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ПIДВИЩЕННЯ РIВНЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНIВ НА
ОСНОВI АНАЛIЗУ ТИПОВИХ ПОМИЛОК

Стаття присвячена проблемi упередження типових помилок пiд час розв’язання математи-
чних задач, необхiдностi включення їх аналiзу та розгляду в процес навчання математики
та розробцi методичних рекомендацiй щодо вирiшення цiєї проблеми.
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Вступ
Для успiшної участi у сучасному суспiльному життi особистiсть повин-

на володiти певними прийомами математичної дiяльностi та навичками їх
застосувань до розв’язання практичних задач. Певної математичної пiдго-
товки i готовностi її застосовувати вимагає i вивчення багатьох навчальних
предметiв загальноосвiтньої школи. Значнi вимоги до володiння математикою
у розв’язаннi практичних задач ставлять сучасний ринок працi, отримання
якiсної професiйної освiти, продовження освiти на наступних етапах.

Успiх у досягненнi поставленої перед шкiльним курсом математики мети
визначається не тiльки вдосконаленням його змiсту, а й методiв i прийомiв,
органiзацiйних форм i засобiв навчання. Однiєю з умов якiсного навчання
є врахування та упередження помилок пiд час розв’язання математичних
задач.

В науково-методичнiй лiтературi пропонуються рiзноманiтнi шляхи вдо-
сконалення учбового процесу, однак кiлькiсть годин для вивчення матема-
тичних курсiв постiйно знижується. А новi методичнi системи або прийоми
потребують великої затрати часу. Проблеми, пов’язанi з математичними по-
милками учнiв, вiдображенi в працях учених-математикiв i педагогiв впро-
довж всiєї iсторiї математичної освiти.
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В наукових роботах, присвячених дослiдженню методичної роботи над
математичними помилками школярiв, мiститься наступне:
— аналiз можливих причин виникнення математичних помилок, школярiв;
— виявлення можливих напрямiв методичної роботи над математичними по-
милками школярiв;
— розробка рiзних пiдходiв до побудови систем вправ на запобiгання помил-
кам;
— опис прийомiв пiзнавальної дiяльностi при роботi з помилками;
— розкриття рiзних пiдходiв до типологiзацiї помилок.

Аналiз практики навчання математики показує, що вдосконалення форм
та методiв роботи вчителiв, подолання труднощiв та помилок учнiв залиша-
ється важливим компонентом в органiзацiї учбової дiяльностi.

Основна частина
Формування навичок застосування математики є однiєю iз головних цiлей

викладання математики. Радикальним засобом реалiзацiї прикладної спря-
мованостi шкiльного курсу математики є широке систематичне застосування
методу математичного моделювання протягом усього курсу. Це стосується
введення понять, виявлення зв’язкiв мiж ними, характеру iлюстрацiй, дове-
день, системи вправ i, нарештi, системи контролю. Iнакше кажучи, матема-
тики треба так навчати, щоб учнi вмiли її застосовувати.

У будь-якiй темi шкiльного курсу математики робота починається iз вве-
дення необхiдних понять, означень, далi формулюються твердження та їх
доведення, i останнiм кроком стає розгляд задач та їх розв’язання. Робота iз
кожним з цих етапiв є важливою i потребує особливої уваги та розумiння. I
на кожному з цих етапiв можуть виникати помилки у учнiв.

Пiд поняттям розумiють форму мислення, яка вiдображає загальнi, сут-
тєвi i специфiчнi ознаки i особливостi предмету чи явища i закрiплює їх тер-
мiном i/або символом.

З кожним поняттям пов’язанi двi важливi характеристики: обсяг i змiст
поняття. На цьому етапi важливим завданням є навчити дiтей розрiзняти цi
характеристики та розумiти їх суть.

Вiдносно поняття не можна говорити, що воно iстинне чи хибне, можна
вести мову про його коректнiсть. Означення є коректним, якщо виконуються
наступнi правила:
• правило взаємозамiнностi – обсяг означуваного поняття повинен спiв-

падати iз тим, що задається поняттям (помилкою в даному разi буде таке
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означення: ромбом називається чотирикутник iз взаємно перпендикулярни-
ми дiагоналями; обсяг поняття ромб вужчий, нiж множина, яка задається
означенням);
• вiдсутнiсть порочного круга (помилкове означення: корiнь рiвняння це

його розв’язок);
• правило несуперечливостi – вiдсутнiсть понять, якi суперечать теорiї,

що вивчається (помилковий термiн: круглий квадрат);
• правило однозначностi (вiдсутнiсть омонiмiї).

При роботi з поняттями мають бути сформованi такi найважливiшi дiї:
1) означення поняття;
2) пiдведення пiд поняття (розпiзнавання поняття);
3) виведення наслiдкiв з поняття;
4) класифiкацiя понять.

Для кожної з перерахованих дiй вкажемо основнi характеристики та опе-
рацiйний склад:
— стосовного першого пункту, то його описано вище доволi детально;
— для другого важливими характеристиками є такi: вибрати зручне озна-
чення або необхiдний i достатнiй набiр умов, що визначають дане поняття;
визначити тип зв’язку мiж окремими умовами (диз’юнктивний чи кон’юн-
ктивний); якщо зв’язок кон’юнктивний, то перевiрити наявнiсть усiх умов,
якщо ж диз’юнктивний, то досить однiєї (на даному етапi важливо аби учнi
чiтко розумiли сутнiсть кон’юнктивного i диз’юнктивного зв’язкiв, адже саме
з їх нерозумiнням пов’язана бiльшiсть помилок);
— в процесi виконання третього пункту слiд пригадати властивостi об’єктiв
даного поняття, якi можна групувати таким чином:

a) не доводжуванi,
b) доводжуванi,
c) властивостi об’єктiв, якi розглядаються, якщо їх пов’язати з iншими

об’єктами;
— класифiкацiя є найважливiшим процесом, який дозволяє виявити особли-
востi обсягу поняття. Iснує два види класифiкацiї: дихотомiя та класифiкацiя
за видозмiненою ознакою. При роботi з останньою слiд особливу увагу придi-
ляти основi класифiкацiї аби уникати неправильних результатiв. Наприклад,
розбиття множини трикутникiв на рiзностороннi, рiвностороннi та рiвнобе-
дренi — невiрна; або на рiвнобедренi i прямокутнi — в даному випадку взагалi
вiдсутня основа класифiкацiї.

З вище викладеного можна бачити, що навiть на першому етапi роботи
з будь-якою темою можуть виникнути помилковi умовиводи, тому їх упе-
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редження є необхiдним i дуже важливим, оскiльки виникнення помилок на
початковому етапi може призвести до помилкового сприйняття всiєї теми.

Математика, зокрема шкiльна оперує великою кiлькiстю висловлень.
Працюючи з висловленнями слiд ознайомити учнiв з основними логiчними
операцiями над висловленнями.

Значна кiлькiсть помилок виникає у учнiв при побудовi заперечень речень
iз кванторами

∀xP (x) ≡ ∃xP (x), ∃xP (x) ≡ ∀xP (x).

Найбiльш розповсюджена помилка при цьому це замiна учнями лише
квантора на протилежний, а заперечення самого висловлення не будується.
На це треба звертати особливу увагу. А задля наочностi краще наводити
контр приклади одразу ж.

Важливе мiсце в процесi навчання математицi займають доведення. Бiль-
шiсть тверджень шкiльної математики доводяться. В процесi доведення мо-
жуть бути допущенi окремi помилки:
a) силогiзми – помилки, якi допускаються навмисне, з метою навчити

учнiв бачити помилки в мiркуваннях i виправляти їх;
b) паралогiзми – це помилки, якi допускаються через незнання, нерозу-

мiння чи недбалiсть.

Невiд’ємним елементом математичної дiяльностi є задачi та робота з ни-
ми. Якщо ж говорити про можливi помилки, яких припускаються учнi, то
виникнути вони можуть на будь-якому з етапiв задачi. Пiд час аналiзу умови
можливе невiрне розумiння того, що задано i неправильне трактування того,
що потрiбно довести, або ж неврахування окремих елементiв умови. Щодо
короткого запису умови, то тут можливi неправильно виконаний рисунок чи
неправильно заповнена схема, таблиця. Важливим етапом є пошук розв’я-
зання задачi, вiд нього залежить результат, тому необхiдно доволi детально
обговорити план дiй i чiтко зрозумiти, яким чином його виконувати. Можли-
вi помилки i на етапi здiйснення плану розв’язання, однак тут це, скорiше за
все, будуть використання невiрних тверджень або ж обчислювальнi помилки.
На етапi перевiрки отриманих розв’язкiв слiд бути уважними. Останнi ж два
етапи навряд чи можуть привести до помилок, однак не варто ставитись до
них беззастережно.

Виконавши аналiз типових помилок пiд час роботи з математичними зав-
даннями ми видiлили наступнi методичнi принципи, що дозволять упереджу-
вати помилки та пiдвищувати рiвень математичних знань учнiв:
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∗ видiлення i врахування типових помилок, пов’язаних iз загально мате-
матичною пiдготовкою;
∗ в межах тематичного планування доцiльно зробити необхiдним постiй-

ним елементом видiлення типових помилок у кожнiй конкретнiй темi;
∗ обов’язкове акцентування на можливих помилках чи хибних умовиводах

при поясненнi нового матерiалу;
∗ пiдбiр та розв’язання вiдповiдних задач на типовi помилки;
∗ використання цiкавих (iсторичних або досить вiдомих) задач, що при-

водять до помилок.

Висновки
Проведений аналiз психолого-педагогiчної лiтератури та практики навча-

ння математики дозволив сформулювати певнi принципи, що необхiдно ви-
користовувати вчителям в процесi навчання математики задля упередження
типових помилок та пiдвищення рiвня математичної пiдготовки учнiв.

Лiтература
[1] Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя математи-

ки: книга для учителя / Я.И. Груденов. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.
[2] Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: Ч.1. Математические за-

дачи как средство обучения и развития учащихся / Ю.М. Колягин. – М.:
Просвещение, 1977. – 111 с.

[3] Колягин Ю.М. О новых пособиях рассказывают их авторы [текст] /
Ю.М. Колягин, Л.М. Короткова, Н.В. Савинцева // Математика в шко-
ле. – 2002. – № 4. – С. 75 – 77.

[4] Крупич В.И. Теоретические основы обучения решению школьных мате-
матических задач / В.И. Крупич. – М.: Прометей, 1995. – 166 с.

[5] Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения : ме-
тод. пособ. – М.: Народное образование, 1996. – 160 с.

Випуск №2, 2012 157




