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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦIЇ ЗНАНЬ
ПРИ ВИВЧЕННI АЛГЕБРИ В 7-9 КЛАСАХ
Стаття присвячена проблемi узагальнення та систематизацiї знань учнiв при вивченнi
курсу алгебри 7-9 класiв, необхiдностi вдосконалення методики навчання математики та
розробцi методичних рекомендацiй щодо вирiшення цiєї проблеми.
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Вступ
На сучасному етапi розвитку педагогiчної науки i шкiльної практики особливого значення набуває проблема органiзацiї навчальної дiяльностi школярiв та розробки нового змiсту та нових технологiй навчання i виховання, адже
в системi освiти України взято курс на гуманiзацiю та демократизацiї навчання, де формування особистостi та компетентностi учнiв виходить на перший
план. Видатнi педагоги зазначали важливiсть узагальнення та систематизацiї
знань, наприклад Я.А. Коменський стверджував: «Все повинно здiйснюватися так послiдовно, щоб сьогоднiшнє закрiплювало вчорашнє i торувало шлях
до завтрашнього» [3]. Аналiз контрольних робiт, вiдповiдей учнiв свiдчить
про не достатню систематизованiсть знань. Певна частина вчителiв не займається цiєю проблемою на необхiдному рiвнi, iншi розумiють систематизацiю
досить своєрiдно, зводячи її до органiзацiї урокiв узагальнюючого повторення. I навiть узагальнююче повторення дуже часто пiдмiняється простим
повторенням матерiалу, в процесi якого учнi розв’язують вправи безпосередньо взятi iз вiдповiдних контрольних робiт.
Новi тенденцiї в розвитку системи неперервної освiти вимагають придiлення належної уваги саме формуванню вмiнь засвоювати та використовувати
iнформацiю, оволодiванню учнями механiзмом мислення, що дасть можливiсть творчо пiдiйти до розв’язання поставлених перед учнями проблем. Серед загальних прийомiв розумової дiяльностi учнiв важливе значення мають
систематизацiя та узагальнення, що здатнi забезпечити активну i самостiйну
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теоретичну та практичну дiяльнiсть учнiв в цiлiсному педагогiчному процесi.
Оскiльки необхiднiсть систематизацiї та узагальнення при навчаннi математики зумовлюється характером самої науки математики, то по цiй причинi в
критерiях оцiнювання навчальних досягнень з математики в системi загальної середньої освiти, рекомендованих Мiнiстерством освiти i науки України,
характеристикою високого рiвня навчальних досягнень учня (необхiдних для
одержання найвищого бала) є вмiння узагальнювати i систематизувати набутi знання. Одним iз шляхiв забезпечення умов для досягнення кожним учнем
необхiдного рiвня знань умiнь i навичок з математики є поєднання традицiйних та iнновацiйних технологiй навчання i виховання

Основна частина
В процесi узагальнення i систематизацiї знань переслiдується мета встановлення як внутрiшнiх зв’язкiв засвоєної системи знань, так i зовнiшнiх,
мiжсистемних зв’язкiв на основi попередньо вивченого матерiалу. При цьому
є доцiльним iндуктивний пiдхiд, вiд окремого до загального, який передбачає: ознайомлення учнiв з темою, цiлями та завданнями; мотивацiю навчання;
вiдтворення здобутих знань; узагальнення та систематизацiю їх iз встановленням внутрiшньо-системних та зовнiшньо системних зв’язкiв, тощо.
Методика систематизацiї та узагальнення знань передбачає пiдготовку у
виглядi накреслення плану проведення, системи наочностi, визначення характеру та обсягу завдань, що будуть надаватися учням.
Систематизацiя математичних знань являє собою процес встановлення
зв’язкiв мiж математичними поняттями, їх властивостями (судженнями),
способами розв’язування завдань з метою утворення системи знань. Завдяки
систематизацiї знань учнi глибше усвiдомлюють, запам’ятовують, використовують у навчаннi та майбутнiй професiйнiй дiяльностi основнi математичнi
iдеї та операцiйнi навички, тому систематизацiя може стати для них методом
поглибленого вивчення математичних об’єктiв [5].
Шкiльний курс алгебри характеризується пiдвищенням теоретичного рiвня навчання, поступовим посиленням ролi теоретичних узагальнень i дедуктивних висновкiв. Прикладна спрямованiсть курсу забезпечується систематичним зверненням до прикладiв, що розкривають можливостi вживання
математики до вивчення дiйсностi i вирiшення практичних завдань [1].
Застосування доцiльних iнформацiйних технологiй сприяє кращому усвiдомленню учнями функцiонально-морфологiчних компонентiв системи математичних знань, а саме елементiв системи, зв’язкiв мiж елементами системи
та зовнiшнiм середовищем, системної властивостi та функцiї, а також рiвня
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iєрархiї системи. Це досягається за рахунок спецiального вiдбору змiсту навчального матерiалу, що пiдлягає систематизацiї, групування його особливим
чином (структурнi схеми, таблицi, дiаграми тощо), проведення розрахунковографiчних експериментiв пiд керiвництвом вчителя, а також пiд час самостiйної частково-пошукової роботи учнiв у колективних та iндивiдуальних
навчальних проектах, присвячених систематизацiї математичних знань [4].
Основним видом використання комп’ютерно-орiєнтованих засобiв навчання є їх органiчна iнтеграцiя в певнi теми занять. Учнi опановують комп’ютернi програми, набувають навичок користування пристроями введеннявиведення, умiння й навички управлiння комп’ютером та одночасно удосконалюють свої знання з предмету, розвивають пам’ять, просторову уяву, логiчне
мислення, творчi здiбностi.
Тож, завданнями застосування комп’ютера при вивченнi курсу алгебри є:
• забезпечення зворотного зв’язку в процесi навчання;
• пiдвищення унаочнення навчального процесу;
• пошук iнформацiї iз рiзноманiтних джерел;
• iндивiдуалiзацiя навчання;
• моделювання дослiджуваних процесiв або явищ;
• органiзацiя колективної та групової роботи;
• здiйснення контролю за навчальними досягненнями [2].
Комп’ютер при вивченнi курсу алгебри розглядається як потужний дидактичний засiб, який включає дiтей до активної працi, пiдвищує їхнiй iнтерес
до навчання, сприяє кращому засвоєнню матерiалу i пiдвищує ефективнiсть
навчання.
Таким чином, по мiрi вивчення математики в сучаснiй школi необхiднiсть
систематизацiї та узагальнення знань значно зростає. Без впровадження в
навчальний процес IКТ неможливо досягнути тих цiлей, якi ставить школа
в навчаннi математицi. Сформулюємо основнi положення систематизацiї та
узагальнення знань при вивченнi алгебри 7-9 класiв у сучаснiй школi:
• Систематизацiя знань має вiдбуватися не тiльки на заключному етапi вивчення окремої теми. Така робота має проводитися на рiзних етапах
вивчення теми. Основу систематизацiї знань учнiв повинне складати створення цiлiсних уявлень про лiнiї алгебри 7-9 класiв з обов’язковим включенням
цих знань до системи знань з математики у цiлому.
• Використання узагальнюючих схем, таблиць та iнших засобiв наочностi сприяє формуванню в учнiв системи знань. Необхiдно включити до
шкiльної програми можливiсть роботи з пакетами комп’ютерних програм з
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алгебри. Використання комп’ютерних програм при вивченнi курсу алгебри
розвиває iнтерес до вивчення предмета, пiдвищує ефективнiсть самостiйної роботи учнiв, iндивiдуалiзацiї процесу навчання шляхом: покращення
наочностi навчання, сприяння формуванню абстрактних уявлень про математичнi моделi, поглиблення самостiйностi вивчення курсу, створення комфортних умов проведення рiзних форм контролю знань, що допомагає в розробцi
iндивiдуальних заходiв для корекцiї знань учнiв у межах досягнення визначених цiлей навчання.
• Систему вправ пiдручникiв доцiльно поповнити питаннями i завданнями систематизуючого характеру, якi можна буде виконувати за допомогою пакетiв програм, нацiлених на вивчення алгебри. Доцiльно пропонувати
учням вправи спрямованi на узагальнення i конкретизацiю алгебраїчних понять, якi можна виконувати за допомогою рiзноманiтних програмних засобiв.
При виконаннi вправ такого виду учню необхiдно iз усiх засвоєних ним ранiше
алгебраїчних знань вiдiбрати необхiднi для розв’язання даної задачi, застосувати вмiння роботи з комп’ютером та програмою та застосувати найбiльш
зручний алгоритм розв’язання даної вправи.

Висновки
Узагальнення i систематизацiя знань на уроках математики є важливим
i необхiдним етапом у процесi формування знань, вмiнь, i навичок. За допомогою узагальнення учнi встановлюють загальнi та iстотнi ознаки вивчених
предметiв, явищ, процесiв i переходять вiд вузьких понять до бiльш загальних i широких.
Використання комп’ютера у сучаснiй школi дає можливостi для вдосконалення традицiйних методiв навчання, роблячи їх бiльш ефективним.
Завдяки збагаченню традицiйної методики систематизацiї знань педагогiчнодоцiльними комп’ютеризованими засобами навчання вiдбувається видiлення
i закрiплення в свiдомостi учнiв функцiонально-морфологiчних компонентiв
системи математичних знань.
Розробленi i апробованi на практицi експериментальнi комп’ютерноорiєнтованi дидактичнi засоби систематизацiї знань (комп’ютернi презентацiї
вiдповiдної тематики, класифiкацiйнi схеми, дiаграми, тощо) формують готовнiсть учнiв використовувати засвоєнi знання i способи дiяльностi в життi
для розв’язання завдань практичного i теоретичного змiсту. Обґрунтоване
використання ПК сприяє розвитку розумових здiбностей дiтей, їхньому творчому мисленню в розв’язаннi завдань з математики, пiдвищує iнтерес до
навчання, сприяє набуттю знань i вмiнь.
124

Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2020. Випуск 10.

Беседiн Б.Б., Гайдар С.О.

Шляхи вдосконалення узагальнення та систематизацiї ...

Лiтература
1. Беседiн Б.Б., Пономарьова А.О. Узагальнення та систематизацiя знань
при вивченнi алгебри 7-9 класiв. Збiрник наукових праць фiзикоматематичного факультету ДДПУ. 2013. Випуск 3. С. 140–144.
2. Жалдак М.I. Комп’ютер на уроках математики. Посiбник для вчителя.
К. : Технiка, 1997. 303 с.
3. Коменський Я.А. Вибранi педагогiчнi твори. Пiд ред. Пiскунова О.I. та
iн. М. : Педагогiка, 1982, 655 с.
4. Марченко О.М. Систематизацiя знань учнiв у процесi навчання математики iз застосуванням методу проектiв на основi комп’ютерної пiдтримки. Дидактика математики: проблемы и исследования. 2006. №26.
С. 150–154.
5. Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения?
Математика в школе. 1990. №2. С. 47–52.

Besedin B.B., Gaydar S.O.
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine.
Ways to improve the generalization and systematization of
knowledge in the study of algebra in grades 7-9
The article is devoted to the problem of generalization and systematization
of students’ knowledge when studying the course of algebra of 7-9 grades, the
need to improve the methodology of teaching mathematics and the development
of guidelines for solving this problem.
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