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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦIЯ ЗНАНЬ ПРИ
ВИВЧЕННI АЛГЕБРИ 7-9 КЛАСIВ

Стаття присвячена проблемi узагальнення та систематизацiї знань учнiв при вивченнi
курсу алгебри 7-9 класiв, необхiдностi узагальнення та систематизацiї в процесi навчання
математики та розробцi методичних рекомендацiй щодо вирiшення цiєї проблеми.
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Вступ
Останнiм часом все бiльше придiляється увага узагальненню i системати-

зацiї матерiалу, за допомогою якого учнi не стiльки повторюють пройдений
матерiал, скiльки приводять поняття в струнку систему, розкривають зв’язки
i вiдношення мiж її елементами та набувають новi знання. Систематизацiя
та узагальнення займає важливе мiсце у навчаннi, розвитку мислення та па-
м’ятi, але на уроках математики цьому вiдводиться незначна роль. Цим об-
умовлюється актуальнiсть теми роботи, проблема якої в тому, щоб виявити
та обґрунтувати можливостi подальшого вдосконалення методики система-
тизацiї та узагальнення знань учнiв при вивченi курсу алгебри 7-9 класiв.

Питанням систематизацiї знань займались ще видатнi педагоги минуло-
го, такi як Я.А.Коменський, Дiстервег А. та iн. Вперше задача формування
в учнiв системи наукових знань, а не кускових, iзольованих представлень бу-
ла чiтко сформульована в кiнцi 30-х рокiв, коли серед принципiв навчання
з’явився принцип систематичностi та послiдовностi. Над проблемами узагаль-
нення та систематизацiї працювали: дидакти I.Я. Лернер, В.О. Онищук та
методисти В.П. Iржавцева, Л.Я. Федченко та iншi [3, 5, 6].

Аналiз шкiльної практики навчання, вiдповiдей абiтурiєнтiв пiд час скла-
дання вступних iспитiв свiдчить про те, що вiдсутнiсть чiткої системи знань
не є поодиноким явищем. Значна частина вчителiв не достатньо займається
цiєю проблемою, iншi розумiють систематизацiю досить односторонньо, зво-
дячи її до органiзацiї урокiв узагальнюючого повторення. Узагальнююче по-
вторення дуже часто пiдмiняється простим повторенням матерiалу, в процесi
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якого учнi розв’язують вправи безпосередньо взятi iз вiдповiдних контроль-
них робiт. Тому узагальнення та систематизацiя знань були i залишаються
важливими компонентами в процесi навчання математики.

Основна частина
Питання узагальнення i систематизацiї – давня гносеологiчна, психологi-

чна i педагогiчна проблема. Я.А. Коменський не одноразово в своїх працях
пiдкреслював необхiднiсть дотримуватись послiдовностi у вивченнi матерiа-
лу. Вiн вважав, що вся сукупнiсть навчальних занять, повинна бути старанно
розподiлена на класи так, щоб попереднє завжди вiдкривало дорогу насту-
пному i освiтлювало йому шлях [4].

В формальнiй логiцi пiд процесом узагальнення розумiють видiлення за-
гального в предметах i явищах дiйсностi i основане на цьому мислене об’єд-
нання їх одне з одним. Вiдбувається вiднесення предметiв, що мають певну
ознаку до групи.

Узагальнення вiдiграє надзвичайно важливу роль у процесi навчання. На-
самперед на основi узагальнення учнi засвоюють науковi поняття. У психо-
логiї поняттям називається вiдображення загальних i iстотних властивостей
предметiв та явищ дiйсностi, тобто, поняття - це узагальнення, якi формую-
ться в процесi пiзнавальної дiяльностi людини взагалi i, зокрема, в навчаннi.
Щоб засвоїти поняття про певнi предмети i явища, необхiдно визначити в них
найбiльш загальнi й iстотнi ознаки. Засвоєння учнями окремих понять ще не
приводить до оволодiння основами наук, яке є одним з основних завдань
загальноосвiтньої школи. Опанувати основи тiєї чи iншої науки - це озна-
чає засвоїти систему понять, правил, законiв, якi вiдображають причиново-
наслiдковi зв’язки мiж предметами i явищами реального свiту. Вивчення си-
стеми знань – одна з найактуальнiших проблем дидактики.

Система знань в учнiв виробляється головним чином на основi дида-
ктичного принципу систематичностi у навчаннi, який передбачає засвоєння
знань, навичок i вмiнь у певному логiчному зв’язку.

П.К. Анохiн вважає, що системою можна назвати тiльки комплекс таких
вибiрково включених компонентiв, у яких взаємодiя та взаємовiдношення
приймають характер взаємного сприяння компонентiв для отримання сфо-
кусованого корисного результату. Таким чином, результат є невiд’ємним та
вирiшальним компонентом системи, iнструментом, який будує упорядковану
взаємодiю мiж двома iншими її компонентами [1].

Розглянувши змiст сучасного шкiльного курсу алгебри можна видiлити
наступнi основнi методичнi лiнiї в 7-9 класах: дiйснi числа, тотожнi перетво-
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рення, рiвняння i нерiвностi, елементарнi функцiї.
Об’єктами вивчення першої змiстовної лiнiї є числа i дiї з ними.
Об’єктами другої – вирази i дiї з ними. Вирази складаються за допомогою

чисел i букв (тобто властивостi об’єктiв, с котрими оперуємо, дещо змiнили-
ся), але дiї з ними виконуються по тих же правилах, що i з числами.

При глибокому i усвiдомленому засвоєннi першої змiстовної лiнiї друга не
викликає проблем у учнiв. Опанування третьої змiстовної лiнiї – це робота
з виразами, але з врахуванням характерних властивостей нових об’єктiв -
рiвнянь i нерiвностей. Четверта змiстовна лiнiя концентрує всi знання попе-
реднiх змiстовних лiнiй.

Курс алгебри характеризується пiдвищенням теоретичного рiвня навчан-
ня, поступовим посиленням ролi теоретичних узагальнень i дедуктивних ви-
сновкiв. Прикладна спрямованiсть курсу забезпечується систематичним звер-
ненням до прикладiв, що розкривають можливостi вживання математики до
вивчення дiйсностi i вирiшення практичних завдань. Практична орiєнтацiя
курсу виражається в цiлеспрямованому розвитку необхiдного математичного
апарату.

Щороку вивчення алгебри починається з повторення системи узагальне-
них i систематизованих за змiстом курсу знань, умiнь i навичок учнiв за всi
попереднi роки навчання. Пiсля достатнього повторення проводиться кон-
троль i корекцiя знань, умiнь i навичок з обов’язковим виведенням не лише
необхiдностi, але i можливостi поглиблення i подальшого розширення знань,
умiнь i навичок учнiв.

Вiд узагальнення i систематизацiї на кожному уроцi необхiдно переходити
до динамiчного узагальнення вiдповiдної теми в цiлому, а вiд узагальнення i
систематизацiї однiєї, двох, трьох i так далi тем – до узагальнення i системати-
зацiї роздiлу i змiстовної лiнiї. I кожного разу узагальнення i систематизацiя
проводяться з обов’язковим видiленням i активiзацiєю головних, основних
знань, навичок i умiнь учнiв.

Кожний рiк закiнчується узагальненням i систематизацiєю знань, нави-
чок i умiнь учнiв. Залежно вiд ролi i мiсця в учбовому процесi ми розрiзня-
тимемо наступнi етапи узагальнення i систематизацiї знань:

1. Первиннi узагальнення – найбiльш елементарнi узагальнення, здiйсню-
ванi пiд час сприйняття i усвiдомлення учбового матерiалу.

2. Локальнi, або понятiйнi узагальнення здiйснюються на уроцi в процесi
роботи над засвоєнням нових понять (на етапi осмислення знань).

3. Мiжпонятiйнi (або поурочнi) узагальнення i систематизацiя, якi
включають означення мiж загальних, що вивчаються, загальних i суттєвих
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ознак i властивостей, в переходi вiд менш загальних до загальнiших понять,
в об’єднаннi засвоєних понять в системи, в розкриттi зв’язкiв i стосункiв мiж
елементами даної системи, розмiщеннi їх в певному порядку i рацiональнiй
послiдовностi.

4. Тематичнi узагальнення i систематизацiї повиннi забезпечити засво-
єння цiлої системи або циклу понять, що вивчаються протягом довгого часу,
складових змiст значних роздiлiв програми.

5. Пiдсумковi узагальнення i систематизацiї служать для встановлення
зв’язкiв мiж системами знань, засвоєними в процесi опанування цiлого курсу,
засвоєння цiлiсної системи знань по окремих галузях наук.

6. Мiжпредметнi узагальнення i систематизацiї здiйснюються по ряду
родинних предметiв (наприклад, математицi, фiзицi, хiмiї i iн.) на спецiаль-
них уроках мiжпредметного узагальнювального повторення [2].

Таким чином, по мiрi вивчення математики в школi необхiднiсть система-
тизацiї та узагальнення знань значно зростає. Без впровадження в навчання
цього процесу неможливо досягнути тих цiлей, якi ставить школа в навчаннi
математицi. Сформулюємо основнi положення систематизацiї та узагальнен-
ня знань при вивченнi алгебри 7-9 класiв:

1. Систему вправ пiдручникiв доцiльно поповнити питаннями i завда-
ннями систематизуючого характера. Доцiльно пропонувати учням вправи
спрямованi на узагальнення i конкретизацiю алгебраїчних понять, їх класи-
фiкацiю, видiлення спiльного i вiдмiнного мiж поняттями i їх властивостями,
а також рiзноманiтнi завдання, розв’язання яких передбачає певну творчу
дiяльнiсть. При виконаннi цих вправ учню необхiдно iз усiх засвоєних ним
ранiше алгебраїчних знань вiдiбрати необхiднi для розв’язання даної задачi,
вибрати найбiльш зручний спосiб розв’язання, знайти вихiд iз нестандартної
ситуацiї.

2. Систематизацiя знань має вiдбуватися не тiльки на заключному ета-
пi вивчення окремої теми алгебри 7-9 класiв у формi урокiв систематизацiї
знань. Така робота має проводитися на рiзних етапах вивчення теми, з
метою включення окремих понять, перетворень, методiв розв’язання задач
в загальну систему знань. Основу систематизацiї знань учнiв повинне скла-
дати створення цiлiсних уявлень по лiнiї алгебри 7-9 класiв з обов’язковим
включенням цих знань до системи знань у цiлому.

3. Доцiльно формувати в учнiв вмiння здiйснювати всебiчний аналiз за-
дач алгебри 7-9 класiв з метою оптимального вибору методiв їх розв’язання.
Кожний з методiв має як свої переваги, так i недолiки. Знання про них по-
виннi бути власнiстю не тiльки вчителя, а й учня. Учнi мають розумiти, що
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жоден з методiв не є панацеєю.
4. Використання узагальнюючих схем, таблиць, та iнших засобiв нао-

чностi.
5. Повторення доцiльно систематично проводити для пiдвищення якостi

навчання. Воно не повинно обмежуватись лише закрiпленням знань, нави-
чок i вмiнь учнiв, а має забезпечити засвоєння учнями системи знань. Для
цього потрiбно широко застосовувати як поточне, так тематичне i заключне
повторення.

Висновки
Узагальнення i систематизацiя знань на уроках математики є важливим i

необхiдним етапом у процесi формування знань, навичок, вмiнь i пiдготовки
пiдростаючого поколiння до життя. На основi узагальнення дiти встановлю-
ють загальнi та iстотнi ознаки вивчених предметiв, явищ, процесiв, перехо-
дять вiд чуттєво-конкретних i вузьких понять до бiльш загальних i широких.
Немає необхiдностi та й неможливо запам’ятати учням всю суму вивчених у
школi знань, як понять, так i всього обсягу фактичного матерiалу. Зате для
участi в продуктивнiй суспiльно кориснiй працi i пiдготовцi до навчання в на-
ступних класах учням важливо усвiдомити i запам’ятати найбiльш iстотне i
загальне для ряду вивчених понять, законiв, правил, умiти їх конкретизувати
i застосовувати в життi, а також оволодiти методами наук.
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