В процессе обучения представляется важным использование не отдельных 

задач, а целостной их системы. В основу построения системы учебных задач по 
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моделированию на третьем уровне могут быть положены принципы систематизации 

творческих задач И.Я. Лернера [6], дополненные и скорректированные с ориентацией на 

новые образовательные результаты.  
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РЕЗЮМЕ 

Мельников О.И., Дегтяр С.Н. Уровни владения математическим моделированием. В статье 

авторами проанализировано понятие «модель», «математическая модель», классифицируются уровни 

владения элементами математического моделирования: интуитивно-наивный, учебно-упрощенный, реально-

производственный. Авторами рассмотрены методические особенности подготовки школьников к овладению 

соответственными уровнями математического моделирования. Математическое моделирование расширяет 

творческие возможности специалиста в решении целого ряда профессиональных задач, существенно изменяет 

его профессиональную мобильность. В настоящее время математическое моделирование выступает как 

новый универсальный компонент методологии любой науки и в значительной части учебников и учебных 

пособий по различным дисциплинам включаются понятия, методы и примеры применения математического 

моделирования. В статье выделено три типа основных задач, которые способствуют формированию 

исследовательских, рефлексивных и творческих умений и постепенно формируют навык применения метода 

математического моделирования в решении прикладных задач. В процессе обучения представляется важным 

использование не отдельных задач (задачи, демонстрирующие основные понятия раздела дисциплины в 

профессиональном контексте, задачи динамического характера, задачи исследовательского характера), а 

целостной их системы. 

Ключевые слова: обучение, математическое моделирование, уровни владения. 

SUMMARY 

O. Melnikov, S. Degtyar. Rates of mathematical modeling command. The author analyzes the concept of 

"model", "mathematical model", levels of mathematical modeling elements command are classified: intuitive, naive, 

simplified training, real-production. Methodological peculiarities of training the learners in mastering particular levels 

of mathematical modeling are considered by the authors. Mathematical modeling enhances creativity of a specialist in 

solving a whole range of professional tasks, considerably changes his professional mobility. Currently, mathematical 

modeling serves as a new universal component of any science methodology and in most of tutorials and manuals in 

various subjects includes concepts, methods and examples of mathematical modeling implementation. Three main tasks 

that contribute to research, reflective, creative skills formation, and form gradually a skill of implementing mathematics 

modeling method in solving applied problems are defined. Teaching process proved the importance of implementing not 

separate problems (problems, demonstrating the basic concepts of the discipline section in a professional context, 

dynamic problems, research problems), but their holistic system. 

Keywords: teaching, mathematical modeling, levels of command. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ 

 
Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів під час вивчення курсу 

«Методика навчання біології та природознавства» у педагогічному ВНЗ. Проведено аналіз методичних видань, 

у яких описано методику організації самостійної роботи студентів. Під час аналізу встановлено, що 

самостійна робота студентів (СРС) є актуальною, багатоаспектною та недостатньо дослідженою 

проблемою. У статті  розглядаються основні форми та види самостійної роботи студентів, описані загальні 

методичні вимоги, яких слід дотримуватися під час організації самостійної роботи студентів з методики 

навчання біології. Наводяться результати проведеного анкетування студентів 4 курсу. Раціональна 

організація самостійної діяльності студентів на занятті, застосування ефективних методів і прийомів 

викладання методики навчання біології запобігають перевантаженню домашніми завданнями, роблять 

оптимальними їх обсяг та характер. 

Ключові слова: самостійність, самостійна робота, види самостійної роботи, форми самостійної 

роботи, контроль самостійної роботи, індивідуальна самостійна робота, позааудиторна самостійна робота, 

методика навчання біології. 

 

Постановка проблеми. Формування висококваліфікованого спеціаліста в сучасних 

умовах неможливе без залучення студентів до самостійної роботи, яка характеризується як 

цілеспрямована сукупність суб’єктних дій студента під керівництвом викладача.  

Психологами доведено, що навчальний матеріал засвоюється на 90 % тоді, коли він 

опрацьовується самостійно, індивідуально виконується завдання від його постановки до 

аналізу отриманих результатів. Саме тому вища школа поступово, але неухильно переходить 

від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною діяльністю, формування у 

студентів навиків самостійної творчої роботи.  

Самостійна робота є найважливішим компонентом педагогічного процесу, що 

передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної  навчальної діяльності, яка 

здійснюється як під час аудиторних, так й позааудиторних занять, без участі викладача та під 

його безпосереднім керівництвом.  

Мета самостійної роботи студентів двоєдина – це формування самостійності як риси 

особистості та засвоєння знань, умінь, навиків. 

Метою статті є з’ясувати особливості організації самостійної роботи з методики 

навчання біології та природознавства студентів педагогічного ВНЗ в процесі навчальної 

діяльності.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз сучасних педагогічних досліджень та 

практики підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах 

дозволив встановити, що проблема організації самостійної роботи з методики навчання 

біології розробляється сучасними вітчизняними та зарубіжними вченими І. В. Морозом, 

А. В. Степанюк, Г. Я. Жирською, Н. Й. Міщук, Л. С. Барною, С. А. Логвіна-Бик, 

О.А. Цуруль, Н. Д. Андрєєвою, О. С. Кабаян, А. Г. Захаровою, Н. М. Антиповою, 

А. С. Єрмаковою, Н. В. Карташовою, Н. В. Івановою.  

Так, зокрема самостійна робота студентів досліджується у роботах І. В. Мороза [3]: 

проблеми та стан організації самостійної роботи у педагогічних ВНЗ, особливості діяльності 

науково-педагогічного працівника та студентів під час планування, організації та контролю 

самостійної роботи, зміст та форми звітності, шляхи вдосконалення та оптимізації 

самостійної роботи з методичних дисциплін.  
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Методист вказує на комплекс ускладнень, що виникають у науково-педагогічних 

працівників під час організації самостійної роботи: відсутність узгоджених навчальних 

посібників із концепцією самостійної роботи студентів; недостатня зацікавленість в 

реорганізації самостійної роботи; відсутність обладнаних місць, часу виконання; 

фронтальний характер самостійної роботи без урахування рівня підготовки студентів; 

непідготовленість студентів до самостійної роботи, не викладається спеціальний курс; 

відсутність попередньої діагностики можливостей студентів; відсутність у науково-

педагогічних працівників стимулів для організації самостійної роботи студентів [7].  

О.А. Цуруль науково обґрунтувала та розробила систему індивідуально-орієнтованих 

завдань для самостійної роботи студентів з методики навчання біології в умовах кредитно-

модульної системи навчання.  

Н. В. Івановою виокремлено систему професійних умінь, формування яких 

здійснюється у процесі аудиторної та позааудиторної самостійної роботи з методики 

навчання біології [4]. Шляхи індивідуалізації самостійної роботи з методики навчання 

біології досліджуються у роботах А. В. Степанюк, Н. Б. Грицай, А. Ю. Цини та В. І. Цини. 

Для організації самостійної роботи студентів з методики навчання біології групою 

дослідників на чолі з А. В. Степанюк розроблено систему завдань, що передбачають: а) 

засвоєння змісту навчального матеріалу з шкільного курсу біології та методики його 

викладання; б) формування професійних умінь та навичок студентів; в) засвоєння способів 

активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології; г) ознайомлення з 

педагогічним досвідом у галузі методики навчання біології [4]. 

А. Ю. Цина та В. І. Цина розробили та апробували типологію завдань для організації 

самостійної домашньої роботи студентів: завдання теоретичного характеру (вивчити, 

проаналізувати, відібрати категорії, об’єкти і процеси, що входять до  складу змісту 

навчання), завдання практичного характеру (опрацювання конкретних фахових явищ, 

об’єктів, процесів; безпосередня практична перетворювальна діяльність з ними); завдання 

об’єднаного характеру (узагальнення вивченого теоретичного матеріалу і проектування 

студентом фахової діяльності як спеціаліста – планування, розробка системи заходів з 

конкретного розділу або теми  навчальної дисципліни) [6].  

Н. Б. Грицай запропоновано низку індивідуальних навчально-дослідних завдань для 

індивідуалізації самостійної роботи з методики навчання біології [1].  

Виклад основного матеріалу. При організації самостійної роботи необхідно 

враховувати розмаїття її видів та форм (таблиця 1) [3].  

Таблиця 1 

 Форми та види самостійної роботи студентів 

Форма СРС Види та особливості СРС 

СРС під час лекції Активне слухання, складання конспекту 

Практичні заняття Виконання вправ, виконання завдань, розв'язання задач 

Лабораторна робота Експериментально-дослідницька робота, проведення експерименту 

та оброблення 

одержаних результатів 

Семінарське заняття Виступи з доповідями, участь в обговорення питань 

Позааудиторна СРС Вирішення завдань, виконання вправ, розв’язування задач 

Підготовка рефератів, 

доповідей, виступів. 

Робота з навчальною літературою. 

Робота в мережі Інтернет 

 

Під час організації навчально-виховного процесу з методики навчання біології та 

природознавства у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, 
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студенти залучаються до різних видів СР на різних формах навчання: лекціях, практичних та 

семінарських заняттях і під час позааудиторної роботи. З метою виявлення ставлення 

студентів до самостійної роботи з методики навчання біології та природознавства, 

забезпечення належних умов щодо її навчально-методичного забезпечення та контролю, 

було проведено анкетування студентів 4 курсу природничо-географічного факультету 

Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. На запитання 

анкети, респонденти дали такі відповіді: у 19% студентів  не виникають труднощі під час 

виконання самостійної роботи. У 24 % опитуваних студентів вони виникають досить часто, а 

у 57 % – інколи. Це свідчить про невміння самостійно опрацьовувати літературні джерела й 

одержувати необхідну інформацію, що для студентів 4 курсу є негативною тенденцією.  

Причинами, що заважають студентам навчатися самостійно є: недостатня кількість 

часу для виконання такого обсягу завдань, недостатня забезпеченість навчально-методичною 

літературою, що свідчить про небажання студентів самостійно займатись пошуком 

літератури і використовувати сучасні інформаційні технології небажання самостійно 

навчатись і невміння самостійно організувати свій час, що в свою чергу може виступати 

реальним джерелом нестачі часу, про який говорять студенти і який, на їхню думку виступає 

основним фактором обмеження самостійної роботи. Так вважають 94 % опитуваних.  

Найбільшу перевагу під час підготовки до самостійної роботи студенти надають 

навчальній літературі – 52,4 %, на другому місці – робота з конспектом – 28,6 % , на 

третьому місці – використання періодичних видань – 19 %. 

Під час контролю самостійної роботи з методики навчання біології та 

природознавства студенти надають перевагу завданням пізнавально-пошукового типу – 38,1 

% і пізнавально-практичного типу – 33,3 %, завдання репродуктивного і творчого типу 

обрали – 28,6 % студентів. 

Найбільш ефективними формами контролю самостійної роботи студенти назвали: 

тестування - 38 %; опитування 24 %; колоквіуми 19 %; перевірка конспектів 19 %; а от 

контрольні роботи не обрав жоден студент.  

Одним із поширених методів самостійної роботи, яким студенти вважають за потрібне 

користуватися під час організації самостійної роботи це є вирішення проблемних завдань – 

61,9 % опитуваних, це найбільш продуктивно впливає на розвиток вмінь і навичок, 

конспектування стоїть на другому місці – 28,6 %, підготовка реферату, курсової роботи на 

третьому – 9,5 % опитуваних. 

Отже, самостійна робота студентів потребує чіткої організації, планування, системи й 

певного керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього 

виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних 

робіт), що сприяє підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому 

залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від 

наявності позитивних мотивів.  

Аналіз літературних джерел дозволив виокремити загальні методичні вимоги, яких 

слід дотримуватися під час організації самостійної роботи студентів: 

1. Обґрунтування необхідності завдань конкретного завдання зокрема, що вимагає 

виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів. 

2. Відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст 

завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній та в різних групах, 

проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, відповідність поставлених 

оцінок (адекватність оцінювання). 

3. Надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи. 

4. Нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні витрат 

часу та трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує оптимальний порядок навчально-

пізнавальної діяльності студентів — від простих до складних форм роботи. 
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Висновок. Аналіз праць, присвячених проблемі самостійної роботи студентів у 

вищих навчальних закладах свідчить, що СРС є актуальною, багатоаспектною та 

недостатньо дослідженою проблемою. Ефективність самостійної роботи забезпечується 

якісною навчальною літературою, зокрема, підручниками, посібниками та методичними 

рекомендаціями, наскільки успішно викладач керує їх діяльністю, добре продумана 

організація самостійної діяльності студентів на занятті, їх активність, застосування 

ефективних методів і прийомів викладання методики навчання біології запобігають 

перевантаженню домашніми завданнями, роблять оптимальними їх обсяг та характер.  
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РЕЗЮМЕ 

Миронец Л.П., Ризниченко Р.Н. Организация самостоятельной работы студентов по методике обучения 

биологии природоведению в педагогическом ВУЗe. Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы 

студентов при изучении курса «Методика обучения биологии и природоведения» в педагогическом вузе. Проведен анализ 

методических изданий, в которых описана методика организации самостоятельной работы студентов. При анализе 

установлено, что самостоятельная работа студентов (СРС) является актуальной, многоаспектной и недостаточно 

исследованной проблемой. В статье рассматриваются основные формы и виды самостоятельной работы студентов, 

описаны общие методические требования, которые должны соблюдаться при организации самостоятельной работы 

студентов по методике обучения биологии. Приводятся результаты проведенного анкетирования студентов 4 курса. 

Рациональная организация самостоятельной деятельности студентов на занятии, применение эффективных методов и 

приемов преподавания методики обучения биологии предотвращают перегрузку домашними заданиями, делают 

оптимальными их объем и характер. 

Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная работа, виды самостоятельной работы, формы 

самостоятельной работы, контроль самостоятельной работы, индивидуальная самостоятельная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, методика обучения биологии. 

SUMMARY 

L. Myronets, R. Ryznychenko. Organization of students’ independent work in teaching biology and natural science 

methodology at pedagogical higher educational establishments. The article deals with students independent work organization 

during studying the course “Methods of teaching biology and natural science” at pedagogical higher educational establishment. 

Analysis of methodological issues, in which the methods of students’ independent work are described, has been conducted. The 

analysis acknowledged that students’ independent work is actual, multifaceted and insufficiently studied problem. The basic forms 

and kinds of students’ independent work are considered in the article, general methodological requirements that should be followed 

in the process students’ independent  work organization in methodology of teaching biology are described. The results of the 

conducted questionnaire of fourth year students are given. Rational organization of students’ independent classwork, effective 

methods and techniques of biology teaching methodology prevent from being overloaded with home assignments, make them optimal 

in size and in form.      

Keywords: independence, independent work, types of independent work, forms of independent work, independent work 

control, individual independent work, extracurricular independent work, methodology of teaching biology. 

 


