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У статті розглядаються прийоми узагальнення і конкретизації, методика формування 
їх в учнів і приводяться приклади вправ, що дозволяють диференційовано формувати в 
старшокласників ці прийоми на уроках стереометрії. 

 
 

Актуальною проблемою в наші дні 
стала проблема творчості. Основною 
ідеєю реформування системи освіти в 
Україні є гуманізація і демократизація 
навчально-виховного процесу, сприяння 
розвитку інтересів і нахилів особис-
тості, основа яких – розвиток особис-
тості учня, його здібностей, можливос-
тей та інтересів, залучення школярів до 
творчої, евристичної діяльності та 
розвиток її в процесі навчання 
математики. 

Нами розглядається евристична 
діяльність як спільна навчальна діяль-
ність вчителя й учнів, учнів між собою 
для відкриття нового знання про 
математичні поняття та їх властивості, 
про прийоми постановки і розв’язуван-
ня пов’язаних з ними задач. 

Проблему розвитку евристичної 
діяльності учнів на уроках математики, 
формування прийомів (загальних і 
спеціальних) такої діяльності досліджу-
вали педагоги і методисти А. Артемов, 
Г. Балк, Г. Бевз, М. Бурда, К. Власенко, 
Ю. Кулюткін, Ю. Палант, В. Пушкін, 
Г. Саранцев, О. Скафа, З. Слєпкань, 
А. Хуторськой та ін. Однак, в зв’язку з 
переходом середньої школи на рівневе 
навчання згадані прийоми потрібно 
формувати в учнів диференційовано. Ця 
проблема в даний час недостатньо 
досліджена. 

В даній статті розглянемо 
дидактичну суть загальних прийомів 

узагальнення і конкретизації, методику 
формування їх в учнів і наведемо зразки 
вправ, які дають можливість дифе-
ренційовано формувати в старшо-
класників згадані прийоми на уроках 
стереометрії. 

Узагальнення – це мислене виді-
лення, фіксування яких-небудь загальних 
істотних властивостей, які належать 
певному класу предметів або відношень.  

Під узагальненням розуміють також 
перехід від одиничного до загального, від 
менш загального до більш загального. 

Під конкретизацією розуміють 
зворотний перехід – від більш загально-
го до менш загального, від загального 
до одиничного. 

Багато понять в шкільному курсі 
математики є результатом узагальнення 
раніше засвоєних понять.  

Суть узагальнення понять полягає 
у відкиданні видових ознак, тобто у 
зменшенні змісту і збільшенні обсягу 
понять. Протилежний процес – 
конкретизація – полягає у доповненні 
видових ознак до родових. 

Наприклад, відкинувши в понятті 
паралелепіпед видову ознаку “в основі 
лежить паралелограм”, одержимо 
узагальнене поняття “призма”. Допов-
нивши до поняття прямокутний парале-
лепіпед видову ознаку “всі ребра рівні”, 
одержимо більш конкретне поняття “куб”. 

Уявлення про узагальнення і 
конкретизацію в учнів формувалося 

 

121



 
 
 
Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2004. – Вип. 22 
 
завжди, але робилось це стихійно, не під 
керівництвом вчителя, а як результат 
вивчення навчального матеріалу. Деякі 
учні оволодівали цими прийомами. 
Більшість з них не помічала викорис-
тання ні узагальнення, ні конкретизації 
при вивченні математики. 

В сучасних умовах навчання 
узагальненню і конкретизації необхідно 
проводити цілеспрямовано, досягати 
усвідомленого засвоєння прийомів уза-
гальнення і конкретизації при фор-
муванні понять, розв’язуванні задач, 
вивченні доведень. 

Вивчення матеріалу в загальному 
вигляді більш економне, але воно буде 
ефективним, якщо разом з ним учні 
будуть навчатися і конкретизації, засто-
суванню загальних положень до частко-
вих випадків розглядуваних ситуацій. 

Діючі підручники з математики 
дозволяють формувати в учнів поняття 
про прийоми узагальнення і конкрети-
зації, особливості їх застосування, тре-
нувати учнів у застосуванні цих прийо-
мів. 

Д.Пойа виділяє два напрямки 
узагальнення: 

1) заміна сталої змінною;            
2) відкидання обмежень і, відповідно, 
два напрямки конкретизації: 

 

 

Наведемо другий приклад. В 
означення прямої призми включаються 
такі властивості: а

1) заміна змінної сталою;            
2) внесення деяких обмежень [1, с. 34]. 

Легко переконатися, що перший 
напрям узагальнення є частковим 
випадком другого: заміну сталої 
змінною (перехід від розгляду множини 
трикутних пірамід до розгляду множини 
п-кутних пірамід) можна вважати і 
відкиданням обмеження (перехід від 
розгляду множини пірамід, основами 
яких є трикутники, до розгляду пірамід, 
основами яких є многокутники). Це 
зауваження справедливе і для конкрети-
зації. Тому далі ці напрями узагальнен-
ня і конкретизації розрізняти не будемо. 

В процесі навчання узагальненню і 
конкретизації при вивченні понять 
учень має усвідомити, що внесення в 
зміст поняття властивості, яка є 

наслідком інших властивостей, не 
змінює обсягу поняття, тобто не веде до 
його конкретизації.  

Якщо деяка властивість, яка 
входить в зміст поняття, є наслідком 
інших властивостей, то відкидання цієї 
властивості теж не змінює обсягу 
поняття, тобто не приводить до 
узагальнення поняття. 

Наприклад, якщо в означення 
прямокутного паралелепіпеда включити 
властивість: “У прямокутного паралеле-
піпеда квадрат будь-якої діагоналі 
дорівнює сумі квадратів трьох його 
вимірів”, то обсяг поняття прямокут-
ного паралелепіпеда від цього не зміни-
ться і нового поняття не одержимо. 

1) призма; а2) бічне 
ребро l1 перпендикулярне до основ; а3) 
l2 перпендикулярне до основ; . . .; ап) lп 
перпендикулярне до основ (в діючому 
підручнику [2] говориться: “Її бічні 
ребра перпендикулярні до основи”). 
Якщо з означення виключити 
властивості а3, а4, . . ., ап, то обсяг 
поняття прямої призми від цього не 
зміниться, бо у призми всі бічні ребра 
паралельні, і якщо ребро перпендику-
лярне до основ, то і інші ребра будуть 
перпендикулярні до основ. Отже, 
виключення властивостей а3, а4, . . ., ап 
не приведе до узагальнення поняття 
прямої призми. Це пояснюється тим, що 
властивості а3, а4, . . ., ап є наслідками 
властивостей а1, а2. В той же час 
включення в означення призми власти-
вості: “Одне з бічних ребер перпендику-
лярне до основ” – приводить до конкре-
тизації поняття призми – до нового 
поняття “пряма призма”. 

Як вчити учнів узагальненню 
понять? Спочатку слід вчителю мотиву-
вати майбутню діяльність, пояснюючи 
учням, що багато понять в математиці 
взаємозв’язані, властивості одних 
понять переходять на інші. 

Щоб привести в систему 
математичні знання, щоб легше було їх 
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засвоїти і запам’ятати, слід навчитися 
узагальнювати і конкретизувати поняття. 

Наведемо приклади: 
1. Вчитель запитує, яке поняття 

більш загальне: “прямокутний паралеле-
піпед” чи “прямий паралелепіпед”? 
Учні, як правило, допускають помилки. 
А якщо відповідають правильно, то не 
можуть пояснити чому “прямий 
паралелепіпед” є більш загальним 
поняттям, ніж “прямокутний паралеле-
піпед”. Тут доцільно запропонувати 
учням виписати властивості кожного 
поняття і порівняти їх (Табл. 1). 

Таблиця 1. 

 
Учні виявляють, що друге поняття 

має більше ознак. Якщо в прямо-
кутному паралелепіпеді не вимагати, 
щоб основою був прямокутник, то одер-
жимо прямий паралелепіпед, тобто 
“прямокутний паралелепіпед” є частко-
вим випадком “прямого паралеле-
піпеда”. Отже, прямокутний паралеле-
піпед є конкретизацією прямо-го 
паралелепіпеда, а прямий паралелепіпед 
є узагальненням прямокутного парале-
лепіпеда. 

2. Вчитель пропонує учням 
порівняти поняття “прямокутний пара-
лелепіпед” і “куб” (Табл. 2). 

Вчитель ставить питання:  
У якого поняття ознак більше?  
Чи є спільні ознаки?  
Яке поняття більш загальне, 

часткове? Чому?  
За якою ознакою куби виді-

ляються серед сукупності прямокутних 
паралелепіпедів? (Ця ознака називаєть-
ся видовою).  

Якщо її відкинути, чиї ознаки 
одержимо? (Прямокутний 
паралелепіпед – узагальнення поняття 
куба. Куб – конкретизація поняття 
прямокутного паралелепіпеда). 

Таблиця 2. 

Прямокутний 
паралелепіпед Куб 

1.Прямий 
паралелепіпед 

1.Прямий 
паралелепіпед 

2.Всі грані 
прямокутники 

2.Всі грані 
квадрати 

 3. Всі ребра рівні 
 

Учні під керівництвом вчителя 
складають послідовність дій при 
узагальненні і конкретизації поняття:  

Прямий 
паралелепіпед 

Прямокутний 
ралелепіпепа д 

1. Призма 1. Призма 
2. В основі 
паралелограм 

2. Прямий 
паралелепіпед 

3. Бічні ребра 
перпендикулярні 
до основ 

3. В основі 
прямокутник 

 4. Бічні ребра 
перпендикулярні до основ

1) назвати або виписати всі його 
суттєві ознаки;  

2) відкинути видову ознаку;  
3) одержимо більш загальне 

родове поняття;  
4) якщо добавити до родових 

ознак видову, одержимо конкретний 
випадок – видове поняття. 

Навчання учнів узагальненню і 
конкретизації при вивченні математич-
них понять повинно включати в себе 
розв’язання таких типів задач: 

1. На перерахування властивостей 
понять, які містяться в означенні. 

Наприклад, вчитель пропонує 
учням перерахувати властивості приз-
ми, вказані в її означенні. Учні мають 
вказати такі властивості: 

1) призма – це многогранник; 
2) два плоскі многокутники ле-

жать в різних площинах; 
3) два плоскі многокутники сумі-

щаються паралельним перенесенням; 
4) відрізки з’єднують відповідні 

точки цих многокутників. 
2. На виявлення і перерахування 

властивостей, які є наслідками власти-
востей, перерахованих в означенні. 

Наприклад, вчитель пропонує уч-
ням виявити і перерахувати властивості 
призми, які є наслідками її основних 
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властивостей (властивостей, які вказані 
в означенні). 

Учні вказують на такі властивості: 
5) основи призми лежать в пара-

лельних площинах; 
6) основи призми рівні; 
7) бічні ребра призми рівні і пара-

лельні; 
8) бічні грані призми – парале-

лограми. 
3. На засвоєння необхідної і 

достатньої умови конкретизації і уза-
гальнення поняття у випадку включення 
чи виключення деякої властивості. 

Наприклад, вчитель пропонує 
учням завдання: 

Наведіть приклади многогран-
ників, які не володіють: а) властивістю 2 
призми; б) властивістю 3 призми;         
в) властивістю 4 призми. 

У випадках а) і б) многогранник не 
буде призмою. У випадку в) будемо 
мати лише два многокутники, а не 
многогранник. 

В процесі розв’язування задачі а) 
учні усвідомлюють, що властивість 2 
виділяє з множини многогранників ті, 
які містять два многокутники, що 
лежать в різних площинах. Задача б) 
показує, що властивість 3 виділяє з 
множини многогранників ті, в яких два 
плоскі многокутники рівні і лежать в 
паралельних площинах. Задача в) 
показує, що дане тіло – многогранник. 
Розв’язання цих задач дає змогу учням 
зрозуміти необхідну і достатню умови 
конкретизації і узагальнення. Призма є 
конкретизацією многогранника, а 
многогранник є узагальненням призми. 
Відкидання властивостей 2 чи 3 веде до 
узагальнення поняття призми, а саме до 
поняття многогранника. 

Згадавши наслідки 4 – 7 з власти-
востей призми, учні помічають, що 
відкинувши один або кілька з цих 
наслідків, зміст поняття призми не 
зміниться, нове поняття не одержиться. 

Отже, лише відкидання основних 
властивостей веде до узагальнення 

поняття, а включення їх – до конкрети-
зації поняття. 

4. На вияснення, чи є одне з двох 
даних понять узагальненням (конкрети-
зацією) другого. 

Наприклад, куб є конкретизацією 
поняття прямокутного паралелепіпеда, а 
прямокутний паралелепіпед є узагаль-
ненням поняття куба, бо ці многогран-
ники мають спільні властивості: вони є 
прямими призмами, в основах прямо-
кутники. А піраміда не є конкрети-
зацією призми, то призма і піраміда не 
мають спільних властивостей. 

Задачі на вияснення, чи є одне з 
двох даних понять узагальненням 
другого, несуть в собі кілька дидак-
тичних функцій. Виділимо дві з них, які 
важливі для навчання узагальненню і 
конкретизації. По-перше, через них учні 
усвідомлюють, що існують такі пари 
понять, що ні одне з них не є ні 
узагальненням, ні конкретизацією дру-
гого. По-друге, з допомогою такого 
типу задач учні знайомляться з доступ-
ними їм способами узагальнення і 
конкретизації понять, відмінними від 
способу включення чи виключення 
властивості. 

Мотивацію діяльності учнів мож-
на провести, пояснивши їм, що, розв’я-
завши узагальнену задачу, ми тим 
самим розв’язуємо всі конкретні задачі 
такого типу. Тому важливо після 
розв’язання задачі з конкретними 
числовими даними узагальнити її, 
перевірити, чи зберігається при цьому 
спосіб розв’язання. Такі узагальнення 
приводять до “відкриття” важливих 
формул. 

Розглянемо задачу про об’єм 
похилої призми з конкретними числови-
ми даними [3]. 

У похилій трикутній призмі 
проведено переріз, який перпендику-
лярний до бічних ребер і перетинає всі 
бічні ребра. Знайти об’єм призми, якщо 
площа перерізу 30 см2, а бічні ребра 
дорівнюють 5 см. 
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Узагальнивши її, одержимо таку 
задачу: 

У похилій призмі проведено пере-
різ, який перпендикулярний до бічних 
ребер і перетинає всі бічні ребра. Знайти 
об’єм призми, якщо площа перерізу Q, а 
бічні ребра дорівнюють l. 

Розв’язання цієї задачі дає форму-
лу об’єму похилої призми: . lQV ⋅=

Навчити учнів узагальнювати задачі 
можна, якщо вони постійно будуть 
практикуватися у виконанні завдань на 
застосування різних прийомів, узагаль-
нених після засвоєння схеми узагальнення. 
Тому після розв’язання конкретної задачі 
доцільно пропонувати учням завдання на її 
узагальнення. 

Розглянемо задачу: “За стороною 
основи 6 см і бічним ребром 5 см знайти 
повну поверхню правильної трикутної 
призми”. Основне поняття в задачі – 
правильна трикутна призма. Конкретні 
числові дані – сторона основи 6 см і 
бічне ребро 5 см. Замінимо правильну 
трикутну на правильну чотирикутну 
призму, сторону основи 6 см і бічне 
ребро 5 см на сторону основи а і бічне 
ребро b.  

Одержимо узагальнену задачу про 
повну поверхню правильної чотирикут-
ної призми. Якщо замінити квадрат 
довільним правильним п-кутником, 
одержимо нову узагальнену задачу: “За 
стороною основи а і бічним ребром b 
знайти повну поверхню правильної п-
кутної призми”. Замінивши дані а і b 
конкретними числами, одержимо конк-
ретні задачі даної групи. Якщо 
розв’язування задач цієї групи розпоча-
ти з самої загальної задачі, тоді перехід 
до часткових задач цієї групи буде 
конкретизацією. Слід прагнути, щоб ці 
два прийоми – узагальнення і конкрети-
зації сприймалися учнями в єдності. 

Досвід показує, що не завжди учні 
можуть співставити загальне і конкрет-
не, перейти від загального до частко-
вого. 

Схема цього прийому узагальнен-
ня така: 1) виділити основні поняття в 

умові задачі; 2) узагальнити послідовно 
ці поняття; 3) сформулювати послідов-
ність узагальнених задач. 

Розглянемо задачу: “За стороною 
основи а і бічним ребром b знайти бічну 
поверхню правильної призми:               
1) трикутної; 2) чотирикутної;               
3) шестикутної”. Учні розв’язують цю 
задачу, а тоді узагальнюють правильний 
трикутник, квадрат, правильний шести-
кутник до правильного многокутника. 
Учні можуть сформулювати узагальне-
ну задачу і розв’язати її. А можна йти 
іншим шляхом. Після ознайомлення з 
умовою даної задачі учні формулюють 
узагальнену задачу: “За стороною осно-
ви а і бічним ребром b знайти бічну 
поверхню правильної  п-кутної призми”. 

Розв’язавши узагальнену задачу, 
переходять до конкретних при 

643 ;;=n . Другий шлях більш ефектив-
ний. 

Проводячи узагальнення і конкре-
тизацію, учні глибоко усвідомлюють 
зв’язок загального і конкретного, при-
чини і наслідку, суть розв’язання задачі, 
суттєві зв’язки в умові. 

Прийом узагальнення через 
відкидання обмежень широко викорис-
товується при вивченні стереометрії, 
використовуючи аналогію з планімет-
рією. Наприклад, паралелепіпед можна 
розглядати як узагальнення поняття 
паралелограма, куб як узагальнення 
поняття квадрата і т.д. 

Навчання узагальненню і конкре-
тизації дозволяє більш цілеспрямовано, 
чітко і послідовно організувати роботу з 
учнями по формуванню і вивченню 
понять, забезпечити їх більш високу 
математичну підготовку, активізувати їх 
евристичну діяльність. 

Наведемо зразки завдань трьох 
рівнів (середнього, достатнього і висо-
кого), які дають можливість диферен-
ційовано формувати в учнів узагальнення і 
конкретизацію як прийоми евристичної 
діяльності на уроках стереометрії. 

Середній рівень 
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Високий рівень 1. Виділіть властивості паралеле-
піпеда, виходячи з його означення. 
Сформулюйте наслідки з цих власти-
востей. 

1. Основою похилої трикутної 
призми АВСА1В1С1 є прямокутний 
трикутник АВС, в якого  і °=∠ 90C

10=BC см. Вершина В1 проектується 
на середину сторони ВС. Двогранний 
кут з ребром ВВ1 рівний , бічні 
ребра утворюють з площиною основи 
кут . Знайдіть бічну поверхню 
призми. 

°60

°45

2. Для якого поняття паралеле-
піпед є узагальненням, а для якого – 
конкретизацією? 

3. Основою прямої призми є 
прямокутний трикутник з катетом 5 см і 
гіпотенузою 13 см. Висота призми 8 см. 
Знайдіть бічну поверхню призми. 2. Всі плоскі кути тетраедра SABC 

при вершині S прямі. Доведіть, що квад-
рат площі трикутника АВС дорівнює 
сумі квадратів площ решти граней. 

4. Основою прямої призми є 
трикутник з сторонами 4 см, 5 см і 6 см. 
Висота призми 8 см. Знайдіть бічну 
поверхню призми. 3. Побудуйте переріз п’ятикутної 

піраміди SABCDE площиною, що 
проходить через сторону основи 
піраміди АВ і точку N на ребрі SD. 

5. Побудуйте переріз трикутної 
піраміди площиною, яка проходить 
через дві вершини основи і точку на 
бічному ребрі. Експериментальна перевірка 

запропонованої методики засвідчує, що 
таке диференційоване формування в 
учнів прийомів узагальнення і 
конкретизації покращує засвоєння ними 
теоретичного матеріалу, сприяє актив-
ному розв’язанню задач різних типів, 
що активізує їх евристичну діяльність. 

Достатній рівень 
1. Сформулюйте означення 

прямокутного паралелепіпеда, викорис-
товуючи поняття призми. Виділіть 
основні властивості і наслідки з них. 

2. Доведіть, що точка перетину 
діагоналей а) прямокутного паралеле-
піпеда, б) прямого паралелепіпеда є 
центром його симетрії. 
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Summary. In the article receptions of generalization and a concrete definition, a technique of 
their formation at pupils are considered and the examples of exercises allowing differential formation 
of these receptions at senior pupils at lessons of stereometry are given. 
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