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У статті розглянута можливість доповнення критериальної моделі диференціації 
навчання математики з обліком персональних когнітивних стилів учнів. Описано 
індивідуально-своєрідні особливості пізнавальної сфери школярів різних стилів і можливі 
форми організації їх навчальної діяльності. 

 
 

Останнім часом вітчизняна освіта 
значно змінюється, що вочевидь пов’я-
зано з намаганням здійснити на практи-
ці пріоритетний розвиток особистості 
кожного учня. Така переорієнтація нав-
чального процесу зумовлена становлен-
ням синергетичної моделі освіти і 
потребує адекватних принципів і підхо-
дів (не обов’язково радикальних нова-
цій) до дієвого викладання та учіння. 

Одним з основоположних принци-
пів цієї освітньої моделі є індивідуа-
лізація навчання. Питання питань: „Як 
навчаючи всіх, навчити кожного?” – 
визначається головним протиріччям 
масової школи, а саме, протиріччям між 
класно-урочною формою організації 
навчання й індивідуальним (особистим) 
характером засвоєння і трансформації 
знань. Відповідь на це питання дає 
диференційований підхід (як до змісту 
освіти, так і до організації процесу 
навчання), тобто така форма реалізації 
принципу індивідуалізації, яка опти-
мально забезпечує „орієнтацію на 
індивідуально-психологічні особливості 
учнів, включення в роботу з ними 
спеціальних засобів” [1] в умовах 
групової комплектації учнів за віком. 

Вимоги врахувати індивідуальні 
особливості людини в процесі навчання 
(тобто здійснювати індивідуальний 
підхід) виникли дуже давно, ще за часів 
Конфуція. Пізніше, вже за часів 

Я.Коменського, вони були спроектовані 
на класно-урочну систему й знайшли 
своє втілення у диференціації навчання. 
У педагогічній теорії та практиці 
диференційований підхід розглядається 
з багатьох точок зору: як засіб 
підвищення ефективності навчання; як 
засіб запобігання неуспішності; з метою 
розвитку пізнавальних можливостей та 
формування здібностей. Методологічні 
психолого-педагогічні основи диферен-
ціації навчання було закладено Ю.Гіль-
бухом, З.Калмиковою, В.Крутецьким, 
С.Ру-бінштейном, М.Скаткіним та ін. 

Наведемо традиційне визначення 
диференціації - „це множинність і 
варіантність індивідуальних заходів 
досягнення суспільно узгоджених цілей 
освіти” [10]. Ми розділяємо поняття 
„диференціація навчання” й „диферен-
ційований підхід”, розуміємо, що перше 
фіксує соціально-економічні та органі-
заційно-управлінські рівні освітнього 
простору й визначає взаємодії в ньому. 
А в другому випадку мова йдеться про 
розробку та здійснення диференціації 
щодо певної ланки освітньої системи. 

Виходячи з попереднього, вважаємо 
за потрібне визначитись зі змістом, що 
вкладається в останнє поняття. Дифе-
ренційований підхід – це динамічна форма 
втілення в навчальний процес дидак-
тичного принципу доступності навчання та 
психологічного принципу розвивального 
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навчання – індивідуалізації на суб’єктному 
рівні. 

Як свідчить практика, організацій-
ні питання диференціації (зовнішньої та 
внутрішньої), щодо традиційного розпо-
ділу дітей, розв’язуються більш опера-
тивно, ніж проблеми розробки гідних 
методів. Це зумовлено недостатністю (а 
за словами І.Якіманської „відсутністю” 
[15]) науково-методичного обґрунтуван-
ня психолого-педагогічних критеріїв 
диференціювання учнів. Оскільки пред-
мет нашого дослідження – внутрішня 
диференціація, то звернемося до тради-
ційної критеріальної моделі, яку вису-
нув Ю. Бабанський, що включає 
урахування: 

- рівня розвитку психологічних про-
цесів і властивостей мислення; 

- наявності навичок й умінь нав-
чальної праці; 

- ставлення до навчання; 
- вихованості певних якостей характеру; 
- працездатності [11]. 

Згодом модель була доповнена 
З.Калмиковою ще одним параметром – 
„научуваністю”, головним показником 
якої виступала „економність” мислення 
[7]. На думку інших учених треба вра-
хувати розумові та пізнавальні здібності, 
нахили, обдарованість, інтерес та ін. 

Та досвід показує, що реально 
працюють тільки два критерії. Урахування 
рівня розвитку та досягнень учня та 
пристосування до нього засобів навчання – 
найбільш поширений вид диференці-
йованого підходу, це так звана, рівнева 
диференціація. Здійснюють її різними 
шляхами, але перш за все обирається 
рівнева диференціація завдань, що 
пропонуються учневі для самостійних робіт. 
Інша форма диференційованого підходу 
пропонує урахувати характерні ознаки всіх 
процесів навчальної діяльності, які 
визначаються проявами індивідуальних 
властивостей когнітивної сфери учня. Така 
форма менш поширена, що очевидно 
пояснюється відсутністю або недоско-
налістю можливостей діагностики типоло-
гічних особливостей учнів та великою 

трудомісткістю психологічної реалізації 
такої диференціації. 

Детальні спостереження стосовно 
здійснення традиційної форми диферен-
ціації навчання призводять до висновків: 

• диференційований підхід вра-
ховує здебільшого лише рівень змісту 
навчання, пізнавальних можливостей й 
здібностей учнів; 

• на рівні варіативності методів 
навчання (щодо одного й того ж нав-
чального змісту) дидактика розроблена 
недостатньо; 

• загальний навчальний процес 
зорієнтований тільки на тих учнів, які 
спроможні легко адаптуватися до особ-
ливостей педагогічної системи завдяки 
своїм індивідуальним когнітивним якостям; 

• традиційна критеріальна мо-
дель типологізації учнів неспроможна 
забезпечити актуалізацію та збагачення 
суб’єктного досвіду особистості, бо не 
враховує певні стильові особливості 
когнітивної сфери. 

Проте, як на нашу думку, успіш-
ність організації навчального процесу в 
значній мірі визначається знанням не 
рівня пізнавальних можливостей учня, а 
знанням його навчальних переваг під 
час сприйняття, мислення та інших 
пізнавальних процесів. За сучасних 
умов, саме надання кожному учню інди-
відуалізованої педагогічної підтримки з 
метою розвитку його особистісних 
психологічних ресурсів становить осно-
ву актуального особистісно-орієнтова-
ного навчання. 

Тому вважаємо за потрібне допов-
нити розповсюджену систему критеріїв 
урахуванням пізнавальних стилів, яким 
учень віддає перевагу. Діти різні й 
навчати їх треба по-різному, виходячи з 
персональних пізнавальних стилів та 
створюючи умови комфортних для них 
пізнавальних ситуацій. 

У загальному значенні пізнаваль-
ний стиль – це індивідуально-своєрід-
ний спосіб вивчення реальності. 
М.Холодна виділяє наступні чотири 
типи стильових властивостей інтелекту: 
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стилі кодування інформації, когнітивні 
стилі, інтелектуальні стилі й 
епистеомологічні [12]. Фундаментальні 
дослідження в галузі психології 
пізнавальної діяльності (Дж.Уіткін, 
В.Мерлін, М. Холодна та ін.) доводять, 
що когнітивні стилі виступають як 
природжені, доволі сталі якості 
особистості, які важко змінити зовні. 
Тому з кожним учнем або з відносно 
однорідною (гомогенною) групою за 
спільністю стилів треба працювати за 
допомогою відповідних методів, які б 
ефективно розвивали якості учнівських 
персональних когнітивних стилів. 

Можливо створення так званого 
„ансамблю” когнітивних стилів під час 
навчання математики відповідно мети 
та етапу навчальної діяльності допомо-
же розв’язати поширену й складну 
проблему невеликої кількості учнів 
високого рівня досягнень у галузі мате-
матики, бо сприятиме усуненню її 
суб’єктивної причини – невідповідності 
між стилями викладання й учіння. То 
що ж таке когнітивний стиль? 

За означенням М. Холодної, - це 
„індивідуально-своєрідний спосіб пере-
робки інформації про актуальну ситуа-
цію (способи її сприйняття, аналізу, 
категорізації, оцінювання та інш.)” [13]. 

Як відомо, навчальний матеріал 
сприймається через аудіальний, візуаль-
ний і кінестетичний канали, які в свою 
чергу визначають певні види пам’яті на 
основі переваг у процесах запам’ятову-
вання, зберігання й відтворення матері-
алу, а саме: слухову, зорову, моторну та 
інші. Наприклад, у початковій школі 
учні мають предметний тип мислення, 
тому працює здебільшого кінестетич-
ний стиль сприйняття матеріалу, а 
скажімо, у віці 13-15 років, коли 
наочно-образне мислення поступає 
місце мисленню абстрактному, усі 
канали сприйняття працюють відносно 
рівноважно, але дидактичні спостере-
ження та наукові дослідження доводять, 
що тільки один із вказаних стилів 
домінує і це зумовлено психологічними 

й фізіологічними особливостями кожної 
окремої дитини. 

Зауважимо також, що навчальні 
переваги школярів не обмежуються 
лише стилями сприйняття інформації. 
Засвоєння матеріалу кожним окремим 
учнем визначається домінантою однієї з 
двох головних розумових дій - аналізу 
чи синтезу (аналітичний і синтетичний 
стилі навчання) та індивідуальними 
якостями реагування на інформацію 
(імпульсивний і рефлективний стилі). 

Зрозуміло, що типи навчальних 
стилів (переваг) мають перетини. Учні з 
домінуючою правою півкулею мозку 
(так званий інтуїтивний тип) частіше 
всього одночасно аудіального стилю 
сприйняття, схильні до синтезу, 
контекст-залежні; лівопівкульні учні 
(розумовий тип) зазвичай візуалісти, 
орієнтовані на аналіз і дедукцію. Та 
якою б не була комбінація стилів 
навчання у кожного окремого учня 
завжди існує в класі або у самого 
вчителя протилежна. Наявність перелі-
чених навчальних переваг ми 
пропонуємо покласти в основу 
розподілу учнів на типологічні групи 
для реалізації диференційованого 
підходу, а саме: 

- аудіальний, візуальний і кінесте-
тичний стилі сприйняття (А; В; К); 

- когнітивні стилі, які визначають 
діапазон еквівалентності - аналітичний 
та синтетичний (Ан; С); 

- когнітивні стилі характеру реагу-
вання - імпульсивний та рефлективний (І; Р). 

Такі показники були обрані не 
випадково, бо саме сприйняття визначає 
ступінь засвоєння матеріалу, а визнання 
пріоритету аналітичної або синтетичної 
розумової дії, позбавляє нас методичних 
помилок в організації пізнавальної 
діяльності учнів, що навчаються в 
різнопрофільних класах, і, нарешті, 
необхідність урахування більшого інте-
лектуального потенціалу рефлективних 
учнів у порівнянні з імпульсивними 
школярами для створення ситуації 
успіху в навчанні, - становлять додатко-
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ву психолого-педагогічну основу більш 
ефективної внутрішньої диференціації 
на суб’єктному рівні. 

У наслідок кореляції можна 
виділити дванадцять типів учнів за 
наявністю вказаних когнітивних стилів: 
А-Ан-І А-Ан-Р А-С-І А-С-Р 
В-Ан-І В-Ан-Р В-С-І В-С-Р 
К-Ан-І К-Ан-Р К-С-І К-С-Р 

Як відомо ефективність навчання 
прямо залежить від ступеня активності 
учнів. Треба пам’ятати, що людина 
засвоює максимальну кількість (приб-
лизно 90%) інформації за умови викори-
стання власного дієвого досвіду в 
інтерактивному режимі навчання. Тому, 
з точки зору дидактики, сприйняття 
повинно бути обов’язково кінесте-
тичним. Наукові дослідження й досвід 
показують, що вікові особливості 
сприймання навчального матеріалу 
визначають існування іншої кількості 
груп учнів. Раніше відзначалось, що 
переважна більшість молодших школя-
рів – кінестетики, тоді як у старшо-
класників домінує аудіальний чи 
візуальний стилі сприйняття. Тому в 
основу розподілу учнів старшого 
шкільного віку на типологічні групи під 
час навчання математики ми обираємо 
досить полярні когнітивні стилі: 
аудіальний-візуальний; синтетичний-
аналітичний та імпульсивний- рефлек-
тивний. Кореляція останніх визначає 
наступні вісім типів учнів: аудіальний-
аналітичний-рефлективний (А-АН-Р); 
аудіальний-синтетичний-рефлективний 
(А-С-Р); аудіальний –аналітичний-
імпульсивний (А-Ан-І); аудіальний-син-
тетичний-імпульсивний (А-С-І); візу-
альний-аналітичний-рефлективний(В 
Ан-Р); візуальний-синтетичний-рефлек-
тивний (В-С-Р); візуальний –аналі-
тичний імпульсивний (В-Ан-І); візуаль-
ний-синтетичний-імпульсивний (В-С-І). 

Особливості навчальної діяльності 
учнів різних когнітивних стилів 

А-Ан-Р 
Спирається на слухо-
вий досвід; повільно 
виділяє суттєві ознаки; 

В-АН-Р 
Навчається переважно 
спираючись на візу-
альний досвід, за 

краще за інших готує 
висновки й вступає до 
евристичної бесіди; 
уважно слухає лекції, 
краще інших складає 
конспект 

допомогою уявних об-
разів; орієнтується на 
відмінності об’єктів, 
досить легко перено-
сить знання і виділяє 
суттєве; робить мало 
помилок, бо повільно 
приймає рішення 

А-С-Р 
Орієнтується голов-
ним чином на загаль-
ний висновок; уваж-
но слухає; вагається 
при створенні наоч-
ного прикладу, проте 
може класифікувати, 
узагальнювати, спи-
раючись на спіль-
ність об’єктів 

В-С-Р 
Спирається на візу-
альний досвід; досить 
легко вступає в дис-
кусію; уважно слухає, 
має широкий діапазон 
еквівалентності – бачить 
спільність; інтегрує ціле 
з частин; добре уза-
гальнює; має повільний 
темп реагування 

А-Ан-І 
Спирається на слухо-
вий сенсорний досвід; 
легко вступає до гру-
пових форм діяльності, 
виділяє суттєве; при 
виконанні складних 
завдань допускає по-
милки 

В-АН-І 
Швидко висуває гіпо-
тези, тому часто поми-
ляється; сприйняття – 
образно-просторове; 
приділяє особливу ува-
гу деталям та відмін-
ностям; легко перено-
сить знання й уміння; 
активно бере участь у 
навчальному процесі 

А-С-І 
Має словесний сен-
сорний досвід; інтегрує 
частини в ціле; активно 
бере участь у групових 
формах роботи; перенос 
знань ускладнюється за 
причини швидкого реа-
гування (часто помиляє-
ться) 

В-С-І 
Орієнтується на спіль-
ність; сприймає за-
гальні риси уявних 
образів; навчається 
методом спроб і поми-
лок; важче переносить 
знання; активно спіл-
кується  

 
Організація навчальної діяльності учнів 
залежно від типу когнітивних стилів 

А-Ан-Р 
Індивідуальна й парна 
проблемно-пошу-кова 
діяльність (доведення 
чи складна задача) з 
медитативною орієн-
тацією на раціоналізм 
у розв’язанні задач 

В-АН-Р 
Індивідуальна проблемно-
пошукова діяльність (інте-
лектуальний марафон) з 
медитативною орієнтаці-
єю на емпіризм; виконан-
ня тестових завдань без 
обмеження часу 

А-С-Р 
Індивідуальна репро-
дуктивна діяльність за 
інструкцією; парна ро-
бота над спільним про-
ектом (реферат); залі-
кова форма контролю 
знань і умінь 

В-С-Р 
Індивідуальна та парна 
діяльність за алгоритмом 
(чи зразком); робота в 
малих групах з вико-
ристанням абстрактно-
дедуктивного методу нав-
чання; письмовий кон-
троль  знань 
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А-Ан-І 
Самостійні роботи в 
парах; кооперативно-
групова дослідницька 
діяльність (мозковий 
штурм); індивідуальна 
робота індуктивного 
характеру (математич-
ний диктант) 

 

В-АН-І 
Групова діяльність над 
практичною роботою; 
коопера-тивна дослід-
ницька діяльність (по-
шук раціональних ме-
тодів доведення, побу-
дови чи розв’язання); 
використання конкрет-
но-індуктивних мето-
дів до організації інди-
відуальної роботи; ви-
користання тестів з 
фіксацією часу 

А-С-І 
Індивідуальна чи робота 
в парах з використанням 
абстрактно-дедуктивних 
методів з обмеженням 
часу (залік), з мета-
форичною орієнтацією 
у розв’язанні задач; 
групова частково-по-
шукова діяльність 

В-С-І 
Групова й парна 
частково-пошукова ді-
яльність (пошук всіх 
можливих методів роз-
в’язання) з емпіричною 
орієнтацією у розв’я-
занні задач; виконання 
тестів відкритого типу з 
фіксацією часу 

 
 

Наступне, можливо, більш складне 
питання, яким чином визначити пізна-
вальні стилі кожної дитини? Існує велика 
кількість тестів і методик для визначення 
навчальних переваг [13], та для дос-
відчених вчителів найбільш доступним і 
поширеним методом із усіх можливих є 
власне спостереження. Спільна діяльність 
учителя та шкільного психолога в межах 
певної системної програми досліджень 
дасть змогу більш вірогідного визначення 
типу кожного учня. Необхідною умовою 
продуктивних спостережень повинно 
стати створення стильових „портретів” 
кожного учня і всього класу в цілому. Такі 
„портрети” дозволяють визначати учи-
телеві належну навчальну стратегію  
викладання всіх навчальних предметів, 
здатну використати всі стилі навчання, але 
специфічні методичні й змістовні 
відмінності деяких курсів сприяють 
розвитку лише окремих учнівських 
переваг. Наприклад, трудове навчання 
розвиває головним чином кінестетичний і 
синтетичний стилі, а література – 
аудіальний і синтетичний та інш. 
Стосовно ж математики, існують певні 
методичні переваги щодо розвитку всіх 

означених навчальних стилів. На нашу 
думку, саме процес навчання матема-
тики, по-перше, сприяє максимальному 
розвитку і сполученню видів сприйнят-
тя матеріалу від поширеного обов’язко-
вого аудіального через безліч наочно-
візуального (таблиці, опорні конспекти, 
схеми, письмові розв’язування та ін.) до 
моторно-кінестетичного (робота з 
моделями, вимірювальними прикла-
дами, МК та ін.), по-друге, ефективність 
славнозвісної циклічної формули розу-
мових дій „аналіз-синтез” повністю 
забезпечується розв’язуванням існую-
чих математичних задач і складанням 
нових (прямих і обернених). По-третє, 
різноманітність математичних дидак-
тичних одиниць – задач дозволяє ураху-
вати й адекватно використовувати від-
мінності швидкісних якостей реагу-
вання учнів на навчальний матеріал. 

Тому розглянемо більш детально 
основні методичні особливості навчання 
математики учнів різних пізнавальних 
стилів. Скажімо, під час вивчення будь-
якої теореми доцільно увагу учнів-
синтетиків акцентувати на формулюван-
ня твердження теореми й загальний 
метод її доведення, а для учнів-аналітиків 
доцільно виділити етапи доведення й 
суттєві деталі. Для перших допомога 
вчителя природно необхідна, другим 
можна надати певної самостійності, але 
якщо учень-аналітик імпульсивного типу, 
то запобігти великої кількості помилок 
можна лише за умови викорис-тання 
додаткових завдань чи питань, які можна 
формулювати письмово для візуалістів, 
або вербально – для аудіалістів. Першим 
достатньо малюнка (чи схеми), а другим 
– потрібний вербальний коментар до 
нього. Рефлективним учням-синтетикам 
не має сенсу при первинному сприйнятті 
виділяти суттєві відмінності й деталі, 
більше ефективним буде запропонувати 
самостійну репродуктивну або частково-
пошукову діяльність. Імпульсивним 
учням-синтетикам за краще робота в 
парах чи групова робота над спільним 
проектом. Сучасний світ, з його 
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орієнтацією на логіку, технократичність і 
технологічність, робить більш сприят-
ливим навчання математики для 
аналітиків, візуалістів, контекст-неза-
лежних та імпульсивних учнів, тому їм 
раціонально пропонувати кооперативно-
групові форми роботи в інтерактивному 
режимі. 
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Summary. The article explains the necessity of the differentiated approach to organization of 
educational activity of senior pupils taking into account cognitive styles. 
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