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Наводяться можливості створення творчого середовища в умовах диференційованого навчання 
математики в класах різного профілю без перенавантаження учнів та вчителів. 

 
 

Зростання вимог до фахівців в різних 
галузях відбувається через інтелектуаліза-
цією професійної діяльності людини в 
сучасному світі. Наскільки б автоматизова-
ним не було будь-яке виробництво, його 
вдосконалення та дійсно продуктивна 
робота неможлива без здатності людини, 
яка працює, виконувати виробничі завдан-
ня ефективно, долаючи перешкоди, що 
виникають у процесі реальної діяльності. 
Питання, які постають перед фахівцем, 
часто є несподіваними, нешаблонними, 
непередбаченими інструкціями; потребу-
ють оперативного вирішення, нестан-
дартного підходу. І це не залежить від 
специфіки певної галузі, в якій працює 
конкретна людина. Дослідник евристичної 
діяльності В.Н.Пушкін відзначав: у профе-
сіях, що висувають високі вимоги до кміт-
ливості людини, «рівень навченості віді-
грає істотно меншу роль, ніж здатність 
швидко приймати відповідальні рішення у 
складній оперативній ситуації» [7,226]. 
Навіть економічно вигідно формувати осо-
бистість, яка спроможна і бажає вчитися 
та самовдосконалюватися протягом всього 
життя.  

Гасло головного спрямування пере-
будови освіти в цілому на формування 
творчої особистості людини, її творчих 
здібностей, творчого мислення не є новим. 
Входження України до Болонського проце-
су вимагає збільшення обсягу самостійної 
роботи студентів (майбутніх фахівців), 

підвищення рівня її продуктивності. 
Формування здатності до продуктивної 
самостійної роботи в процесі навчально-
пізнавальної діяльності, спроможності 
творчо усвідомлювати та застосовувати 
знання (встановлювати незвичні зв�язки, 
використовувати найбільш ефективні у 
даному конкретному випадку методи, 
прийоми та засоби, знаходити нешаблонні 
підходи) відбувається ще у школі. Прогрес 
у суспільстві є можливим лише за умовою, 
що освіта піклується про розвиток творчих 
якостей тих, хто навчається, так само, як і 
про їхні інтелектуальні та професійно-
орієнтовані знання та уміння. 

Саме у процесі навчання математики 
закладаються основи того, щоб сьогодніш-
ній школяр у майбутньому став дійсно 
активним, самостійним і відповідальним 
суб�єктом власної професійної діяльності. 
Виходячи з цього, математична освіта 
дійсно є стратегічним ресурсом розвитку 
цивілізації. Можливості розвитку творчого 
мислення у процесі вивчення математики 
створюються самим змістом і логікою 
навчального предмету, але, звичайно, цього 
недостатньо: ефективність процесу зале-
жить не лише від змісту навчального мате-
ріалу, але й від тих методів, прийомів, орга-
нізаційних форм і засобів навчання, які 
використовуються.  

Зростає роль учня як суб�єкта нав-
чально-пізнавальної діяльності в процесі 
розвитку його творчого мислення. Свідо-
мим має бути не лише процес оволодіння 
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знаннями, способами дій. Необхідною є 
умова усвідомлення учнем  тих процесів, 
змін, які відбуваються з його особистістю. 
Це сприятиме більшій активності учня, 
свідомому набуттю ним досвіду самовдос-
коналення, формування в нього прагнення 
до самовдосконалення як рушійної сили 
розвитку особистості.  

Необхідність максимально викорис-
товувати можливості навчання математики 
з метою розвитку творчої особистості учнів 
класів різних профілів підкреслюється ще й 
тим, що психологічні закономірності, які 
керують творчими процесами у всіх сферах 
діяльності, є універсальними (C.R.Rogers, 
K.Gordon, J.Bronovski, F.Vidal, A.Kauffmann, 
M.Fustier, A.Drevet, M.-L.Rouquett). За 
А.Т.Шумилиним є можливість переносу 
навичок розв�язування творчих задач, що 
вироблені в ході одної спеціальної діяль-
ності, на розв�язування задач в іншій 
області [14]. Зокрема, Ю.О.Самариним 
яскраво ілюструється можливість розвитку 
просторових уявлень і просторової уяви 
при навчанні географії, анатомії, історії [9].  

Математика завжди вважалася і вва-
жається одним з найбільш �складних� нав-
чальних предметів, але неможна переоціни-
ти її особливу роль у розвитку мислення, 
формуванні творчої особистості. Повноцін-
не навчання математики у сучасному 
розумінні має за мету не лише отримання 
учнями грунтовних знань, але й озброєння 
їх умінням застосо-вувати знання творчо, 
нестандартно, постійно поповнювати сис-
тему знань; знаходити оригінальні методи, 
способи, прийоми розв�язування завдань та 
проблем; критично оцінювати результати 
власної діяльності. Нажаль, у масовій 
школі ще зберігається традиційна зорієнто-
ваність на �знанієвий підхід�, на �резуль-
тат�, на розвиток саме алгоритмічного мис-
лення учнів. 

В сучасних умовах, коли гуманізація 
освіти нерідко трактується як необхідність 
часто невиправданого зниження вимог до 
математичної підготовки учнів, відмічаєть-
ся поступове зниження рівня розвитку не 
тільки математичних здібностей учнів 
класів нематематичного профілю, але й їх 
інтелектуального рівня взагалі (В.І.Ар-
нольд, М.І.Башмаков, Ю.М.Колягин). Ще у 
1956 році на Міжнародній конференції по 
народній освіті (Женева) стверджувалося: 
�математика мала у всі часи безсумнівне і 

практичне значення, відігравала важливу 
роль у науковому, технічному і економіч-
ному розвитку�, а також відмічалося, що 
�математична освіта є благо, на яке має 
право будь-яка людська істота� (курсив 
наш.- О.Ч.) (цитується за [5, с.13-14]).  

Творчість не є прерогативою тільки 
обраних (Р.Аpнхейм, Д.Берлайн, Дж.Гіл-
форд). Це підкреслює необхідність вико-
ристання системи, що спрямована на роз-
виток творчого мислення учнів, в процесі 
навчання математики у класах різного 
профілю. Мислення функціонує у вербаль-
но-понятійній і наочній формах, які взаємо-
доповняють і взаємозбагачують одна одну. 
Творчість є можливою лише в органічній 
єдності, взаємо-зв�язку, взаємодоповненні 
мислення і практики. Творчість передбачає 
свободу мислення, але не анархію та хаос. 
Творча діяльність у процесі навчання 
математики неможлива без якісної систе-
ми знань і вмінь тих, хто навчає, і тих, хто 
навчається, без компетентності і профе-
сіоналізму.  

Мета статті: продемонструвати 
можливості створення творчого середови-
ща в умовах диференційованого навчання 
математики в класах різного профілю без 
перенавантаження учнів та вчителів. 

Диференційоване навчання матема-
тики розглядається нами як таке, що: 

Враховує: вікові та індивідуальні 
особливості учнів; їхні навчальні 
досягнення з математики на даному етапі, 
професійну зорієнтованість; загальнокуль-
турну підготовку учнів. 

Реалізується через диференціацію: 
змісту навчання відповідно цілям; рівня 
навчання відповідно актуальній та потен-
ційній готовності до оволодіння змістовою 
та операціональною компонентами мате-
матики як навчального предмета; страте-
гій і тактик навчання, що впливає на 
диференціацію темпу та стилю навчання. 

У процесі вивчення математики тра-
диційно (і об�єктивно) відбувається спря-
мованість на розвиток інтелектуальних 
здібностей учнів, які є необхідною складо-
вою та умовою розвитку творчого мислен-
ня. Одну з найбільш складних для вирішен-
ня проблем створює суперечність між домі-
нуванням систематичної роботи вчителів 
математики по формуванню алгоритміч-
ного мислення учнів та необхідністю роз-
вивати їхні творчі здібності в процесі 
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навчання предмету. За дослідженнями 
психологів, розвиток алгоритмічного мис-
лення є перешкодою розвитку мислення 
творчого; завдання засвоєння навчального 
матеріалу нерідко вступають у протиріччя 
із завданнями розвитку творчого мислення. 

Невирішеним питанням методики 
навчання математики є те, що недостатньо 
враховуються результати досліджень з 
психології, які могли б інтенсифікувати та 
дійсно гуманізувати процес навчання, 
дозволили б учням підвищити рівень 
навчальних досягнень без значних фізичних, 
психо-логічних, моральних перенаван-
тажень, що нерідко спостерігається зараз. 

Психологія відіграла роль своєрід-
ного стимула для нововведень у процес 
навчання, але психологічні особливості 
учнів певних категорій частіше декла-
руються, чим реально враховуються та 
використовуються при створенні методич-
них систем навчання. Це відмічала ще 
О.С.Дубинчук у передмові до книги 
В.Н.Осинської [6,3]. Навіть виникла думка, 
що �...педагогіка математики так відно-
ситься до традиційної методики викладан-
ня математики, як наукова теорія харчуван-
ня до кулінарних рецептів� (I.Gucewicz, 
M.Sawicki) [15]. Але не можна не відміти-
ти: саме в методиці навчання математики 
проводилися дослідження щодо цілеспря-
мованого врахування психолого-педагогіч-
них та методичних основ навчання матема-
тики, спрямованого на розвиток особистос-
ті (роботи Я.І.Грудьонова, З.І.Слєпкань, 
Л.М.Фрідмана, Н.А.Тарасенкової та ін). 

Важливим завданням є створення 
такої методичної системи навчання мате-
матики, яка б грунтувалася на використанні 
позитивних та нівелюванні відносно нега-
тивних психолого-педагогічних аспектів 
особистості учнів різних категорій. Нами 
поставлена проблема розвитку творчого 
мислення в умовах диференційованого нав-
чання математики без виходу за межі 
програми з математики, відповідної певно-
му профілю навчання. У достатньо великій 
кількості робіт з проблем диференціації 
навчання фактично розглядається реаліза-
ція саме диференціації рівневої через ство-
рення завдань декількох рівнів складності. 
Необхідним є справжнє врахування спря-
мованості на диференційованість навчання 
математики і у змістовому, і у процесуаль-
ному аспектах. 

У класах математичного профілю 
часто домінує тенденція перенесення дея-
ких питань �вузівської математики� до 
навчальних програм, спрямованість на 
розвиток творчої особистості учня іноді 
підміняється розширенням обсягу його 
теоретичних знань. Недостатньо викорис-
товуються можливості навчання матема-
тики з метою розвитку творчої особистості 
учнів у класах нематематичного профілю. 

Аналіз вищезазначених супереч-
ностей окреслює проблему необхід-
ності посилення спрямованості навчан-
ня математики учнів у класах різного 
профілю на формування та розвиток їх 
інтелектуальних і творчих здібностей, 
творчого мислення, на формування їх 
творчої особистості.  

Результативності й ефективності про-
цесу формування творчого мислення 
сприятиме постійна апеляція до його якос-
тей в умовах навчання математики: нав-
чання учнів використовувати нестан-
дартні підходи у процесі розв�язування 
стандартних завдань, знаходити шляхи 
вирішення нестандартних завдань, здій-
снювати дослідження, самостійно відшу-
ковувати проблеми для подальшого розв�я-
зування. Диференційоване навчання мате-
матики має забезпечувати як умови для 
виявлення та врахування індивідуальних 
особливостей учнів, спрямованості їхніх 
інтересів, оптимального розвитку інте-
лектуальних та творчих здібностей, твор-
чого мислення учнів, так і необхідний 
рівень математичної підготовки всіх учнів, 
незалежно від профілю їх навчання. 
Створення ефективної методичної системи 
розвитку творчого мислення учнів в умо-
вах диференційованого навчання матема-
тики має грунтуватися на психологофі-
зиологічних принципах навчання. 

Ми вважаємо необхідною в умовах 
диференційованого навчання математики з 
метою розвитку творчого мислення учнів 
інтеграцію процесів навчання та само-
навчання, що ґрунтується: 

� на відборі відповідних цілям та 
психолого-педагогічним особливостям 
учнів змісту математичної освіти, форм, 
методів і засобів навчання; 

� на активізації учня як суб�єкта 
творчого навчально-пізнавального про-
цесу на основі усвідомлення власної 
спроможності здійснювати творчу 
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діяльність в процесі навчально-пізна-
вальної діяльності з математики та своєї 
ролі у творчому процесі. 

Таке усвідомлення базується на 
розумінні учнем відповідності наявної в 
нього інтелектуальної бази тій системі 
знань та вмінь, що застосовуються у 
творчій діяльності з математики; наявності 
та ступеня розвитку в нього системи 
компонентів, притаманних особистості, 
спроможної розв�язувати творчі завдання - 
загальних (особливостей сприймання, ува-
ги, пам�яті, мислення та ін.) та специфічних 
(математичні здібності); системи якостей 
особистості, що сприяють ефективності 
творчої діяльності (мотивація, воля, праце-
здатність та ін.). Інтелектуальною базою 
учня назвемо систему його знань, вмінь, 
досвіду їх використання. У процесі нав-
чально-пізнавальної діяльності з математи-
ки використовуються як система знань і 
вмінь з математики, система загальнонав-
чальних знань і вмінь, так і системи специ-
фічних знань і вмінь з інших предметів.  

Наше дослідження продемонстру-
вало � розвитку творчого мислення учнів в 
умовах диференціованого навчання мате-
матики сприятиме: 

1)реалізація диференційованого під-
ходу в процесі введення нового матеріалу, 
незавершеність подання інформації та пос-
тупове звуження тієї �інформаційної пло-
щі� у інформаційному полі, що поступає 
від вчителя; поступове диференційоване 
перекладення завдання пошуку нової 
інформації та опрацювання її на учня як 
суб�єкта навчальної діяльності; завдання на 
доповнення наявних відомостей новими 
деталями; 2)проблематизація навчальних 
курсів; 3)диференційований підхід до 
ступеня прямої та опосередкованої допомо-
ги учням при розв�язуванні завдань 
творчого характеру; 4)використання зав-
дань, рівень складності яких поступово 
підвищується за рахунок варіативності 
умови відповідно підвищенню рівня роз-
витку творчого мислення учнів; 5)завдання, 
що вимагають перебудови образа ситуації 
відповідно до зміни умов і вимог. 

Підвищенню результативності про-
цесу формування та розвитку творчих 
здібностей учнів при навчанні математики 
сприятиме використання системи, в якій: 

А)враховуються:1)психолого-педаго-
гічні закономірності формування творчого 

мислення, особливості творчої навчальної 
діяльності сучасних учнів; відбувається 
орієнтація на сензитивні періоди розвитку; 
2)специфіка предпрофільної підготовки 
учнів основної школи, профільної диферен-
ціації та професійної зорієнтованості нав-
чання математики у старших класах без 
втрачання цілісного сприймання математи-
ки як науки; 

Б)відбувається:1)використання на 
різних етапах вивчення матеріалу різно-
манітних форм організації занять, адекват-
них віковим та індивідуальним особли-
востям учнів конкретного класу, в тому 
числі, � рівню розвитку іх творчих здіб-
ностей, профілю навчання; підготовка до 
застосування елементів дистанційної фор-
ми навчання з метою отримання якісної 
математичної підготовки учнями, що нав-
чаються в класах різного профілю; 2)сис-
тематичне включення учнів до творчої 
самостійної роботи, доцільне співвідно-
шення різних форм організації навчальної 
діяльності учнів; 3)використання спеціаль-
но створених систем завдань з математи-
ки, спрямування �звичайного� матеріалу 
існуючих підручників, навчальних посібн-
иків на досягнення мети розвитку творчо-
го мислення учнів. 

У контексті нашого дослідження 
навчально-пізнавальна діяльність з мате-
матики, спрямована на розвиток твор-
чого мислення учнів, розглядається нами 
перш за все як формування готовності до 
творчості, як створення навчального сере-
довища, сприятливого для розкриття 
творчих якостей особистості. Під готов-
ністю до творчості будемо розуміти праг-
нення до творчої діяльності та спроможність 
її виконувати. 

У процесі створення такого середо-
вища можна виділити наступні блоки. 

І. Організаційно-діяльнісний. Особ-
ливості організації навчання учнів та 
спільної діяльності в системах «вчитель ↔ 
учень», «учень↔учень»,  
       «вчитель                                       учень»,  

 
                           учень 

спрямованої на створення справжнього 
творчого середовища на уроках математи-
ки, умов для особистісної залученості всіх 
учасників процесу (як учнів, незалежно від 
рівня їх навчальної успішності, так і вчи-
теля). Один й той самий зміст і обсяг знань 
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може обумовлювати різний тип мислення 
(емпіричне або теоретичне) залежно від 
організації навчального процесу і ролі в 
ньому учня. Це стосується і рівнів 
мислення (репродуктивне, реконструктив-
не, варіативне, творче). 

І.1.Організація навчання учнів в 
умовах створення динамічних диференці-
йованих груп. 

І.2. Організація самостійної діяль-
ності учнів в процесі актуалізації знань і 
вмінь, при виконанні індивідуальних само-
стійних робіт. 

І.3. Залучення учнів до систематичної 
роботи у творчих групах. 

І.4. Залучення учнів до творчої, дослід-
ницької діяльності з математики через пропо-
нування довгострокових творчих домашніх 
завдань. 

І.5. Диференційований підхід до 
проведення олімпіад з математики � прове-
дення як традиційних олімпіад, так і олім-
піад для учнів класів нематематичного 
профілю окремо. 

ІІ. Змістовий. Особливості структури 
та змісту навчального матеріалу. 

ІІ.1. Урізноманітнення спецкурсів з 
математики відповідно обраному профілю 
навчання. 

ІІ.2. Підвищення уваги доведенню 
теорем та розв�язуванню завдань на дове-
дення у класах всіх профілів. 

ІІ.3.Більш широке використання зав-
дань на побудову. 

ІІ.4. Систематичне використання завдань 
на дослідження і залучення учнів до 
самостійного пошуку проблем для дослідження. 

ІІ.5. Збільшення уваги завданням на 
усні обчислення, �прикидки�.  

ІІ.6. Використання cистем завдань, 
рівень складності яких поступово підви-
щується за рахунок варіативності умови 
відповідно підвищенню рівня розвитку 
творчого мислення учнів. 

ІІ.7. Більш широке використання в 
процесі навчання математики завдань на 
кмітливість, на прогнозування, на розвиток 
уяви, інтуїції. 

ІІ.8.У процесі пропонування завдань 
олімпіадного рівня - більшу увагу не завдан-
ням на навченість, «інформованість», а 
таким, що надають можливість застосову-
вати оригінальні, нестандартні підходи. 

ІІІ.Операційний. Особливості оперу-
вання навчальним матеріалом на різних 

етапах процесу навчання суттєво впли-
вають на розвиток творчого мислення 
учнів. За С.Л.Рубинштейном [8,39]: �Люди-
на, яка навчилася щось робити, іноді в 
результаті сама стає іншою. Існує не тільки 
залежність того, що людина вміє робити, 
від того, що вона собою являє, але й 
зворотня залежність.�  

ІІІ.1.Реалізація диференційованого під-
ходу в процесі введення нового матеріалу: 
побудова логіко-структурних схем теоре-
тичного матеріалу; урізноманітнення форм 
подачі і запису нового матеріалу з переходом 
від одної до іншої (врахування особливостей 
аудиалів, візуалів, кінестетиків; одночасне 
надання можливості кожному учню 
розвивати здатність опрацювання матеріалу, 
представленого в різних формах репрезентації 
незалежно від ведучої для нього форми). 

ІІІ.2.Застосування завдань на розви-
ток здатності трансформувати інформацію, 
моделі; на формування оперативності і 
легкості переходу від одного поняття до 
іншого; на перенесення акцентів. 

ІІІ.3.Вироблення інтегративності мис-
лення (самостійне встановлення внутрітем-
них, внутріпредметних та міжпредметних 
зв�язків). 

ІІІ.4. Використання завдань на уяв-
них моделях. 

ІІІ.5.Запам�ятовування матеріалу на 
основі його творчого застосування, тран-
сформування; використання асоціацій; 
метафор, незвичності у поданні. 

ІІІ.6. Використання завдань на лако-
нізацію ілюстрацій. 

ІІІ.7. Робота по самостійному виго-
товленню і застосуванню моделей в проце-
сі розв�язування завдань. 

ІІІ.8. Завдання на вироблення опера-
тивності мислення (автоматизація умінь без 
виникнення шкідливого автоматизму), на 
розвиток здатності користуватися результа-
тами попередніх завдань для виконання 
наступних; на подолання стереотипів. 

ІІІ.9. Диференційований підхід до 
оформлення завдань. 

ІV. Мотиваційно-стимулюючий. 
Особливості організації та керування вчи-
телем навчально-пізнавальною діяльністю 
учня. 

ІV.1. Поступове звуження у інформа-
ційному полі �інформаційної площі�, що 
поступає від вчителя, та диференційоване 
перекладання завдання пошуку нової інфор-
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мації, її опрацьовування на учня як суб�єкта 
навчально-пізнавальної діяльності.  

ІV.2. Диференційований підхід до 
ступеня допомоги учням під час розв�язуван-
ня нетрадиційних завдань, завдань творчого 
характеру. 

ІV.3.Використання прийому демон-
стрування �кадрів� - кроків розв�язання. 

ІV.4. Використання �експрес-розв�язань�. 
ІV.5. Доцільне поєднання традицій-

них і новітніх технологій навчання. 
ІV.6.Використання основ ергономіки 

для кращого враховування і застосування 
психологічних особливостей учнів. 

V. Особистісний. Особливості впли-
ву (і самовпливу) на особистість учня з 
метою розвитку його творчого мислення. 

V.1. Виховання в учнів позитивного 
відношення до себе. Формування свідомого 
ставлення до самовдосконалення. 

V.2. Розвиток в учнів здатності стави-
ти перед собою мету.  

V.3. Ознайомлення учнів із специфі-
кою організації творчої діяльності, з «кух-
нею творчості». 

V.4. Залучення учнів до самостійного 
пошуку творчих, проблемних завдань. 
Організація самоосвіти на творчому рівні. 

Всі вищеперелічені складові взаємо-
пов�язані та взаємообумовлені, що надає 
можливість гнучко адаптуватись до 
конкретних умов навчання. 

Подальшого дослідження потре-
бують питання створення узгодженої сис-
теми діагностування творчого мислення 
при навчанні різних навчальних предметів 
та заходів щодо оперативного реагування 
на результати діагностики.  
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Резюме. Чашечникова О.С. СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ ГОТОВ-
НОСТИ К ТВОРЧЕСТВУ. Рассматриваются возможности создания творческой среды в условиях 
дифференцированного обучения математике в классах различного профиля без перегрузки учащихся и 
учителей. 
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the process of teaching mathematics, that promote the appearance of creative qualities of the pupils 
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