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SUMMARY 
Methodical aspects of realization of method's 

dynamisation of geometrical objects in the course of 
stereometry with the help of dynamic physical and 
graphic models, development of spatial figures are 
considered, examples and receptions of creation of 
such models are given. 

It's shown that application of dynamic models at 
lessons of mathematics allows to change qualitatively 
the character of stereometry training, to increase the 
quality of training exercises and the dynamisation of 
idea allows to look on the new side at problems of 
modern geometry education. 

УДК 51 (07) 

С. I. Зенько 

СУЧАСНЫ СТАН ДАС Л ЕДАВ АН НЯУ ПА ПРАДУХ1ЛЕНН1 
НАСТАУН1КАМ ПАМЫЛАК ВУЧНЯУ У ПРАЦЭСЕ 
ВЫВУЧЭННЯ МАТЭМАТЫК1 

У сучаснай навуцы адзначаецца, што 
правтьнае i памылковае не юнуюць адзЫ без 
аднаго. Вщавочна, што даследаванне памы-
лак- гэта неабходнасць атрымання станоучага 
вын1ку у будучынк Праблема матэматычных 
памылак з 'явтася практычна адначасова з 
узнжненнем неабходнасц1 навучання матэма-
тыцы. У працэсе развщця матэматычнай аду-
кацьи, на кожным яго этапе наз1раюцца памыл-
к! у засваенн1 матэрыялу. Са зменам1 зместу 
навучання змяняюцца як cawii памылю, так 
i крынщы ix узнкнення. 

Пытанне матэматычных памылак, работы 
з iMi хвалявала раней i п.рэця.гвае хваляваць i 
сёння навукоуцау, метадыстау, настаунжау-
прадметыкау. Акадэмк П. Л. Капща так сфар-
мулявау сутнасць навуковых адноан да памы-
лак: «Памылю заусёды адступаюць перад на-
порам icqiH, нягледзячы Hi на яюя перашкоды; у 
горшым выпадку, гэта пытанне часу... Я хацеу 
бы пагаварыць пра права чалавека на памылю. 
Я прыгадваю адну сваю гутарку з Горэйсам 
Лэмбам. Ён расказвау мне, як слухау лекцьи 
Максвела. Ён гаварыу, што Максвел пры вы-
вадзе формул на дошцы часта памыляуся i 36i-
вауся. Вось у тым, як Максвел шукау i папрау-
ляу свае памылю, Лэмб навучыуся большаму, 
чым з любой прачытанай iM KHiri. Для Лэмба 

самым каштоуным у лекцыях Максвела был1 
яго памылю. I я л1чу, што памылю геыяльнага 
чалавека гэтаюя ж павучальныя, як i яго 
дасягненн!. Я ужо казау раней, што памылю не 
ёсць яшчэ лжэнавука. Лжэнавука - гэта не 
прызнанне памылак. Можна сказаць, што 
памылю - дыялектычны спосаб пошуку юцЫы. 
HiKoni не трэба перабольшваць ix шкоду i 
змяншаць ix карысць» [5, с. 80]. 

Матэматычньш памылкам!, яюя Hacmi сафь 
стычны характер, сур'ёзна ц!кавт1ся яшчэ 
старажытныя грэю. Першым зборн1кам матэма-
тычных саф1змау л1чыцца работа Еуклща 
«Псеударыя». Гэта праца не дайшла да нас. 
KHira прызначалася для тых, хто пачынау вы-
вучаць геаметрыю. Мэтай яе было тлумачэнне 
прычын 1лжывых, памылковых вывадау па геа-
метрьн для далейшага правтьнага пры-
мянення. 

Саф1змам1 i паралапзмам1 займал!ся Б. Пас-
каль, Г. Кантар, Д. Пльберт, Е. Фур'е i '|нш. Ад-
рознай рысай работы з саф1змам1 гэтых наву-
коуцау у параунанн! са старажытнагрэчасюм! 
з'яуляецца пачатак ix астэматычнага выву-
чэння. 

У розныя часы у метадычнай niraparypbi 
i дысертацыйных даследаваннях робяцца спро-
бы клааф1каваць, тыпалапзаваць, аб'яднаць у 
асобныя групы памылю школьнжау. В. Г. Пра-
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чухаеу у дысертацыиным даследаванш прыво-
дзщь памылю школьыкау па матэматыцы, аналь 
зуе ix шлях1 узнжнення. Аутарам зауважана, што 
матэматычныя памылю, яюя дапускаюць наву-
чэнцы, валодаюць вядомай устойл1васцю i з 
большай цяжкасцю лжвщуюцца у працэсе да-
лейшай адукацьп. Клаафжацыя памылак 
школьнжау ажыццяуляецца у адпаведнасц1 з 
раздзелам! школьнай праграмы. 

Д. М. Маергойзам вылучаны наступныя Bi-
ды памылак школьннкау: 
• anicKi; 
• памылю як следства папярздняй аутаматы-

зацьм матэматычных аперацый i няудачнага 
падбору практыкаванняу; 

• «заблуждения» навучэнцау. 
У аснову сваёй клаафкацьн аутар закладвае 

прычыну матэматычнай памылю [10, с. 15-24]. 
У аснову клаафжацьп матэматычных памы-

лак Г. Веймер паклау пахалапчны працэс за-
сваення ведау. Зыходзячы з гэтага, ён прапа-
нуе падзялщь памылю, яюя дапускаюць школь-
HiKi, на памылю, выклжаныя бегласцю, прывыч-
насцю; памылю «устойл'юыя»; памылю, засна-
ваныя на падабенстве, i памылю змешвання; 
памылю, з'яуленне яюх абумоул1ваецца адчу-
ванням! i воляй. Характарызуючы гэтую клаа-
ф^ацыю, Н. А. КузьмЫская [8, с. 36] справяд-
niea зауважае, што разглядаемая клаафкацыя 
axoonieae не усе матэматычныя памылю, а 
толью ix частку. 

У працы В. Лщмана [9] сабраны памылю 
пры ацэнцы вел!чынь, зрокавыя памылю, 
арыфметычныя памылю, памылю пры рашэны 
урауненняу, памылю у плаыметрьм i саф1змы. 
Аутарам не указваюцца месцы, дзе хаваецца 
памылка. Ён л1чыць няправтьным варыянт, 
Kani побач з дапушчанай памылкай прапануец-
ца i прав1льнае рашэнне (кал! яно нават раз-
мяшчаецца у асобнай частцы). В. Лщман мяр-
куе, што «у матэматыцы справа выглядае так, 
што, знайшоушы памылковае сцвярджэнне i 
зразумеушы, у чым яно заключаецца, атрым-
л1ваеш упэуненасць, якая не патрабуе 1ншых 
пацвярджэнняу паняцця пра правильны ход 
разважанняу. Да тага часу, пакуль няма такой 
упэуненасць нашы веды не з'яуляюцца даска-
налымЬ> [9, с. 6]. Навуковец л1чыць, што раз-
глядаць памылю, яюя робяць навучэнцы, павь 
нен не толью настаунж, але i вучнк В. ЛЦман пе-
ракананы, што часта школьнм «навучацца 
большаму на прыкладзе растлумачанай памыл-
ю, чым нават пры правтьным выкананн! па 
гатовых узорах задач i практыкаванняу» [9, с. 7]. 

У дысертацыйным даследаваны, дзе аналн 
зуюцца матэматычныя памылю, Д. А. Скрыпн1к 
у разважаннях прыходзщь да высновы аб 
мэтазгоднасц! групаваць ix па лапчных фор-

мах: 1) памылю у тлумачэны паняццяу; 2) па-
мылю у лапчных дзеяннях са сказам!; 3) па-
мылю у доказах. 

А. Ц. Муханау [12] разглядае устойл1выя па-
мылю у матэматычнай падрыхтоуцы выпуски-
коу сярэдых школ. Паняцце «устойл!вая матэ-
матычная памылка» характарызуецца паута-
раемасцю яе з года у год не менш чым у 40 % 
аб1турыентау. У аснову сютэматызацьп памы-
лак аутарам пакладзена некалью незалежных 
прынцыпау, з яюх вылучаецца дзесяць труп: 
1) памылю, абумоуленыя неразуменнем сут-

Hacuj матэматычнага доказу; 
памылю, яюя дапускаюцца навучэнцам1 з-зг 
слабага валодання iMi матэматычнай мова£ 
i мауленнем; 
памылю, звязаныя з адсутнасцю неаб 
ходных навыкау; 
памылю, яюя узнжаюць пры выкарыстань 
нерацыянальнага спосабу рашэння задач; 
памылю, яюя узнжаюць з-за няправтьнап 
рашэння урауненняу i няроунасцей; 
памылю, абумоуленыя слабай граф!чна 
культурай навучэнцау; 
памылю, выклжаныя слабым разв1ццё 
прасторавага уяулення навучэнцау; 

8) памылю, вышканыя прывычкай да шабло( 
ных задач; 
памылю, абумоуленыя прывычкай да ша( 
лоннага рашэння задач; 

10) памылю, дапушчаныя праз няуменне фа 
мал1заваць практычную задачу. 
Польсю матэматык Г. Штэйнгауз падкрэ 

nieae вял1кае значэнне работы над матэматы 
HbiMi памылкам1 для актыв1зацы! мыслщельн! 
дзейнасц! навучэнцау. Ён адзначае: «Kani н 
вучэнца заверыць, што у прапанаваным ж 
доказе ёсць памылка, то можна быць упэук 
ным нават без спецыяльнай праверю, ш 
матэрыял будзе вывучаны поунасцю i вель 
старанна» [25, с. 7]. 

У рабоце з матэматычным1 памылкг 
школьнкау вялжае значэнне мае ix сютэп 
тызацыя, адзначае Р. А. Асанау. Пры гэп 
вялкую ролю пав1нны адыграць не асобн 
прыклады памылак, а групы памылак, аб'яд 
ных агульнасцю прычын ix узнжнення, агу 
насцю метадау работы з iMi. Аутарам пра 
ноуваюцца наступныя групы памылак: пери 
група- памылю i недахопы, абумоуленыя 
увагай да фарм1равання тэарэтыка-мностЕ 
ных уяуленняу навучэнцау; другая група -
мылю, звязаныя з недастатковай лапчнай г 
рыхтоукай навучэнцау; трэцяя група - памь 
дапушчаныя навучэнцам1 пры абагульне 
канкрэтызацьм; чацвёртая група - памылю, 
узнкаюць у вын1ку выкарыстання няправть 
аналопй; пятая група - памылю, дапушча 
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навучэнцам! з-за адсутнасц самакантролю [1, 
с. 70-77]. 

Г. В. Грыгаран [2] прыводзщь наступную 
тыпалопю памылак, спасылаючыся на агуль-
насць прычын праяулення i агульнасць мето-
дыю ix папярэджання: 
• памылю пры выкананн1 геаметрычных па-

будоу; 
• памылю пры чытанн! чарцяжоу; 
• памылю пры фармул1роуцы азначэнняу геа-

метрычных правт; 
• памылю у выл1чэннях i Ышых матэматычных 

3anicax. 

Аутар адзначае, што гэтая тыпалопя матэма-
тычных памылак не з'яуляецца вычарпальнай. 

У працы 3. I. Слепкань [21, с. 166-182] пра-
ведзены грунтоуныя даследаванн1 матэматыч-
ных памылак школьыкау, выяулены прычыны 
ix узнжнення. Аутарам прапануюцца некаторыя 
шлях1 ix папярэджання i л1квщацьи. Яна сцвяр-
джае, што чалавечая свядомасць, як правша, 
не у стане аб'ектыуна ахапщь усе баю вывучае-
май з'явы, таму тыповыя памылю дапускаюцца 
школьн1кам1 нават пры добрым тлумачэны 
настауыка, пры акцэнтаваны увап на гэтых 
памылках. У таюх выпадках настаунж павЫен 
выкарыстоуваць дапушчаную навучэнцам! па-
мылку для паглыблення разумения школьнь 
кам1 матэматычных фактау i заканамернасцей. 
3. I. Слепкань вылучыла наступныя тыповыя 
памылю: памылю у выл1чэннях; памылю у тоес-
ных пераутварэннях; памылю ва урауненнях i 
няроунасцях; памылю у доказах. 

Дастаткова вял1зная сютэматызацыя памы-
лак навучэнцау па курсе алгебры i пачаткау 
анал!зу, праведзеная I. М. Юрылецюм. У аснову 
сютэматызацьп пакладзены прынцып клайфЬ 
кацьп памылак па тэмах. Гэты падыход зручны 
у практычных мэтах. 

Г. М. Скобелеу [20] дастаткова падрабязна 
анал1зуе геаметрычныя памылю i вылучае ix 
класы: 
1) памылю у чарцяжах: неадпаведнасць чар-

цяжа умовам задачы, няправтьнае, 
неахайнае яго выкананне; 

2) няведанне тэорьн: азначэння, тэарэмы, 
формулы; сюды аутар адносщь памылю у 
фармул1роуках, а таксама няуменне пры-
мяняць тэорыю да рашэння задач; 

3) памылю, яюя адносяцца да рашэння задач: 
няуменне выконваць пабудовы, абгрунтоу-
ваць рашэнн! i рашаць задачы у агульным 
выглядзе, нерацыянальнае рашэнне i г. д.; 

4) памылю у запюах. 
Недахопам гэтай клааф'|кацьн з'яуляецца 

перакрыжаванне класау, напрыклад, вщавоч-
на, што да памылак, яюя адносяцца да рашэн-
ня задач, могуць быць аднесены мнопя па-

мылю, звязаныя з пабудовай чарцяжа, з 
запюам вьи-мчэнняу, пераутварэнняу i г. д. 

Для вызначэння матэматычных памылак i 
выяулення ix прычын Ш. Т. Гусейнау выкары-
стоувае метад графау, Ён сцвярджае, што ве-
данне узаемасувязей i узаемазалежнасцей, 
яюя юнуюць пам1ж асобным! кампанентам) 
структурнай формулы, пабудаванай з дапамо-
гай графау, дазваляе больш усебакова вызна-
чыць тыповыя памылю [3]. 

Праблеме тыповых памылак, прычын ix 
узыкнення i тэхналоги пераадолення прысве-
чана работа В. А. ДалЫгера [4]. Ён л1чыць, што 
у кожнай памылцы патрэбна адрозн!ваць змест 
i прычыну. У змест прычыны уваходзщь тое, 
што аб'ектыуна няправтьна выканана у дзе-
янн1 вучня; яго легка вызначыць па знешн1м 
выражэнн! гэтага дзеяння. Прычына з'яулення 
памылю - гэта пэуная акал1чнасць (L\I ix сукуп-
насць), якая прывяла да няправтьнага дзеян-
ня вучня; як правда, яна знешне не праяуля-
ецца. В. А. ДалЫгер вылучае тры групы пры-
чын, яюя прыводзяць да узнкнення матэма-
тычных памылак: прычыны пахалапчнага ха-
рактару; прычыны, яюя вынжаюць з недахопау 
вучэбных праграм i падручыкау, i прычыны, 
абумоуленыя недасканаласцю аргаызацьн ву-
чэбнага працэсу. Кожная з гэтых груп да-
статкова дэтальна канкрэтызуецца аутарам. 
Так, да прычын першай групы адносяцца: 

• паслабленне ncixi4Hbix функцый (увап, па-
мяц1, мыслення); 

• дамЫаванне асацыятыуных сувязей над сэн-
caBbiMi; 

• Ытэрферэнцыя навыкау (фарм1раванне ад-
наго навыку тармазщца Ышым); 

• перанос некаторых навыкау на рашэнне 
таюх задач, дзе ix дзеянне абмежавана або 
выключена. 
Другая група прычын, абумоуленая недахо-

naMi вучэбных праграм i падручнжау, склада-
ецца: 
• з захаплення аутарау лапчнай строгасцю вы-

кладання матэрыялу i толью адным спо-
сабам падачы ведау - с'тапстычным; 

• з пасленовых пераходау у тэксце падручнн 
ка да абагульнення i абстрагавання пры увя-
дзенн! правт i алгарытмау без дастатковай 
колькасц прыкпадау для фарм1равання 
уменняу карыстацца iMi i рабщь вывады; 

• з сютэмы практыкаванняу у падручнку, якая 
не дазваляе на патрэбным узроуы пра-
водзщь прапедэутычную работу i працу па 
замацаваны матэрыялу. 

Да трэцяй групы прычын адносяцца: 
• недастатковая падрыхтоучая праца для свя-

домага засваення вучэбнага матэрыялу i яго 
замацавання у далейшым; 
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• няуменне настаунтам выкарыстоуваць на-
гляднасць не толью з мэтай рэал1зацьм яе 
тюстрацыйнай, але i вучэбна-пазнавальнай 
функцьн; 

• не фарм1руюцца таюя лапчныя умены, як 
вылучэнне icTOTHbix прымет паняццяу, пад-
вядзенне аб'екта пад паняцце, вывядзенне 
вывадау з паняцця; 

• не праводзщца работа настаункам па папя-
рэджванн1 у навучэнцау 1мкнення да аутама-
тызаванага прымянення фактау, яюя вы-
вучаюцца; 

• слаба вядзецца работа па павышэны вылн 
чальнай культуры навучэнцау; 

• не фарм1руюцца навык! самакантролю. 
В. I. Рыжык у сваей працы [18] адзначае, 

што на памылках вучацца (i на ceaix, i на чу-
жых). Для гэтага неабходна, каб памылка была 
усвядомленая спачатку, спазнаная i так ц1 
Ыакш клаафжавана. Аутарам вылучаюцца тэх-
ычныя памылю, лапчныя памылю i «заблуж-
дения». В. I. Рыжык не растлумачвае падыходу 
г! r\ i/PTi^irKiir^ I ILI! я ллтл» «OTL II II !L IV П1И1 l|-t»-»lr плпч «О 1\J 1СДО!WII\C4UIUII IVIC* I v7IVtGt I OnnDIA MCTfVIDU !CTi\ паву" 
чэнцау. Больш тага, аутар агаворвае, што усе 
яны, наогул кажучы, «заблуждения» [18]. 3 гэ-
тай клаафжацыяй дазвол1м сабе не згадзщца, 
паколью яе выкарыстанне для навуковага 
даследавання не уяуляецца магчымым. 

А. У. Самсуненка i В. У. Казачонак [19] ана-
л!зуюць дастаткова вялжую колькасць тыповых 
матэматычных памылак, дапушчаных на уступ-
ных экзаменах па алгебры i пачатках анал1зу i 
па геаметрьн. Аутары прытрымл1ваюцца прын-
цыпу разгляду памылак па тэмах. Схема 
анал1зу уключае тры пункты: 1) тэарэтычныя 
палажэны ц! спасылку на тыя з ix, пры выка-
рыстаны яюх дапускалюя памылю; 2) прыклад 
тыпова няправтьнага рашэння; 3) прыклад 
прав1льнага рашэння. 

Зауважым, што у пункце 1 аутары фактычна 
раскрываюць матэматычную сутнасць памылю. 
IMi прыводзщца аналапчны разбор памылак 
абпурыентау. Акрамя тага, А. У. Самсуненка i 
В. У. Казачонак прыводзяць клаафжацыю за-
данняу з рашэнням1 па ступеы тыповасц! памы-
лак абпурыентау, якая не адноацца да анал1зу 
памылак, але карысную i зручную пры apraHi-
зацьм ix ул'1ку: 
• найбольш распаусюджаныя; 
• тыя, яюя дапускаюцца MHoriMi a6iTypbieHTaMi, у 

тым niKy добра падрыхтаваным1 тэарэтычна; 
• тыя, яюя дапускаюцца, як правта, недастат-

кова падрыхтаваным1 абп-урыентамк 
Асноуную прычыну матэматычных памылак 

навучэнцау В. М. Манахау бачыць у падручн!-
ках па матэматыцы. Вось як ён ацаыу ix 
якасць: «У ix (падручнках) фактычна не ставн 
лася задача адаптацьп зместу для далейшага 

праектавання вучэбна-выхаваучага працэсу; 
паюдае жадаць лепшага улж у школьных па} 
py4HiKax ф1з1ялапчных асабл1васцей развщц 
сацыяльнага вопыту, Ыталектуальных магчь 
масцей дз1цяц1 дадзенай узроставай групы; 
школьныя падручнм (ix складанасць i ця> 
касць) фактычна незалежныя ад ппатэтычна 
дынам1ю фарм!равання агульнавучэбных уме! 
няу (г. зн. ад узроуню агульнага развщця нав; 
чэнцау на дадзены момант), а значыць, i а 
агульнай стратэгм навучання» [11]. 

У дысертацыйным даследавани В. А. Кол; 
сава [6] вылучыла шэраг прынцыпау, яюя м< 
гуць выкарыстоувацца для сгстэматызацьн п< 
мылак па матэматыцы. Сярод ix: 1) прадметн 
(у аснове - сутнасць памылю); 2) прычынны | 
аснове - прычына узнжнення памылю); 3) пг 
тэмны (у аснове- вучэбная тэма, пры выв; 
чэны якой з'яуляюцца памылю); 4) дзейнасн: 
(у аснове - вщ вучэбна-пазнавальнай дзейнг 
см!, пры выкананы якой дапускаюцца памылю 
5) колькасны ( у аснове- колькасць вучня; 
яюя дапусц!л! памылку); 6) прынцып усто£ 
Л1васц1 (у аснове- фактар паутаральнасц'| 
году у ГОД). В. А. Коласава [6] л1чыць найболы 
мэтазгодным для даследавання матэматычны 
памылак школьнкау 5 -6 класау, з улжам спс 
цыфм пазнавальнай дзейнас^ вучняу сярэ,: 
няга школьнага узросту i асабл!васцей змест 
адпаведнага курса матэматыю, выкарысто; 
ваць дзейнасны прынцып. Зыходзячы з гэтаг; 
аутар клас1фкуе матэматычныя памыл 
школьнкау наступным чынам: 
• вытачальныя памылю; 
• памылю у матэматычных 3anicax; 
• моуныя памылю (arpaxi); 
• памылю у пераутварэннях; 
• памылю у геаметрычных пабудовах; 
• памылю у вымярэннях; 
» лапчныя памылю. 

Я. I. Фаменка [24] разглядае праблему ра: 
вщця пазнавальнага Ытарэсу вучняу 5 - 6 клг 
сау у працэсе пошуку рашэння тэкставых зг 
дач. Аутар адзначае, што для слабапаспявак 
чых задачы павЫны быць займальнымь пг 
колью гэта садзейычае павышэнню тонус 
эмацыйнай дзейнас^ i мабт!зацьй увап, ел; 
жыць першапачатковым сродкам пазнавальн; 
га iHTapacy i зняцця напружанасц!, апорай эм; 
цыйнай памяцк Разнастайныя формы вучэ( 
най дзейнасц! патрабуюць ад навучэнцау ро; 
най CTyneHi самастойнасц! у працэсе вучэння. 

Р. А. Уцеевай распрацавана канцэпць 
дыферэнцыраванага навучання матэматыцы 
пункту гледжання форм вучэбнай дзейнас 
[23]. Дыферэнцыраваныя формы вучэбнг 
дзейнас^ мяркуюць самастойную pa6oi 
навучэнцау па дыферэнцыраваных задания 
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пабудаваных з улжам асабл!васцей тыпалапч-
най групы навучэнцау, г. зн. групы, аб'яднанай 
«аднолькавым» узроунем ведау i уменняу па 
прадмеце (тэме, раздзеле, курсе) i узроунем ix 
засваення. Р. А. Уцеева вылучае чатыры тыпа-
лапчныя групы: А (тыя, хто ведае «звыш праг-
рамы»), В (з добрым узроунем ведау i умен-
няу), С (з мУмальным узроунем ведау i 
уменняу), Д (тыя, яюя не дасягну™ мУмаль-
нага узроуню). Аутар сцвярджае, што з дапа-
могай дыферэнцыраваных форм дзейнасц1 з 
навучэнцам1 групы Д могуць быць рэал1заваны 
наступныя мэты: 
® лквщацыя прабелау у ведах i умениях; 
• абуджэнне цкавасц! да прадмета (гульнявыя 

элементы, займальныя задачы), сютэматыч-
ная аргаИзацыя самастойнай працы наву-
чэнцау на уроку i дома; 

• развщцё уменняу i навыкау здзяйсняць 
самастойную узнауляльную дзейнасць (па 
узоры i у падобных атуацыях); 

• давядзенне навучэнцау да мУмальнага узроу-
ню засваення ведау i спосабау дзейнасц|. 
Я. Д. Бажов1ч у сва!м даследаванн1 nicay: 

«Разб1раючыся з няправгпьным вынжам Bbmi-
чэння, з няправтьна напюанай лп-арай у 
слове... вучань не проста выпрауляе дапушча-
ную памылку i лквщуе магчымасць яе паута-
рэння у будучым, - ён авалодвае умением ана-
л1заваць сваю дзейнасць, знаходзщь прычыны 
няудач i на гэтай аснове карэкц!раваць улас-
ныя разумовыя дзеяны» [16, с. 63]. Асабл1вую 
увагу Е. Д. Бажов1ч надае самастойнай рабоце 
школьнжау над памылкам1, якая садзейн1чае 
«развщцю ncixi4Hbix працэсау, яюм1 апасродка-
вана авалоданне ведам1, у першую чаргу 
лапчнага мыслення» [16, с. 63]. 

У даследаванн1 Н. А. Кропычавай [7] вылу-
чаюцца тры напрамю работы з матэматычным1 
памылкамк Да першага напрамку аутар ад-
носщь той, што звязаны з анал1зам прычын 
узн1кнення матэматычных памылак школьнжау, 
ix тыпалапзацыяй i методыкай работы з iMi. 
Друг! напрамак заключаецца у пошуку най-
больш рацыянальных метадау i прыёмау наву-
чання слабапаспяваючых навучэнцау, у пер-
шую чаргу, у межах дыферэнцыяцьй навучан-
ня. Трэц напрамак даследаванняу Н. А. Кро-
пычава бачыць у распрацоуцы на аснове тэа-
рэтычных даследаванняу вучэбна-метадычных 
матэрыялау па матэматыцы для школ i класау i 
педагапчнай падтрымю (карэкцьп). 

У межах дысертацыйнага даследавання 
для работы са слабапаспяваючым1 Н. А. Кро-
пычава [7] вызначае рэкамендацьп для aprani-
зацьн вучэбнага працэсу па матэматыцы. Па-
першае, каб разв1ваць Ытарэс вучняу да 
матэматыю, неабходна адрозываць яго вщы i 

узроуж Аутарам вылучаны наступныя вщы 
Ытарэсу: 
• непасрэдны, выю-нканы прывабнасцю аб'екта; 
• апасродкаваны Ытарэс да аб'екта як сродку 

дасягнення мэт дзейнасцк 
Узроун: !нтарзсу: 

• атуацыйны, выпадковы Ытарэс; 
• устойл1вы (замацаваны) Ытарэс да вучэбных 

дзеянняу; 
• Ытарэс да творчай дзейнасць 
• прафеайны Ытарэс. 

Па-другое, работа павЫна будавацца таюм 
чынам, каб не быу згублены Ытарэс у адпавед-
насц! з адзначаным! вышэй узроуням!'. Асноу-
ная прычына страты Ытарэсу- неразуменне 
вывучаемага матэрыялу. 

Па-трэцяе, трэба дапамагчы слабапаспя-
ваючаму вучню у запамЫанн1 i узнауленн1 
неабходных ведау i уменняу па матэматыцы, у 
лжвщацьм яго прабелау у вывучаным. 

Па-чацвёртае, неабходна разв1ваць матэ-
матычнае мысленне навучэнцау з ул'|кам яго 
узроуняу i узроставых заканамернасцей раз-
вщця. 

Па-пятае, астэма метадычных прыёмау на-
вучання слабапаспяваючых навучэнцау рашэн-
ню матэматычных задач павЫна вызначацца 
структурай працэсу рашэння любой матэма-
тычнай задачы [7]. 

Папярэджанне матэматычных памылак 
навучэнцау у працэсе навучання алгебры 
В. А. Тарасава [22] бачыць у фарм1раваны i вы-
карыстанн! рэфлешйнай дзейнасц навучэн-
цау. Даследаваны, прысвечаныя праблеме nci-
халапчных асноу работы над памылкам1, даз-
Bonini аутару вызначыць склад карэкцыйных 
дзеянняу: 
• фжсаванне увап вучня на памылцы i анал1з 

яе характару; 
• выяуленне яе прычыны - перш за усё пару-

шэнн1 у разумовых дзеяннях па прымяненн!' 
тэарэтычных палажэнняу; 

• выяуленне неабходнага карэкцыйнага за-
хаду; 

• выкарыстанне адкарэкц1раваных ведау i дзе-
янняу у працэсе рашэння аналапчных задач. 

В. А. Тарасава адзначае, што усе вышэй-
перал1чаныя дзеянн1 цесным чынам звязаныя з 
рэфлекайнай дзейнасцю. Пабудаваць такую 
сютэму дзеянняу можа толью той вучань, яю 
усведамляе змест CBaix думак, можа растлу-
мачыць (праанал1заваць) кожнае сваё дзеянне, 
умее дакладна выражаць свае думю, знахо-
дзщь для ix адэкватную слоуную фармул1роуку, 
г. зн. валодае у некаторай ступен1 развтой 
рэфлекайнай дзейнасцю. 

У рабоце В. М. Прутка [15] праводзщца па-
тэмная клаафкацыя памылак, яюя дапускаюць 
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аб!турыенты на уступных экзаменах у ВНУ i 
цэнтрал1заваным тэс^раваннк Аутарам вылу-
чаны як грубыя матэматычныя памылю школь-
нжау, дапушчэнне яюх яна бачыць у слабай 
падрыхтоуцы навучэнцау, так i памылю, яюя 
могуць дапусшць школьна з высоюм1 адзна-
кам1 па матэматыцы. В. М. ГИрутка тлумачыць 
гэта тым, што такога тыпу заданняу няма у 
школьных падручыках, хоць для ix рашэння да-
статкова ведау школьнай праграмы. Прычыны 
узнкнення таюх памылак аутар бачыць: 
• у няведанн! прав!л; 
• у няуменн1 прымяняць правты; 
• у недакпадным выкарыстанн! алгарытмау 

рашэння; 
• у няведанн! лапчных аперацый; 
• у няумены прымяняць умовы неабходнага i 

дастатковага; 
• у няуменн! праводзщь поуную клааф^ацыю. 

Таюм чынам, даследаванн!, звязаныя з 
дзейнасцю настаунка матэматыю па прадухн 
neHHi памылак вучняу, на сучасным этапе з'яу-
ляюцца актуальным! ! у свеце !м надаецца да-
статкова вял!кая увага. Аднак даводзщца кан-
статаваць, што не распрацаваны шлях! ажыц-
цяулення прэвентыунай дзейнасц! настаунжа 
матэматыю па беспамылковым навучанн'| 
школьыкау, i настаунм-прадметнм часта не га-
товыя да яе ажыццяулення у працэсе наву-
чання у сучасных умовах. Нам! не знойдзена 
даследаванняу, у яюх мяркуецца выкарыстан-
не новых !нфармацыйных i камп'ютэрных 
тэхналопй для папярэджання настаунжам ма-
тэматычных памылак школьнкау, што, несум-
ненна, садзейн!чала б актыв!зацьп прэвентыу-
най дзейнасц! педагогау у рабоце з навучэн-
цам1 Варта адзначыць, што камп'ютэрныя 
тэхналоги валодаюць icTOTHbiMi магчымасцям! 
у рэал!зацьи патрабаванняу сучаснай педага-
пчнай n c i x a n o r i i у галЫе работы з вучням1, яюя 
адстаюць. Яны дазваляюць Ытэгравана прад-
стауляць аудыяв1зуальную !нфармацыю, пры 
гэтым магчыма рэал!зацыя !нтэрактыунага 
дыялога карыстальн!ка з праграмай у электрон-
ным выглядзе (на экране камп'ютэра), таксама 
дапамагаюць у вызначэнн! далейшага выбару 
па вын!ках анал1зу напрамку разв!цця; уяуляе-
май вучэбнай дзейнасц! навучаемага; забяспеч-
ваюць паутор прадстауляемага вучэбнага матэ-
рыялу пры адваротнай сувяз!. Педагапчныя 
сувяз1 камп'ютэрных тэхналопй вызначаюцца: 

• удасканаленнем Ытэнауных форм i метадау 
навучання; 

• павышэннем матывацы! за кошт эмацыя-
нальнага прадстаулення вучэбнай !нфарма-
цьн з выкарыстаннем аымацыйных эфектау, 
вщэафрагментау, дынам1чных граф!кау, 
дыяграм; 

« ажыццяуленнем разнастайных форм сама-
стойнай дзейнасц! навучаемага па апрацоу-
цы аудыяв!зуальнай !нфармацьм; 

• узмацненнем !ндывщуал!зацьм навучання за 
кошт забеспячэння своечасовага кантролю 
за дзейнасцю кожнага навучэнца, а таксама 
за кошт прадстаулення каментарыяу, падка-
зак, яюя дыферэнцыруюцца у адпаведнасц! з 
BbiHiKaMi работы навучаемага пры арга-
ызацьп !нтэрактыунага дыялога [17]. 
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SUMMARY 
The analysis of the researches of mathematical 

mistakes of pupils, the reasons of the occurrence and 
possible ways of the prevention of the mistakes are 
carried out in the article. The trend of the researches of 
the preventive activity of a mathematics teacher for 
prevention of pupiis's mistakes with the help of a 
computer is considered to be perspective under 
contemporary circumstances. 

УДК 517.9 

fl. Б. Шнэперман 
НАИБОЛЬШАЯ ПАДГРУПА Б1ЕКТЫУНЫХ ПЕРАУТВАРЭННЯУ 
М А К С 1 М А Л Ь И А Й Л 1 Н Е Й Н А Й 1 Н В Е Р С Н А Й ПАУГРУПЫ 
3 АТАМНАЙ ПАДПАУГРУПАЙ ПРАЕКТАРАУ 

1 . Няхай V - лЫейная прастора, LT(V)~ 
падпаугрупа ycix лЫейных пераутварэнняу 
прасторы V. Для лЫейных прасторау канечнай 
вымернасц у рабоце [4] даведзена, што 
максимальная Ыверсная падпаугрупа паугрупы 
LT(V) поунасцю харакгарызуецца сваей най-
болыиай падгрупай абарачальных элементау. 
Тут тэты рэзультат пераносщца на л!нейныя 
прасторы адвольнай вымернасц над бяскон-
цым полем F i макамальныя лЫейныя Ыверс-
ныя паугрупы з d-атамнай паугрупай праекта-
рау. Зауважым [7], што машмальная лЫейная 
Ыверсная паугрупа з с/-атамнай падпаугрупай 
праектарау спараджаецца сваей падпаугрупай 
праектарау i найбольшай падгрупай. 

Усе неабходныя звестю аб 1нверсных пау-
групах знаходзяцца у працах [2-3], аб кратах-
у [1], аб атамных паугрупах праектарау - у [5], 
аб макймальных л|'нейных 1'нверсных паугрупах 
з атамнай падпаугрупай праектарау - у [6]. 

2. Лема. Праектары р, qeLT(V) камутуюць 
тады i толью тады, Kani 

g(kerp)c kerp i q(imp)c imp. 
Доказ. Няхай pq=qp. Тады, 

p(q(kerp))=g(p(kerp))=q0=0=>q(kerp) с kerp; 
p(g(imp))=q(p(imp))=g(imp)=> q(imp)c imp. 
Няхай g(kerp)ckerp i g( imp)dmp. Тады для 

любога XGV gpxeg(imp)=>gpxeimp; 
q(e-p)xe g(kerp)=>g(e-p)xe kerp. 

Адсюль вын1кае 
pgx=pg(px+(e-p)x)=p(gpx)+p(g(e-p))x=gpx. 
Значыць, pq=qp. 

3. Лема. Няхай P - поуная атамная пау-
група праектарау з мноствам атамау П, Г — 
падмноства мноства П, p=sup{a|aer}. Тады: 

1) imp = ^ j m a ; 2) k e r p = ^ ima. 
аеГ а£П\Г 

Доказ. 1) Kani аеГ, то imacimp; значыць, 
] T i m a c imp. 
аеГ 

Няхай хе imp, х^0. Тады х=х1а1+ ... +xkak 

(хрО) пры некаторых аь• ••,акеГ\, прычым такое 
выяуленне адназначнае. Паколью х=рх=х1ра1+ 
... +xkpak, тора,=а,(/=1, ... , к), гзта значыць а,<р 
i, адпаведна, а,еГ. Таюм чынам, х е ^ i r n a . 

аеГ 

2) 3 першага пункту лемы вынжае, што 
аеГора=а . Значыць, 

а г r<=>pa^aopa=0^imackerp. 
Таму ima с kerp. А паколью imp+kerp=Vi 

аеП\Г 

^ j m a + ^ i m a = V , то kerp=. 
аеГ аеП\Г 

4. Тэарэма. Няхай А \ В- макймальныя 
лЫейныя Ыверсныя паугрупы з сУ-атамным1 
падпаугрупам1 праектарау i адной i той жа 
найбольшай падгрупай Н. Тады паугрупы А \ В 
супадаюць. 

Доказ. Дапусцм, што паугрупы A i В не 
супадаюць. 

Няхай Р \ Q - падпаугрупы праектарау пау-
rpvn А \ В адпаведна. Паколью А - адзЫая мак-
амальная лЫейная Ыверсная паугрупа, якая 
змяшчае Р у якасц1 паугрупы праектарау [6], то 
з несупадзення паугруп A i В выыкае несупа-
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УДК 539.26 
Феранчук С. I. Самаузгодненае атсанне дыфузнага 

рассейвання рэнтгенаусюх промняу II Becui БДПУ. 2005. 
№ 4. Серыя 3. С. 3-5. 

Разглядаецца задача аб адбщьр рэнтгенаусюх промняу ад 
шурпатай naeepxHi (дыфузнае рассейванне). Прымяняецца ме-
тад скажоных хвапь на аснове самаузгодненага выразу для хва-
левай функцьн. Атрыманы вын!к параунаны з агульнапрынятым 
ап1саннем дыфузнага рассейвання. 

Рыс. - 1 . йбл1"ягр. - 2 назвы. 

УДК 51 (07) 
Казачонак В. У. «Ашёмы» эфектыунага саманавучання 

матзматыцы II Becui БДПУ. 2005. № 4. Серыя 3. С. 6-9. 
Разглядаюцца асноуныя дыдактычныя прынцыпы наву-

чання. Выяуляюцца прынцыпы эфектыунага саманавучання ма-
тэматыцы i умовы яго распаусюджання у рэспублщы. 

Ббл1ягр-7 назвау. 

УДК 514.1 
Гал/цк/ /. /. Дынам(чныя мадэл! стзрэаметрьн /'/' Becui 

БДПУ. 2005. № 4. Серыя 3. С. 9-17. 
Разглядаюцца метадычныя аспекты рэал1зацы1 метаду ды-

нам!зацьп геаметрычных аб'ектау у курсе стзрэаметрьн з дапа-
могай дынам1чных ф!з1чных i графчных мадэлей, разгортак пра-
сторавых ф]гур. Даюцца прыклады i прыёмы ix стварзння. 

Паказана, што прымяненне дынам!чных мадэлей на уроках 
матэматыю дазваляе якасна змянщь характар навучання 
стзрэаметрьн, павьгаць якасць вучэбных практыкаванняу, а щэя 
дынам1зацьн дазволщь вырашыць праблемы сучаснай 
матэматычнай адукацьн. 

Рыс - 8. Б1бл'1Яф.- 20 назвау. 

УДК 51(07) 
Зенько С. I. Сучасны стан даследаванняу па прадух!-

ленш настаунтам памылак вучняу у працэсе вывучэння 
матэматыю II Becqi БДПУ. 2005. № 4. Серыя 3. С. 17-23. 

Праводзщца анал1з даследаванняу матэматычных памы-
лак школьнкау, прычын ix узн!кнення, магчымыя шлях! прадух!-
лення ix вучнямк НЗрунак даследаванняу прэвентыунай дзейна-
сц! настаумка матэматыю па лрадухтенм памылак школышу 
усучасных умовах з выкарыстаннем кам'ютэра вызначаны як 
перспектыуны. 

Б1бл1яф-25 назвау, 

УДК 517.9 
Шнэперман Л. Б. Найбольшая падгрупа 01ектыуных 

пераутварэнняу макамальнай лшейнай шверснай паугру-
пы з d-атамнай падпаугрупай праектарау II Becqi БДПУ. 
2005. № 4 . Серыя 3. С. 23-25. 

Даказана, што максимальная лмейная Ыверсная паугрупа з 
d-атамнай падпаугрупай праектарау спараджаецца сваей 
пауфупай праектарау i найбольшай падгрупай. 

Bi6niflrp.- 7 назвау. 

УДК 517.9 
Стэльмашук М. Т., Шылшец У. А., Хадкее/'ч Г. В. Выка-

рыстанне фармальных вытворных i бжамплексных функ-
цый пры пера^варэнн! сютэмы лжейных дыферзнцы-
яльных раунанняу у частковых вытворных II Becui БДПУ. 
2005. №4. Серыя 3. С. 25-27. 

Сютэма дыферэнцыяльных раунанняу у частковых вытвор-
ных рэдуцыравана да канажчнага выгляду i атрымана (нтэг-
ральнае раунанне, эшвалентнае адпаведнай аднароднай кана-
н|'чнай сгстэме. 

йбл1ягр,- 3 назвы. 

УДК 517.9 
Стэльмашук М. Т., Шылшец У. А. !нтэгральнае выяу-

ленне абагульненых б!аналпычных функцый II Becui 
БДПУ. 2005. № 4. Серыя 3. С. 27-28. 

Атрымана мтэгральнае выяуленне абагульненых 6ianani-
тычных функцый. 

Б1бл1ягр. - 3 назвы. 

УДК 004:37.013 
Круглш Т. М., Якуск С. I. Шлях1 павышэння эфектыуна-

сц! прымянен.чя праектных тэхналопй у навучанж II Becui 
БДПУ. 2005. № 4. Серыя 3. С. 29-30. 

Абагульняецца вопыт арган)зацьн i правядзення вучэбных 
тэматычиых праектау, фармулююцца умовы эфектыунасц1 на-
вучання з прымяненнем дадзенай тэматыга. Роб!цца вывад аб 
тым, што адным са шляхоу падрыхтоую навучэнцау да наву-
чання на аснове праектнай тэхналогн з'яуляецца правядзенне у 
курсе !нфарматыю шэрага лабараторных работ, набл!жаных па 
змесце i асабл1васцях да 1ндывщуальных ц1 групавых праектау. 
Прыводзщца прыклад тэматычнага праекта па Ыфарматыцы. 

Bi6niflrp. - 2 назвы. 

УДК 573:61-053.5 
Сыты В. П., Чэрнм В. Ф. Уплыу здароуезберагальнай 

дзейнасц! педагога на папярэджванне захворванняу школь-
н!кау // Becui БДПУ. 2005. № 4. Серыя 3. С. 31-35. 

Разглядаецца праблема стану здароуя школьнкау. Право-
дацца анал1з захворваемаар навучэнцау у сувяз1 з асабл1васцям1 
вучэбна-выхаваучага працэсу. Выкананыя даследаваннн1 пакла-
дзены у аснову прапанаванай валеа-педагапчнай прафамы (сю-
тэмы) дзейнасц! настаумка, наюраванай на знжэнне захвор-
ваемасц! вучняу. 

Табл, - 3. Bi6niflrp. - 6 назвау. 

УДК 572:61-053.5 
Радыг'ша В. В. Заканамернасщ зменл!васц! лаказчыкау 

ф1з1чнага развщця i узроуню здароуя дзяцей 7-10 гадоу у 
залежнасц! ад ix антрапалапчных характарыстык пры на-
раджэнн"| i 61ялапчнага статусу бацькоу II Becui БДПУ. 2005. 
№ 4. Серыя 3. С. 35-40. 

Па BbiHiKax множнага рэгрэайнага анал!зу выяулены уплыу 
комплексу б1ялапчных фактарау на антрапаметрычныя паказ-
чым i стан здароуя дзяцей 7-10 гадоу. 

Табл.- 8. Б!бл!яф,- 6 назвау. 
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