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Під поняттям розуміють форму мислення про сукупність істотних та 

неістотних властивостей певного об�єкта (предмета).  

У загальному розумінні �властивість � те, що притаманне предметам, 

що відрізняє їх від інших предметів чи робить їх схожими на інші предме-

ти (наприклад, твердість, пружність, шорсткість, теплопровідність тощо)� 

[2, с.457]. Істотними є властивості, без яких об�єкт (предмет) не може існу-

вати. Сукупність істотних властивостей об�єкта (предмета) виражає його 

якісну визначеність. Неістотними є такі властивості об�єкта (предмета), які 

можуть належати або за деяких обставин не належати об�єкту (предмету), 

але відсутність яких не призведе до того, що даний об�єкт (предмет) пере-

стане існувати [2, с.336].  

Процес виділення істотних властивостей об�єкта (предмета) та їх ві-

докремлення від неістотних властивостей називають визначенням понят-

тя. Мета визначення поняття полягає в тому, щоб відповісти на запитання, 

чим саме є даний об�єкт (предмет), що відображується у понятті. Для цього 

необхідно навести у стверджувальній формі його істотні властивості. Ре-

зультати визначення поняття, як правило, виражають деякою словесною 

конструкцією, яку називають означенням поняття, або дефініцією.  

Усі істотні властивості поняття загалом утворюють його зміст, а усі 

об�єкти, що відносяться до даного поняття, складають його обсяг. В означен-

ня поняття включають такі його істотні властивості, кожна з яких є необхід-

ною, а усі разом � достатньою умовою для того, щоб відокремити об�єкти, що 

належать до даного поняття, від об�єктів, що не належать до нього.  

Наприклад, зміст поняття �прямокутник� утворюють усі властивості 

чотирикутника, а також усі специфічні властивості паралелограма, оскіль-

ки кожне з цих понять є родовим для прямокутника. Крім того, до змісту 
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поняття �прямокутник� входять і такі його властивості, які не притаманні 

тим паралелограмам, що не є прямокутниками. Ці властивості називають 

видовими властивостями. Для прямокутника серед них можна виділити: 

рівність усіх кутів; перпендикулярність сторін; рівність діагоналей тощо. 

Поняття паралелограма є найближчим родовим поняттям для прямокутни-

ка, тоді як поняття чотирикутника не є таким. 

В означення поняття �прямокутник�, якщо він визначається через 

найближчий рід � паралелограм, увійдуть лише ті його видові властивості, 

які разом дозволять відокремити прямокутники від паралелограмів, що не 

є прямокутниками.  

Обсяг поняття �прямокутник� � це множина усіх прямокутників. До 

нього входять й усі квадрати, оскільки квадрат є окремим видом прямоку-

тника. 

В курсі математики основної школи найбільш поширеними є озна-

чення таких видів: 1) через найближчий рід та видові відмінності (напри-

клад, означення ромба чи неправильного дробу); 2) генетичні (наприклад, 

означення кола або лінійної функції); 3) через перелік (наприклад, так ви-

значають поняття множини дійсних чисел); 4) заперечувальні (наприклад, 

означення паралельних прямих); 5) неявні, коли поняття визначається че-

рез систему аксіом (наприклад, такими є поняття точки, прямої, площини, 

поняття натурального числа тощо). Часто поняття, які визначаються через 

систему аксіом, виступають первісними поняттями певної математичної 

теорії, тобто такими поняттями, які неможливо визначити через інші її по-

няття. Тому первісні математичні поняття інакше називають неозначува-

ними поняттями. 

Проте, не всім поняттям курсу математики основної школи даються 

означення. З дидактичних міркувань більшість понять курсу математики 5-

6 класів та ряд понять курсів алгебри й геометрії 7-9 класів вводяться через 

опис і характеристику, розкриваються через порівняння [4, с.62]. 
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А.В.Усова зазначає [9, 12], що поняття є знанням не тільки істотних 

властивостей (сторін) предметів і явищ навколишньої дійсності, але й 

знанням суттєвих зв�язків та відношень між ними. За зв�язками та відно-

шеннями між поняттями можна виділити два великих класи: порівняних й 

непорівняних понять, а серед порівняних видів понять: класи сумісних й 

несумісних понять. 

Одним з видів несумісних понять є суперечні поняття � два поняття, 

сума обсягів яких повністю вичерпує обсяг спільного родового поняття, а 

видові властивості мають протилежний характер. Прикладом таких понять 

у планіметрії є паралельні прямі та прямі, що перетинаються.  

У процесі навчання математики суперечні поняття відіграють особ-

ливу роль. З одного боку, у термінах суперечних понять формулюються 

заперечувальні означення. Отже, їх використання у цьому аспекті є 

об�єктивно необхідним. Інший аспект використання суперечних понять ми 

пов�язуємо з наступним. 

Визначаючи поняття, ми фактично проводимо поділ множини 

об�єктів, що становить обсяг родового поняття, на дві підмножини. Одну з 

них утворює обсяг поняття, що визначається, а в другу підмножину вхо-

дять усі інші об�єкти з обсягу родового поняття, що не відносяться до да-

ного поняття. З точки зору логіки, друга підмножина є доповненням обсягу 

даного поняття в універсальному класі, яким виступає обсяг родового по-

няття. Таке доповнення утворює обсяг поняття, суперечного до даного.  

У шкільному курсі математики суперечні поняття, які належать до 

певних понять, в одних випадках, виступають основними об�єктами засво-

єння. Наприклад, поняття неправильного дробу, що є суперечним до по-

няття правильного дробу, вивчається спеціально на рівні визначення. В 

других випадках, суперечні поняття несуть супровідне дидактичне наван-

таження. Наприклад, непрямокутний трикутник як окреме поняття спеціа-

льно не вивчається, але визначаючи прямокутний трикутник, як правило, 
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наголошують на тому, що усі інші трикутники не є прямокутними, а також 

розглядають велику кількість прикладів непрямокутних трикутників. В 

інших випадках (а їх більшість) суперечні поняття навіть не згадуються.  

Ми вважаємо, що будь-яке знання може набути дієвості лише за 

умов його формування як конструкту �позитив � негатив�. Тому кожне по-

няття курсу математики основної школи повинно розкриватися разом з 

описом, характеристикою чи просто відзначенням існування або ілюстра-

цією деяких об�єктів у обсязі поняття, що є суперечним по відношенню до 

даного. Отже, першочерговою є потреба відповідних уточнень і змін в іс-

нуючих методиках формування понять. 

У зв�язку зі сказаним, особливого значення ми надаємо таким понят-

тям, як �приклад�, �контрприклад� та �вільний об�єкт�. 

Прикладом поняття є будь-який об�єкт з обсягу даного поняття. На-

ведення прикладів є ілюструванням поняття. Така дія є необхідною як у 

процесі введення поняття, так і під час відпрацювання вмінь застосовувати 

поняття у різних ситуаціях [4, 63]. 

Під контрприкладом до поняття ми розуміємо матеріальний чи мате-

ріалізований об�єкт, який ілюструє недостатнє означення цього поняття. 

Наприклад, у шкільному означенні кола можна виділити дві видові власти-

вості: 1) фігуру утворюють усі точки площини з певною властивістю; 2) 

точки кола є рівновіддаленими від певної точки. У помилковому означенні 

цього поняття може бути відсутньою або перша, або друга, або обидві ра-

зом видові властивості. Отже, можна сформулювати принаймні три поми-

лкові означення кола, а значить утворити принаймні три контрприклади. У 

першому випадку контрприкладом до поняття кола буде дуга кола, у дру-

гому � круг, а у третьому � сектор круга. Як бачимо, контрприклади � це 

об�єкти з обсягу суперечного поняття до даного.  

Якщо у формулюванні означення кола пропустити слово �фігура�, 

що є назвою родового поняття, також отримаємо помилкове означення. 
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Таку помилку доцільно проілюструвати за допомогою вільного об�єкта, 

наприклад, дерева за вікном, стільця, крейди тощо. Вільні об�єкти по від-

ношенню до даного поняття є об�єктами, що виходять за межі обсягу ро-

дового для нього поняття. Можна сказати, що вільні об�єкти � це приклади 

поняття, непорівнянного з даним поняттям. 

Характеризуючи поняття як об�єкт засвоєння, здебільшого мають на 

увазі його логічну складову: сутність, зміст, обсяг тощо. Проте, неможливо 

розкрити сутність поняття поза його матеріалізації, а тим більше організу-

вати його засвоєння. Оскільки аналіз будь-якої абстракції є можливим ли-

ше через оболонку тієї форми, в якій вона уречевлюється, то логічну скла-

дову поняття необхідно розглядати у єдності з його візуальною складовою 

� формою уречевлення поняття. 

Усі засоби уречевлення ідеального можна віднести до понять �знак� 

і �символ�. Загальнонаукове розуміння цих понять відображено у наступ-

них означеннях.  

Знак � це матеріальний предмет (явище, подія), що виступає в якості 

представника деякого предмета, властивості чи відношення й використо-

вується для здобуття, зберігання, переробки й передачі сповіщень (інфор-

мації, знань) [3, с.458]. Слово �знак� загальнослов�янське. Воно утворено 

за допомогою суфікса -къ від слова �знать� (стародавньо-індійське jānātj � 

�знає�, готське kunnan � �знать�, грецьке gignōskō � �впізнаю� та ін.) і має 

значення �відмітити, замітити�. 

Символ (від грецького sy′mbolon � знак, розпізнавальна прикмета): 1) 

у науці (логіці, математиці та ін.) � те саме, що й знак; 2) у мистецтві � уні-

версальна естетична категорія, що розкривається через співставлення з су-

міжними категоріями художнього образу, з однієї сторони, знака й алего-

рії, з іншої [1, с.385]. 

У математиці певні знаки й символи відносять до спеціального поняття 

�математичний знак�. В означеннях цього поняття знаки й символи ототож-
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нюють, ставлячи особливий акцент на їх прагматичній функції � перевагах 

використання таких замісників у порівнянні з природною мовою. 

Сукупність знаків і символів, що використовуються у навчанні, ми 

називаємо знаково-символічними засобами (ЗСЗ). 

Для уречевлення понять курсу математики основної школи викорис-

товуються різні ЗСЗ. Вони дозволяють зафіксувати сутність певного по-

няття у розгорнутому чи згорнутому вигляді. 

Найголовнішим способом розгорнутого уречевлення поняття є текст, 

утворений засобами природної мови. У тексті сутність поняття набуває 

знаково-символічної реальності буття. В курсі математики основної школи 

у якості таких текстів виступають означення різних видів та описи, які є 

мовною фіксацією результатів чи ходу й результатів застосування певних 

прийомів розкриття сутності поняття.  

У вигляді тексту-опису фіксуються хід та результати використання 

таких прийомів: а) прийому пояснення � розкриття сутності поняття через 

етимологію його назви; б) прийому опису � розкриття сутності через при-

клади; в) прийому характеристики � розкриття характерних ознак, власти-

востей поняття; г) прийому порівняння � розкриття сутності поняття через 

його співставлення з іншим поняттям.  

Результати застосування прийому визначення поняття фіксуються у 

формулюванні означення. У навчанні математики в школі використову-

ються два види формулювань означень: строге й нестроге формулювання. 

Строге формулювання означення поняття є логічно упорядкованим 

та стилістично досконалим текстом, що будується за певними правилами 

логіки та природної мови. Логічну структуру строгого формулювання 

означення поняття схематично можна відобразити так: 

означуване поняття → родове поняття → видові відмінності. 

Строге формулювання означення не містить надмірностей та експре-

сивного наповнення, воно є лаконічним й інформаційно повним, кожне йо-
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го слово є істотним компонентом тексту. Стилістичні модифікації допус-

тимі, але обмежені. 

Нестроге формулювання означення поняття (означення �своїми сло-

вами�) може бути логічно не упорядкованим і, здебільшого, стилістично 

недосконалим текстом. У навчальному процесі такий вид формулювання 

означення виконує певні дидактичні функції як на етапі введення поняття, 

так і на інших етапах формування поняття. На нашу думку, дидактично 

виважене використання нестрогих формулювань означень має бути узако-

неним у шкільній практиці.  

У процесі визначення кожному поняттю привласнюють термін � сло-

весне позначення поняття. У загальному розумінні термін (лат. terminus � 

границя, кінець) � слово або словосполучення, що є точною назвою строго 

визначеного поняття науки, техніки та ін. Терміном називається й спеціальне 

слово та вираз, що прийняте для позначення чогось у тому чи іншому середо-

вищі, професії тощо. У формальній логіці термінами називають суб�єкт і пре-

дикат судження, суб�єкт і предикат посилок у силогізмі [2, с.518-519]. Однією 

з головних якостей наукового терміна повинна бути його стійка однознач-

ність � якщо не дотримувати раз встановленого значення терміна, неминучою 

стає неоднозначність, яка робить мову незрозумілою. 

Слова, терміни у процесах мислення виражають сутність понять, слу-

жать так би мовити �представниками� понять у свідомості [9, с.46], тому те-

рмін потрібно вважати словесним або термінологічним кодом поняття.  

Терміни математичних понять є мовними ЗСЗ. Їх множина є підмно-

жиною усіх термінів, що використовуються у математиці й разом назива-

ються математичною термінологією.  

Термін є атрибутом будь-якого способу розгорнутої фіксації сутності 

поняття у науковій теорії. Проте, у курсі математики основної школи тер-

міни присвоюються тільки тим поняттям, що виступають для учнів відкри-

тими об�єктами засвоєння. Для понять, що залишаються впродовж вивчен-
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ня курсу неявними для учнів об�єктами засвоєння, здебільшого терміни не 

присвоюються. Такими є, наприклад, поняття сумірних та несумірних від-

різків, поняття рівняння чи нерівності з параметром тощо. На пропедевти-

чному етапі формування поняття часто його термін також не вводиться. 

Наприклад, у 5�6 класах функціональна пропедевтика проводиться поза 

навчання відповідної термінології. 

Логіко-математичний символічний аналог терміна також є певним 

кодом математичного поняття. Його доцільно називати логіко-

математичним кодом поняття. Наприклад, поняття �множина натураль-

них чисел� (термінологічний код) позначається символом �N� (логіко-

математичний код), а поняття �координата точки А на координатній пря-

мій� (термінологічний код) позначається символом �А(х)� (логіко-

математичний код).  

Математика як наука поряд з розгорнутими текстами, утвореними 

засобами природної мови, широко використовує тексти, написані матема-

тичною мовою � за допомогою логіко-математичних знаків і символів (во-

ни також  є представниками мовних ЗСЗ) і спеціальних синтаксичних пра-

вил. Завдяки перекладу на штучну мову математичні тексти набувають 

більш компактного вигляду. Проте, означення поняття, зафіксоване засо-

бами логіко-математичної мови, залишається розгорнутим. У курсі мате-

матики основної школи такий спосіб уречевлення математичних понять на 

сучасному етапі не використовується.  

Для згорнутого уречевлення математичних понять окрім термінів та 

логіко-математичної символіки застосовуються й інші ЗСЗ. 

Таким чином, ряд математичних понять мають відмітну особливість 

у тому, що разом зі словесним чи символічним аналогом їх позначають ще 

й графічно � за допомогою креслення, малюнка, схеми, графіка тощо. На-

приклад, для більшості геометричних понять шкільного курсу математики 

відповідний малюнок є невід�ємною складовою поняття � його атрибутом.  
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Процедуру створення графічного образу можна назвати візуалізаці-

єю поняття. У її основі лежить мисленнєве перекодування словесного ма-

теріалу у просторово-графічну форму. Графічна інтерпретація разом з тер-

міном утворює новий, словесно-графічний код поняття. Такий код, у зага-

льному випадку, є більш ємним за змістом та більш пластичним у порів-

нянні з термінологічним кодом поняття. За умов сформованого словесно-

графічного коду поняття його графічна інтерпретація набуває самостійнос-

ті, перетворюючись на графічний код поняття. 

У ряді наших робіт [5-8 та ін.] показано, що у процесі навчання геомет-

рії об�єктивно необхідно формувати й використовувати не тільки терміноло-

гічні, словесно-графічні чи графічні коди понять, як це прийнято, але й зміс-

тово-графічні інтерпретації геометричних понять, які за певних умов форму-

ватимуться в учнів як змістово-графічні коди. На нашу думку, поза цього не 

може бути досягнута одна з кінцевих цілей процесу формування кожного по-

няття � створення згорнутої структури відповідного знання. 

Поняття арифметико-алгебраїчної складової курсу математики осно-

вної школи дещо відрізняються від геометричних понять. Для їх позначен-

ня здебільшого використовується буквено-цифрова символіка, а для коду-

вання � змістово-аналітичні інтерпретації. Наприклад, для позначення 

конкретного від�ємного числа використовується додатне число, протилеж-

не до даного,  й знак  �мінус�  поперед  нього:  �1;    
45
23− ; �6,789.  

Взагалі, змістово-аналітичним кодом від�ємного числа є запис:  

�� а при а > 0, або а при а < 0�            (1). 

Обидві складові цієї конструкції (� а при а > 0; а при а < 0) та їх єд-

ність повинні стати формою самостійності учнів, інакше поняття 

від�ємного числа не можна вважати сформованим. Відсутність змістово-

аналітичного коду від�ємного числа в досвіді учнів спричиняє їх численні 

труднощі й помилки при засвоєнні та застосуванні інших понять курсу ал-

гебри � модуля числа, квадратного кореня з числа, логарифма числа тощо. 
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Проте, оскільки поняття від�ємного числа вводиться у 6-му класі на 

прикладах й на рівень строгого означення не виводиться, то більшість учнів 

ототожнює від�ємне число з будь-яким числом (або буквою, що його позна-

чає у загальному вигляді), попереду якого (якої) стоїть знак ���. Саме цей 

знак і тільки він набуває для учнів змісту істотної ознаки від�ємного числа.  

Фактично, в учнів стихійно формується деякий зоровий топографіч-

ний образ (ЗТО) від�ємного числа, який можна представити наступною 

конструкцією: 

�− �                  (2). 

У ній значущими є два зорово окреслені й відокремлені компоненти, 

топографія (абриси й взаємне розміщення) яких у даному зоровому ряді є 

цілком визначеною й жорсткою.  

Взагалі, зоровий топографічний образ певного поняття ми розгляда-

ємо як об�єкт зорового сприйняття, що відіграє роль початкового стимулу 

процесу зорового упізнавання поняття. ЗТО може співпадати з певним ко-

дом поняття, але може і не співпадати з ним. Випадки співпадання найчас-

тіше пов�язані з графічним чи змістово-графічним кодом поняття, а розбі-

жності � зі змістово-аналітичним кодом. У випадку співпадання ЗТО є аде-

кватним поняттю. Він виступає оболонкою кодової структури поняття, то-

му зорове упізнавання поняття відбувається без вад. Частковий ЗТО не 

може бути адекватним поняттю. Він нерідко відіграє провокуючу роль у 

зоровому аналізі. Самостійне зорове упізнавання поняття, здебільшого, не 

відбувається.  

Зоровий топографічний образ від�ємного числа (2) є частковим. Про-

те, появу саме його в досвіді учнів поряд з названим вище підкріплює й зо-

ровий ряд традиційного оформлення запису (1). У ньому зорово відокрем-

люється від іншого лише знак мінус, що йде у запису найпершим. Решта 

запису зорово зливається. Отже, топографія запису має бути такою, щоб 

його істотні складові були відокремлені й зорово сприймалися як окремі. 
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За нашими даними, значно менше проблем викликатиме запис, оформле-

ний за матричним принципом: 

�� а   при  а > 0 

або 

                            а     при  а < 0�                 (4). 

Створення і правильне використання адекватного ЗТО поняття має 

бути предметом особливої турботи вчителя. Як на уроках геометрії, так і 

на уроках алгебри важливо правильно будувати зоровий ряд, на базі якого 

відбуватиметься формування поняття. Особливо ретельно потрібно проду-

мувати топографію записів, взаємне розміщення мовного і немовного ма-

теріалу. Добираючи приклади, контрприклади й вільні об�єкти, потрібно 

враховувати те, що їх візуальні форми також виступатимуть невід�ємними 

складниками зорового ряду навчання й, напевне, об�єктами засвоєння. 

Найбільшої уваги у цьому розумінні потребують ті поняття, оболон-

ки кодових структур яких не містять просторово-графічних елементів. Се-

ред них більше за все арифметичних та алгебраїчних понять. До графічних 

інтерпретацій цих понять у курсі математики основної школи звертаються 

не часто. Винятком, можливо, є поняття функції та ті її види, що вивча-

ються в курсі математики 7�9 класів. Проте, на рівень згорнутих структур 

ці знання виводяться лише у незначної кількості учнів.  

Окремі причини того ми вбачаємо у відсутності в досвіді учнів зміс-

тово-графічного та змістово-аналітичного кодів відповідних понять, а та-

кож спайки цих кодів, що проявляється у помилках упізнавання й переко-

дування. У візуальному аналізі учні нерідко керуються частковими ЗТО. За 

нашими спостереженнями, якостей адекватних ЗТО набувають записи змі-

стово-аналітичних інтерпретацій лише тих функцій, що не мають додатко-

во зазначених обмежень на коефіцієнти (наприклад, лінійної функції  

�у = kx + b�). А от для аналітично заданої квадратичної функції  �у= aх2 + bx + c 

при a ≠ 0� зоровим топографічним образом, як правило, виступає запис:   
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�у = aх2 + bx + c�, не адекватний сутності поняття. Графічні інтерпретації 

функцій (абстрактні ескізи графіків), а у випадку конкретних коефіцієнтів � змі-

стово-графічні інтерпретації (наближені до точних графіки) для учнів здебіль-

шого набувають кодових якостей й упізнаються, в основному, правильно.  

Взагалі, графічні та змістово-графічні інтерпретації понять відно-

сяться до невербальних ЗСЗ. Перший вид інтерпретацій є представником 

просторових двовимірних іконічних ЗСЗ, а другий � представником суб-

стратно-субстанціональних (сутнісних) іконічних ЗСЗ. Записи змістово-

аналітичних інтерпретацій понять за рахунок певної топографії ми відно-

симо теж до невербальних ЗСЗ, а саме, до класу довільних сутнісних ЗСЗ. 

При формуванні поняття потрібно враховувати, що вони також виступати-

муть об�єктами засвоєння й прямо чи опосередковано впливатимуть на ре-

зультативність цього процесу. 
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Резюме. Раскрываются особенности понятий как объектов усвоения при 
изучении курса математики основной школы. 

 
Summary. The features of concepts as objects of a digestion are uncovered at 
analysis of a course of mathematics of the basic school. 


