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З початком реформування системи освіти в Україні в шкільну практику 

(особливо у старшій школі) почали втілюватись ідеї модульного навчання: 

 об‘єднання програмового матеріалу в завершені інформаційні блоки 

(модулі) для подальшого вивчення його учнями; 

 збільшення частки самостійного здобування знань учнями у навчально-

му процесі; 

 зміна суб‘єкт-об‘єктних відношень між учителем та учнем суб‘єкт-

суб‘єктними тощо. 

Модульне навчання грунтується на принципах: модульності; виді-

лення із змісту навчання окремих елементів знань; динамічності; дієвості й 

оперативності знань та їх системи; гнучкості; усвідомлення перспективи; 

різноманітності методичного консультування; паритетності відношень 

учителя й учнів [1, ст.56]. 

Вказані ідеї та принципи знайшли відображення у парадигмі особис-

тісно-орієнтованого навчання, згідно якої першочерговим завданням шко-

ли є не формування особистості із наперед заданими якостями, а створення 

умов для повноцінного прояву і розвитку її індивідуальних рис. Чудові 

можливості для розв‘язання цього завдання створює диференціація на-

вчання. Вона забезпечує реалізацію основних принципів модульного на-

вчання і, таким чином, є засобом втілення ідей особистісно-орієнтованого 

навчання. Покажемо це на прикладі методичної системи диференційовано-

го вивчення стереометрії у класах математичного профілю. 

Принцип модульності передбачає розбиття програмового матеріалу на 

окремі інформаційно-завершені частини, добір форм і методів організації на-

вчального процесу, спрямованих на досягнення поставлених перед кожним 
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учнем дидактичних цілей [1, с.56]. Тобто мова йде про виділення інформа-

ційного модуля та методичне забезпечення його вивчення. Все це разом ви-

значає один повний дидактичний цикл. В якості інформаційного модуля вар-

то використовувати навчальну тему — логічно цілісну частину програмового 

змісту, що вивчається в межах одного повного дидактичного циклу [2, с.34].  

Методика логіко-дидактичного аналізу змісту підручника з метою 

визначення обсягу навчальних тем представлена, наприклад, у роботі [2, 

с.36-42]. Вона передбачає таку послідовність дій: 

1) визначити дидактичні цілі й основні завдання курсу; 

2) проаналізувати структуру підручника з точки зору повноти і відповідності 

програмам послідовності представлення в ньому навчального матеріалу; 

3) структурувати навчальний матеріал кожної програмової теми, виділи-

вши об‘єкти, поняття, відношення, геометричні факти і теореми, що ви-

вчаються (елементи семантичних знань [3]); 

4) встановити логічний зв‘язок між виділеними елементами знань (які 

елементи використовуються при означенні або доведенні інших); 

5) побудувати структурно-логічну схему (орієнтований граф) представ-

лення кожної програмової теми в обраному підручнику; 

6) виділити навчальні теми (їх зміст визначатимуть найбільш тісно 

пов‘язані між собою вершини графа). 

Курс стереометрії для спеціалізованих фізико-математичних класів 

ми розбили на 18 навчальних тем (інформаційних модулів), а для профіль-

них – на 17. Вони представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

  Кілкість годин 

№ 

п/

п 

КЛАС, НАВЧАЛЬНІ ТЕМИ 

(ІНФОРМАЦІЙНІ МОДУЛІ) 
у спеціа-

лізова-

них кла-

сах 

у про-

фільних 

класах 

 

1. 

10 клас 

Повторення курсу планіметрії. 

 

5 

 

4 
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2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

Аксіоми стереометрії. 

Паралельність прямих. Паралельність пря-

мої і площини. 

Паралельність площин. Паралельне проектування. 

Перпендикулярність прямих. Перпендику-

лярність прямої і площини. 

Перпендикулярність площин. Ортогональне 

проектування. 

Координати в просторі.. 

 

Перетворення простору 

Вектори в просторі. 

 

Повторення за рік. 

 

11 клас 

Повторення курсу стереометрії (10 клас). 

Многогранники. Побудова плоских перері-

зів многогранників. 

Призми. Піраміди. 

Тіла обертання. 

Центральне проектування. Елементи проек-

тивної та сферичної геометрії. 

Об‘єми многогранників. 

Об‘єми тіл обертання. 

Площі поверхонь тіл обертання. 

Повторення за рік. 

6 

10  

     +1 

13  

 

12  

     +1 

11  

 

 

10  

10  +1 

10  

13 

 

 

7 

10  

     +1 

15  

16 

6 

 

11 

13 

10+1 

12 

6 

8   

     +1 

11  

 

10  

     +1 

  9  

 

 

5     

     +1 

7     

5 

 

 

6 

7  

   +1 

8  

10 

– 

 

10 

10 

6+1 

9 

Табл. 1. Перелік навчальних тем (інформаційних модулів)  

поглибленого курсу стереометрії 
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Зауважимо, що структурування навчального матеріалу в ході логіко-

дидактичного аналізу програмової теми реалізує і другий принцип моду-

льного навчання – виділення окремих елементів знань. 

Після визначення змісту і структури навчальних тем (інформаційних 

модулів) конкретизують дидактичні цілі курсу відповідно до матеріалу 

кожної теми і складають тематичний план. У [4] показано, що освітні цілі 

для кожного рівня опанування змісту навчання мають формулюватися че-

рез діяльність учнів, характерну для певного рівня. У відповідності до рів-

нів навчального змісту, яким повинні оволодіти учні, ми розрізняємо 

обов‘язковий, підвищений (базовий) і поглиблений рівні освітніх цілей. 

Такий підхід дає можливість у кінці дидактичного циклу уроку або повно-

го дидактичного циклу вивчення теми встановити факт досягнення постав-

леної мети. Крім того створюються передумови для усвідомлення учнями 

перспектив вивчення окремих навчальних тем і всього курсу, реалізації 

принципу гнучкості методичної системи. 

Реалізація принципу усвідомлення перспектив в умовах диференці-

йованого вивчення стереометрії у класах математичного профілю може бу-

ти досягнута диференціюванням вимог до засвоєння знань учнями, відпо-

відно до рівнів освітніх цілей, та структурованим представленням навча-

льної інформації, як при першому ознайомленні на лекції, так і при систе-

матизації та узагальненні знань на уроці-семінарі. Дослідження показали, 

що ці форми лекційно-практичної системи навчання є досить ефективними 

при поглибленому вивченні стереометрії в школі. На нашу думку, вивчен-

ня кожної навчальної теми доцільно розпочинати оглядовою проблемною 

лекцією, завдання якої – ознайомити учнів із основними елементами знань 

розглядуваної теми, розкрити її значимість для подальшого вивчення ма-

тематики і суміжних дисциплін у школі та вузі, показати практичну значи-

мість. Семінари ж доцільно проводити у кінці вивчення не навчальної, а 

програмової теми. В одинадцятому класі курс стереометрії присвячений 
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вивченню многогранників та тіл обертання. Тому можна обмежитись лише 

двома семінарами, тоді як у десятому – доцільно провести і чотири. 

Згідно принципу гнучкості у модульному навчанні методична систе-

ма вивчення інформаційних модулів і всього курсу повинна забезпечувати 

можливість адаптації навчального процесу до індивідуальних якостей і пі-

знавальних потреб кожного учня. При здійсненні рівневої диференціації на 

уроках стереометрії у фізико-математичних класах цей принцип реалізу-

ється через поєднання різних форм диференціації [5], побудову, відповідно 

до цілей навчання, і використання в навчальному процесі різнорівневої си-

стеми задач. Зокрема система задач має включати, залежно від орієнтовної 

основи дії учнів, яка формується, завдання таких рівнів складності: 1) роз-

пізнавання; 2) відтворення; 3) продуктивно-евристичний; 4) творчий [6].  

Принцип динамічності у модульному навчанні передбачає вільну за-

міну модулів з врахуванням соціального замовлення [1, с.57]. В умовах 

диференціації цей принцип реалізується за допомогою створення різних 

профілів навчання і доповнення програмового змісту інформаційними мо-

дулями, специфічними для того чи іншого профілю. Наприклад, у розгля-

дуваній нами методичній системі таким модулем є ―Центральне проекту-

вання. Елементи проективної та сферичної геометрії‖ (11 клас), який ви-

вчається у спеціалізованих математичних класах, і не вивчається у профі-

льних. Крім того, на нашу думку, принцип динамічності охоплює й мож-

ливість певних змін у послідовності вивчення окремих модулів, що обумо-

влюється різними підходами до побудови, у даному випадку, курсу стере-

ометрії різними авторами підручників та навчальних посібників. Так за пі-

дручником О.В.Погорєлова ―Геометрія 10-11: Стереометрія‖ навчальна 

тема (модуль) ―Перетворення простору‖ вивчається у десятому класі, а 

―Многогранники. Плоскі перерізи многогранників‖ – в одинадцятому. За 

експериментальним же посібником для 10-11 класів шкіл з поглибленим 
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вивченням математики Г.П.Бевза та ін. ―Геометрія‖ порядок вивчення вка-

заних тем інший [7]. 

Що ж стосується принципу дієвості й оперативності знань та їх сис-

теми, то він перекликається із вимогою до навчання, сформульованою 

З.І.Калмиковою [3] та І.С.Якиманською [8]: необхідно формувати в учнів 

не лише семантичні знання, а й оперативні. Таку можливість дає діяльніс-

ний підхід до навчання, який разом з іншими психологічними принципами 

покладено в основу здійснення рівневої і профільної диференціації. Він ре-

алізується шляхом поступового просування учнів по рівнях у засвоєнні 

програмового матеріалу, залученням їх до розв‘язування різноманітних 

проблем навчального характеру, переважанням продуктивних методів на-

вчання над репродуктивними. 

Здійснення рівневої диференціації передбачає і різноманітність ме-

тодичного консультування як учнів так і вчителя. Наприклад, при 

розв‘язуванні задач проблемного характеру міра допомоги різним катего-

ріям учнів може бути різною: від розгляду проблеми із переважною участю 

в її розв‘язанні вчителя до самостійного розв‘язання задачі учнями, мож-

ливо з координуючими діями вчителя. Відносно ж учителя принцип різно-

манітності методичного консультування ставить вимогу професіоналізму в 

педагогічній діяльності, що є невід‘ємною умовою реалізації будь-яких те-

хнологій навчання, у тому числі й диференційованого навчання. 

І, нарешті, принцип паритетності відношень учнів і вчителя передба-

чає не лише взаємоповагу, а й рівноправність вчителя й учнів у виборі 

шляхів навчання, поступове зростання ролі самостійності здобування 

знань учнями. При здійсненні диференціації навчання учень самостійно 

обирає профіль навчання та рівень оволодіння навчальною програмою, 

крім того, продуктивні методи навчання, такі як: проблемне викладання 

матеріалу, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький [9], ство-
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рюють умови для самостійності та прояву творчості учнів при вивченні, 

зокрема, геометрії. 

Отже, усі розглянуті принципи модульного навчання тісно пов‘язані 

із загальнодидактичними принципами і реалізуються в умовах диференці-

йованого навчання. 
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Резюме. В статье раскрыта взаимосвязь модульного и дифференцированного 

обучения. В частности показано, что осуществление уровневой дифферен-

циации при изучении стереометрии в классах математического профиля 

обеспечивает реализацию основных принципов модульного обучения. 

 

Summary. Discussed in the artide is inter relationship between module and dif-

ferentiated teaching. Particularly, it was shown that implementation of level dif-

ferentiation while studying stereometry in the classes with majoring mathemitcs 

secures realisation of the main principles of module education. 


