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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРIВ НА
УРОКАХ АЛГЕБРИ В ОСНОВНIЙ ШКОЛI
Стаття присвячена проблемi розвитку математичної культури у учнiв на уроках алгебри в
основнiй школi, необхiдностi формування математичної культури учня в процесi навчання
математики та розробцi методичних рекомендацiй щодо вирiшення цiєї проблеми.
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Вступ
У процесi навчання математики в середнiй школi учень повинен не тiльки опанувати алгоритми, методи розв‘язання або вникнути в їхню суть, вiн
також повинен оволодiти певним рiвнем математичної культури. За останнi
роки з’явилися роботи, присвяченi проблемам розвитку математичної культури педагогiв, студентiв ВНЗ (майбутнiх економiстiв, iнженерiв). Велика
кiлькiсть публiкацiй з даної проблеми належать видатним ученим i педагогам А. Анго, А.Н. Крилову, Л.Д. Кудрявцеву, А.Д. Мишкiс, Я.Б. Зельдович,
I.М. Яглому.
Питаннями розвитку математичної культури у школярiв займалися такi
вченi-педагоги як Дж. Iкрамов, В.I. Снегурова, Х.Ш. Шiхалiев. В наукових
роботах, присвячених дослiдженню з даної теми мiститься наступне:
• Теоретичнi вiдомостi психологiчної особливостi вiку учнiв
• Аналiз поширених методик та практик для формування належного
рiвня математичної культури учнiв
• Аналiз можливих причин виникнення проблем у формуваннi математичної культури учнiв
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• Розробка рiзних пiдходiв до побудови уроку, системи задач, пiдходiв
для розвитку математичної культури учнiв.
Аналiз практики навчання математики показує, що рiвень розвитку математичної культури учнiв знижується щороку. Учнi не проявляють належного
iнтересу до навчання, не отримують навичок самостiйної роботи з математики. Розрив мiж потребами сучасного суспiльства у фахiвцях та рiвнем знань
учнiв утворюють ще одну проблему сучасного навчання.
Тому, розвиток математичної культури учнiв залишається важливим компонентом в процесi навчання математики.

Основна частина
Поняття «культура» є багатозначне та не має єдиного та повного означення. Культура — невiд‘ємна частина життя людини. Наука сьогоднi стає
загальнодоступним та необхiдним компонентом професiйної складової спецiалiста. Її можна розглядати як знакову систему, мета якої полягає у описi
процесiв навколишнього свiту. Математична культура — частина загальнолюдської культури. Її формування слiд будувати на принципi спрямованостi
математичної культури людини у бiк її професiйної дiяльностi.
1957 рiк можна вважати роком зародження розумiння проблеми формування математичної культури школярiв. Вона розглядалася Н.Я. Вiленкiним
i I.М. Ягломом. Актуальнi пiдходи до аналiзу математичної культури особистостi представленi в дослiдженнях Дж. Iкрамова, В.Н. Худякова, Т.Г. Захарової та iн.
На думку Дж. Iкрамова, знання в мисленнi кодуються у виглядi понять,
суджень та умовиводiв, а в мовi виражаються за допомогою слiв, словосполучень i пропозицiй. Тому в якостi параметрiв, важливих компонентiв математичної культури виступають математичне мислення i математична мова. Термiн «математична мова» вживається для позначення всiх основних засобiв, за
допомогою яких в уснiй та письмовiй формi виражається математична думка.
Отже, в поняття «математична мова» включаються логiко-математичнi символи, графiчнi схеми, креслення, а також науковi термiни разом з елементами
природної мови [2].
В.Н. Худяков у своєму дисертацiйному дослiдженнi розглядає математичну культуру учня початкової профiльної освiти (спецiалiста) як суттєвий
елемент загальної культури сучасної людини. В.Н. Худяков вважає, що математична культура виростає iз загальної культури, яка є середовищем i матерiалом для становлення першої [3].
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Т.Г. Захарова крiм математичного знання видiляє чотири основнi аспекти, якi розширюють знання математики до рiвня математичної культури.
Це видiлення людиною математичної ситуацiї з усього розмаїття ситуацiй у
навколишньому свiтi, наявнiсть математичного мислення, використання всього розмаїття засобiв математики та готовнiсть до творчого саморозвитку, рефлексiя [1].
Поняття «математична культура» недостатньо висвiтлене в методичнiй
лiтературi. Не достатньо чiтко сформульованi концепцiї визначення сутностi,
змiсту цього поняття чи пiдходу до визначення його структури. Його, зазвичай, розглядають i як набiр визначених математичних знань, умiнь i навичок,
володiння математичною мовою, i як математичну самоосвiту, вмiння застосовувати математику у професiйнiй дiяльностi, i як присвоєнi математичнi
цiнностi та iн.
Аналiз психолого-педагогiчної, фiлософської, спецiальної лiтератури, дисертацiйних робiт, дає можливiсть видiлити наступнi компоненти математичної культури:
1. Обчислювальна культура, яка включає вмiння оперувати з рацiональними числами без допомоги ЕОТ, рацiонально обчислення виразiв, прикидку результатiв, уснi обчислення.
2. Алгоритмiчна культура, яка включає знання, умiння, навички та розумiння сутностi мови, алгоритму, вмiння володiння прийомами та засобами для запису та використання алгоритму, вмiння зводити задачi до
алгоритму та iнтерпретувати отриманi результат.
3. Графiчна культура, яка потребує вмiння зчитування iнформацiї з графiкiв, дiаграм та їхню iнтерпретацiю.
4. Логiчна культура, що включає широкий комплекс вимог, серед яких
вмiння логiчно вiрно будувати свої умовиводи, видiляти ключовi завдання, складати подiбнi задачi, розчленовувати задачi на бiльш простi та
узагальнювати її.
5. Мовна культура потребує вмiння чiтко висловлювати свою думку, грамотно будувати свою мову, використовувати математичнi термiни та їх
суть.
Тобто, при використаннi термiну «математична культура» школяра будемо розумiти комплекс якостей, систему культур, якi у свою чергу формують
саму математичну культуру.
Ряд даних вмiнь, якими повинен володiти учень, можуть слугувати основою для визначення методичних принципiв способiв розвитку математичної
культури учнiв на уроках алгебри основної школи.
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Сформулюємо принципи розвитку математичної культури у учнiв основної школи:
1. Використання комбiнованих, нестандартних завдань, направлених на
повторення вже пройденого матерiалу i закрiплення матерiалу, що вивчається.
Завдання такого типу повиннi активiзувати пiзнавальну активнiсть учнiв,
навчити їх нестандартно мислити, дивитися на задачу глобально, привчити
розбивати задачу на елементарнi пiдзадачi. При цьому дiти повиннi навчитися будували логiчний ланцюжок мiркувань таким чином, щоб простими та
невеликими кроками прийти до шуканого результату.
2. Використання математичного диктанту як обов’язкового етапу уроку.
Математичний диктант кожного уроку можливо та необхiдно робити якiсно рiзним. Це обумовлено тим, що даний етап уроку може бути направлений
на розвиток логiчної культури (логiчнi задачi), розвиток математичного мовлення (правопис термiнiв), розвиток обчислювальної культури (завдання на
обчислення), графiчної культури (вiдшукання точок за графiком, робота з таблицями). Математичний диктант не повинен забирати багато часу на уроцi
— не бiльше 5 хвилин. Також, вiн може представляти будь-який етап уроку.
3. Постiйне удосконалення обчислювальної технiки учнiв впродовж усього
термiну їх навчання.
Часто учням основної школи важко iнтерпритувати числову iнформацiю
в рiзних формах. Наприклад, 37 = 0.43 , 16 = 17% , 2 ∗ 10−4 = 0.0002 . Учнi
доволi рiдко використовують рацiональний пiдрахунок, не розкривають для
себе увесь потенцiал перетворення числових виразiв (властивостi арифметичних дiй, основна властивiсть дробу та iн.). Учнi недостатньо впевнено
володiють обчислювальними стратегiями (поєднанням усних, письмових та
iнструментальних обчислень), нехтують промiжним контролем i перевiркою
правдоподiбностi результату. Помилки в розрахунках збивають зi шляху, намiченого для досягнення результату, а увага, зосереджена на осмисленнi ходу
розв’язання задачi, переноситься на подолання труднощiв, пов’язаних з обчисленнями [4].
4. Використання мiжпредметних зв’язкiв на уроках алгебри.
Корисно пропонувати учням завдання, якi перетинаються з iншими предметами. Можна запропонувати задачi з фiзичним змiстом. Такi завдання повиннi допомогти зацiкавити дiтей у вивченнi математики та iнших предметiв,
показати прикладну сторону предмету, розвити математичну та алгоритмiчну мову. Тобто, вмiння переводити задачу на мову математики, розв’язувати
її за допомогою математики, та переводити вiдповiдь назад до мови запиту.
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Iнтеграцiя завдань з математики та української мови допоможе учням
розвити математичну мову та мислення. Учням можна пiд час теми «Тотожнi
перетворення виразiв» запропонувати такi завдання:
157
a) Провiдмiнювати дрiб 3 1116
;
b) Написати iсторiю з використанням математичних термiнiв.
5. Cистематизацiя та узагальнення знань учнiв.
Один з важливих принципiв формування математичної культури учня –
це формування у нього цiлiсної уяви про предмет математики та весь вивчає
мий матерiал. Учень повинен мати цiлiсне уявлення з кожної змiстовної лiнiї,
яку вiн вивчав (числова, тотожнi перетворення та iн.), а не окремi знання,
якi не перетинаються один з одним.
Для учнiв корисно надавати класифiкацiю того чи iншого поняття.
— Класифiкацiя основних прийомiв розв’язання задач вiдносно їх типу.
— Класифiкацiя розв’язання рiвнянь вiдносно їхнього виду.
— Класифiкацiя перетворень виразiв.
Корисним є складання вчителем, учнями разом з вчителем та самими
учнями самостiйно узагальнюючих таблиць, як у темi «Розширення вiдомостей про функцiю числового аргументу».

Висновки
Проведений аналiз психолого-педагогiчної лiтератури та практики навчання математики дозволив сформулювати певнi принципи, що необхiдно використовувати вчителям в процесi навчання математики задля розвитку математичної культури школярiв на уроках алгебри в основнiй школi.
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