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Резюме. В статията е представена концепцията за обучението по мате-
матика в рамките на теорията за съдържателното (теоретичното) обобще-
ние на В. В. Давидов. В светлината на тази теория e разработен  конкретeн 
учебeн прийом и задачa за въвеждане на метапредметно (рефлексивно) 
съдържание на аритметичните действия при обучението на малките уче-
ници.
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Напоследък в Руската федерация остро е поставен въпросът за модерни-
зация на педагогическото образование (Болотов, 2014; Каспржак & Калаш-
ников, 2014; Марголис, 2014; Сафронова & Бысик, 2014). Важно е бъдещите 
учители да могат да проектират учебната дейност така, че тя да води към 
развитието у учениците на метапредметни компетенции, в това число способ-
ности за анализ на теоретичното съдържание на учебните задачи и рефлексия 
за начина на техните решения (Марголис & Рубцов, 2010; Рубцов et al., 2010). 
В тази връзка остро стои въпросът за разработването на методи за въвеждане-
то на учениците в теоретичното съдържание на учебната дейност, в частност 
в метапредметното и рефлексивно съдържание на аритметичното действие в 
часовете по математика.

Хипотеза
Според теорията на развиващото обучение на В. В. Давидов при малките 

ученици могат да се развият основи на теоретично мислене в процеса на ре-
шаване на задачи, които изискват търсене и анализ на общ начин на тяхното 
решаване. Изхождайки от това положение, ние предполагаме, че за развитие-
то на метапредметните компетенции на учениците от началните класове може 
да се използват аритметични задачи, изискващи съотнасянето на математиче-
ския модел и предметната нееднозначна ситуация.
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Под нашето научно ръководство Л. Н. Шиленкова подготви и проведе обу-
чаващ експеримент в експериментална група, който се състои от седем учебни 
развиващи ситуации (по 15 – 20 минути) един-два пъти седмично (Гуружапов 
& Шиленкова, 2013). Сценирането на учебните развиващи ситуации се про-
вежда върху материал от учебника по математика за първи клас на И. И. Моро 
и съавт. (2011). Съдържанието съставляваха задачи за оценяване смисъла на 
съответствието на сюжета на картинката с неговия математически модел. При 
това особено внимание се отделя на многобройните варианти на решенията 
на развиващите задачи. В частност, за анализа на адекватността на матема-
тическите модели със съответната сюжетна картинка са подбрани такива из-
ображения, в сюжета на които присъства нееднозначност на действията на 
героите, т.е. предполагат се многобройни варианти на решенията. Съдържа-
нието на тези задачи носи в себе си не само предметно, но и метапредметно 
съдържание. След поставянето на всяка задача се организира дискусия с уче-
ниците, в която се обсъждат начините на изпълнение на поставената задача. 
Чрез дискусията учениците откриват, че разбирането на метапредметното съ-
държание на задачата е свързано с осъзнаването (рефлексията) на нееднознач-
ността на нейното решение.

Като пример на задача за анализ на съотношението между обект 
и модел, а също така на адекватността им може да послужи следното 
задание (виж фиг. 1).

Фигура 1
На дъската се записва: 
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На учениците се поставя следната задача: „Определете какъв математически 
знак трябва да се постави между двете квадратчета отляво, ако всичките квадрат-
чета означават числа“. Отначало с учениците се анализира връзката между сми-
съла на сюжетната картинка и предполагаемия модел. Учениците предлагат свои 
варианти. Учителят изисква да се аргументира всеки отговор, като по такъв начин 
организира дискусия. В резултат на обсъждането учениците достигат до извода, 
че в дадения случай може да се постави както знак „плюс“, така и „минус“ в зави-
симост от това как се интерпретира сюжетната картинка: птичката или е долетя-
ла, или е отлетяла. В резултат възниква ситуация, когато децата са принудени да 
осъзнават ограничеността на своята индивидуална интерпретация на сюжета на 
картинката. По такъв начин се създават условия за рефлексия, проявяваща се като 
преход от индивидуалната гледна точка към обща, универсална гледна точка. За 
психологичното съдържание на различните процедури, съставляващи интелекту-
алната  рефлексия, подробно пише В. Василев (2006).

По-нататък на учениците се поставя задача да запълнят квадратчетата с 
цифри. 

Учениците предлагат многобройни варианти, всеки от които колективно се 
обсъжда, а тези, които в процеса на обсъждане са приети за верни, се записват 
на дъската. Тук се насочва вниманието на учениците към работа с матема-
тическите действия като модели на действията на изобразените персонажи. 
В дадения случай анализът на условията на задачата фактически се проявява 
като момент на оценка на съответствието на модела и смисъла на сюжета на 
рисунката.

Ето примери за възможните варианти:
– На клончето имало 5 птички. Едната отлетяла: 

5 – 1 = 4 
– На клончето имало 4 птички. Една долетяла:

4 + 1 = 5
– Най-интересна е дискусията относно използването на „нула“ за означа-

ване на действията, които се извършват на сюжетната картинка във връзка с 
провокационния въпрос: „А ако птичката прелети покрай клонките, то как ще 
бъде записан примерът?“. Обсъждат се следните отговори:                                 

4 – „   „ = 4 

4 + „   „ = 4
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Формиращият експеримент е проведен с ученици от първи клас (осем-
десет изследвани ученици). За оценка на нивото на формиране на рефлексия е 
използвана методиката на А. З. Зак за диагностика на развитието на основите 
на теоретичното мислене (Зак, 2000). В резултат на обучението се наблюдава 
съществено повишаване на нивото на развитие на способностите за анализ и 
рефлексия.

Заключение 
Съдържанието на задачите за анализ на съотношението между обект и 

модел може да бъде използвано за проектиране на развиващи образователни 
ситуации в началното училище. Върху тяхната основа е възможно органи-
зирането на колективна мисловна дейност на учениците върху метапредмет-
ното и рефлексивно съдържание на аритметичните действия. А умението да 
се анализират условията на задачите и да се рефлексира многообразието на 
решенията им може да се разглеждат като метапредметни образователни ре-
зултати на обучението.
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ACTIVLY INPUTTING OF METAOBJECTIVE 
AND REFLEXIVE CONTENT 

OF ARITHMETICAL ACTIONS IN MATHS LESSONS

Abstract. The text presents the concept of teaching mathematics in the theory 
of meaningful (theoretical) summary of V. V. Davidov. According to  this theory 
specifi c learning tasks and maneuvers are developed to introduce metaobjective 
(refl exive) content of arithmetic actions in the training of young students.
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