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В статті наведено генезис розвитку диференційованого навчання математики та 
прийоми, які дозволяють реалізувати індивідуальний підхід у навчанні. 

 
 

Сьогодні все частіше звучать переко-
нання в тому, що ключ до майбутнього, до 
розв’язання сучасних проблем роду люд-
ського, до розвитку суспільства лежить в 
освіченості усього населення і постійному 
підвищенні рівня його освіти (принцип без-
перервного навчання). Ущемлення права на 
освіту і її належну якість можуть призвести 
до інтелектуальної і культурної деградації, 
що суперечить уставленому розвитку сус-
пільства. 

В останній редакції Закону України 
“Про освіту” [1], в Державній національній 
програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)” 

[2] визначено напрямок розвитку націо-
нальної системи освіти в країні, спрямо-
ваний на підвищення інтелектуального 
потенціалу нації, виховання творчої осо-
бистості, здатної до активної участі в роз-
будові української держави. Тому саме 
зараз, як ніколи, сім’я, школа, громадсь-
кість мають бути зацікавлені у створенні 
максимально сприятливих умов розвитку 
природних задатків дітей в узгодженні з 
принципом природовідповідності (на що 
звертав увагу ще К.Д.Ушинський [3] )і 
нести за це відповідальність  

Аналіз процесів реформування освіт-
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ньої системи в Україні та інших країнах 
світу показує, що воно приводить до необ-
хідності пошуку і формулювання нової 
сучасної парадигми освіти. Оновлення 
освіти може бути визначено як мінімум в 
трьох самостійних напрямах: у змісті осві-
ти, в технології навчання і в моделі школи 
як освітньої системи. Пошук шляхів впро-
вадження нової парадигми і відповідних 
нових моделей освіти не повинен звестися 
до розширення обсягу змісту навчальних 
дисциплін або терміну навчання. Мова 
повинна йти про принципово нову мету 
освіти, яка полягає в досягненні нових 
рівнів освіченості окремої особистості і 
суспільства в цілому. Отже, значною мірою 
освітня мета і технології будуть впливати 
на те, якою повинна бути українська шко-
ла: тоталітарною, демократичною, розви-
ваючою або особистісною.  

Вимоги сучасного суспільства до 
загальноосвітньої школи з одного боку i 
інтереси особистості, що розвивається, з 
іншого викликають необхідність зміни й 
уточнення мети загальної середньої освіти. 
Особливої актуальності набуває проблема 
формування самостійності мислення, спро-
можності отримувати, аналізувати інфор-
мацію і приймати адекватні рішення, вико-
ристовувати в практичній діяльності інфор-
маційно-комунікаційні технології. У зв’яз-
ку з цим особлива роль відводиться і 
шкільному курсу математики. 

Суспiльно-необхiдною стає диферен-
ціація навчання відповідно до здібностей 
учнів, з урахуванням їх реальних можли-
востей, потреб, інтересів i нахилів. Пряма 
залежність рівня продуктивності праці від 
рівня розвитку науки й стану інтелек-
туальних сил суспільства перетворює 
шкільну проблему диференційованого нав-
чання в проблему економічну. ЇЇ педагогіч-
ний аспект базується на визнанні того 
факту, що, будучи різними за своєю приро-
дою i психологічними особливостями, учні 
наділені неоднаковими здібностями, мають 
різні інтереси й нахили.  

На практиці це знаходить своє 
вираження в різноманітних шляхах i 
формах індивідуалізації i диференціації, 
адаптації навчання до вікових та інди-
відуальних особливостей учнів. В умовах 
класно-урочної системи індивідуальний 

підхід може бути здійснений шляхом 
організації профільної диференціації про-
цесу навчання, зокрема через школи й 
класи з поглибленим вивченням предмета. 
Однак i в профільних класах завжди є учні 
різного рівня навченості й научуваності, що 
вимагає здійснення рiвневої диференціації. 

Диференціація навчання математики 
повинна організовуватись на основі Дер-
жавного освітнього стандарту [4], який 
визначає обов’язковий мінімум змісту 
математичної освіти і мінімальні вимоги до 
цього змісту. Він повинен стати основою 
для розробки різнорівневих навчальних 
програм, які б забезпечували базове і 
поглиблене вивчення математики.  

З перших днів зародження вітчизняної 
школи i педагогіки принцип диференціації 
усвідомлювали ті, хто закладав основи її 
теорії й практики. А.В.Луначарський 
проводив думку про те, що “поняття єдиної 
трудової школи не передбачає однотип-
ності, ... з 14 років допускається поділ на 
декілька шляхів або угруповань, але так, 
що більшість основних предметів зали-
шаються такими, що об’єднують усіх уч-
нів, i викладання в кожному окремому 
угрупованні після цього поділу є тільки 
більш забарвлене в той чи інший 
специфічний колір” [5, с.523-524]. 

Педагогічна думка ХІХ століття розви-
валася під великим впливом революцій-
ного демократизму, який пропагував зокре-
ма принцип природовідповідності. “Кожна 
людина, – писав В.Г.Белiнський, – є інди-
від, i як хороший, так i поганий може 
зробитись лише по-своєму індивідуально..., 
i якщо душа немовляти i насправді є білою 
дошкою, то якість i смисл букв, які пише на 
ній життя, залежать не тільки від того хто 
пише i знаряддя писання, але й від власти-
востей самої дошки”. [6, с.368]. 

У другій половині ХІХ століття проб-
лема врахування індивідуальних особли-
востей при навчанні учнів широко дискуту-
валась в педагогічних колах Росії. 

М.І. Пирогов закликав до глибокого 
вивчення внутрішнього світу дитини з 
метою визначення оптимального варіанту 
процесу навчання. Психологічні спостере-
ження i повсякденна педагогічна діяльність 
на посаді попечителя навчального округу 
наштовхнула його на думку про необхід-
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ність такої організації навчання в середній 
школі, яка була б в змозі задовольнити 
індивідуальні нахили i інтереси учнів. 

Педагогічна позиція М.I.Пирогова про 
організацію шкіл за двома напрямами 
класичним i реальним була першою спро-
бою реалізації диференційованого навчання. 

Необхідність такого розподілу сам 
М.I.Пирогов обґрунтував, по-перше, 
різними нахилами i здібностями учнів; по-
друге, бажанням усунення багатопред-
метності. Він відмічав, що в існуючих 
умовах школярі привчаються ковзати 
думкою по поверхні, не маючи ні часу, ні 
сил, ні спонукань для занурення. Сам він 
віддавав перевагу класичній освіті, 
стверджуючи, що вона дає можливості 
“для рівномірного i всебічного розвитку 
всіх здібностей душі” [7, с.180]. Такої ж 
лінії притримується зараз система освіти 
Німеччини. У гімназіях перевага віддається 
класичній освіті. 

Ці ідеї були близькими i основополож-
нику вітчизняної педагогіки К.Д.Ушин-
ському. “Вихователь має прагнути пізнати 
людину, яка вона є в дійсності з усіма її 
слабостями i в усій її величі... Тоді лише 
буде він у змозі почерпнуть у самій природі 
людини засоби виховного впливу”. [3, с.35]. 

Для організації диференційованого 
навчання в школі не втратила своєї 
актуальності i та частина педагогічної 
теорії К.Д.Ушинського, яка присвячена 
проблемі відбору навчального матеріалу 
при визначені змісту освіти. Довгі роки 
педагогіка більше думала про те, як вчити 
тому, що вчать, аніж про те, для чого i що 
вчити. К.Д.Ушинський пропонував лишити 
в школі тільки те, що необхідне i корисне 
для людини, i викинути все те, що вив-
чається лише для того, щоб надалі забути. 
Не дивлячись на це, він вважав, що рівень 
освіти необхідно тримати на одній висоті з 
досягненнями сучасної науки. Педагогічно 
обґрунтована диференціація шкільного 
навчання спричиняє зміни у стосунках між 
учнем i вчителем. На думку К.Д.Ушин-
ського це повинно виразитись у тому, “щоб 
діти, по можливості, трудились самостійно, 
вчитель керував цим самостійним трудом i 
давав для цього матеріал” [8, с.256]. 

Особливе місце в історії педагогічної 
думки належить Л.М.Толстому. Він 

вважав, що організація процесу навчання 
має проходити з урахуванням інтересів 
учнів. Л.М.Толстой піднімав голос в захист 
особистості дитини, проповідував педаго-
гіку побудовану на повазі до неї, до її 
запитів i інтересів. Ним була висунута 
вимога, щоб принцип диференційованого 
навчання знайшов реальне практичне 
втілення в школі i, перш за все, в плані 
індивідуального підходу. 

Дуже цікаву, на наш погляд, цілісну 
концепцію організації диференційованого 
навчання виробив російський педагог 
П.Ф.Каптєрєв. У результаті дослідження 
він прийшов до думки, що вчити належить 
так, щоб дидактичні прийоми узгоджува-
лись з природними особливостями учнів. 
При такому підході до питання вся увага 
вихователя концентрується на взаємодії 
оточуючого середовища з природною 
суттю дитини. 

В реальних умовах, за словами 
П.Ф.Каптєрєва, вчитель знаходиться в 
жахливому положенні. Він “схожий на 
фурмана, що править абсолютно різно-
шерстою трійкою: одного коня він має 
жарити в три батоги, щоб він біг терпимо, 
не відставав від інших; гарячого i сильного 
коня він повинен постійно стримувати, 
натягуючи віжки; а на третього лише 
покрикувати i час від часу злегка ударяти 
його віжками” [9, с.416-417]. За таких умов 
абсолютно необхідно знайти нові органі-
заційні форми навчання, які б дозволили 
досить ефективно здійснювати на практиці 
індивідуальний підхід.  

Частково цю проблему намагались 
вирішити за рахунок факультативів. Проте 
вже П.Ф.Каптєрєв відмічав їх як недостат-
ню форму організації диференційованого 
навчання. Він пропонував замінити вікові 
класи, які урівнюють здібних i нездібних до 
конкретного предмета, на предметні. 
Сміливі психолого-педагогічні ідеї 
П.Ф.Каптєрєва про шляхи організації 
диференційованого навчання є найвищим 
досягненням педагогічної думки дорево-
люційної Росії. 

Учитель має розвивати здібності учнів. 
Проте не менш важливим i важким є 
завдання їх діагностики – виявлення тієї 
області діяльності, до якої кожен кон-
кретний учень більше всього схильний i 
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здібний. Це дозволяє широко відкривати 
шляхи розвитку найбільш здібним, тала-
новитим учням, розв’язувати соцiально-
значиме завдання підготовки високо-
кваліфікованих i творчих спеціалістів. 

Правильно відмічено психологом 
В.А.Крутецьким, що “... У кожного учня 
потрібно прагнути до максимально можли-
вого ступеня розвинути всі його здібності, 
приділяючи при цьому основну увагу 
розвитку провідних (характерних для 
даного учня) здібностей, як основи його 
майбутньої професійної спрямованості. 
Таким чином, немає i не може бути дилеми 
– виховувати здібності чи відбирати 
здібних. Потрібне й те й інше.”[10]. 

Своєчасне виявлення здібностей, інте-
ресів, талантів учнів, правильний i ефектив-
ний їх розвиток можливі при організації 
диференційованого навчання на основі 
врахування досягнень психолого-педаго-
гічної науки та практики. 

Важливим завданням, яке стоїть перед 
школою сьогодні і перед вчителем 
математики зокрема, є переосмислення 
ролі математики як науки здатної сприяти 
формуванню освіченої, творчої особис-
тості, розвитку її здатностей в узгодженні з 
принципом гуманізації та гуманітаризації 
математичної освіти. 

Незважаючи на те, що ідея особистісно 
орієнтованого навчання розроблена нау-
ковцями, схвалена вчителями практиками 
набула популярності в останнє десятиліття, 
основи її ще близько півтора століття тому 
були закладені педагогічною системою 
Михайла Васильовича Остроградського. 
Стержнем своєї педагогічної системи 
Михайла Васильовича бачив дитину і її 
розвиток.  

Сьогодні більшість науковців і практи-
ків схильні вважати, що домінуючим в 
навчально-виховному процесі має бути не 
власне навчання, а розвиток особистості. 
Безперечно це добре і можна вже вважати 
кроком до гуманізації освіти. Що ж 
відбувається на практиці, в школі? Коли 
ставиш запитання вчителю яку ж 
розвиваючу функцію виконує той чи інший 
шкільний урок, то у відповідь найчастіше 
чуєш про розвиток логічного мислення 
особистості, її інтелекту. Розвиваючи в 

учнів лише ці якості ми часто виховуємо 
егоїстів. Нерідко зустрічаємо на практиці 
учнів, а потім і студентів, які отримали 
міцні глибокі знання, прекрасно мислять, 
мають високий рівень інтелекту, але при 
цьому є черствими до чужої біди, байду-
жими до долі Батьківщини. 

Особистісно орієнтована освіта теж 
передбачає розвиток особистості, однак 
акцент вона ставить на розвиток особис-
тісно-смислової сфери учня: на розвиток 
людського в людині, на формування в ній 
процесів саморозвитку, самозахисту, само-
виховання, саморегуляції, адаптації. Рівень 
такого розвитку можна визначити за 
ставленням учня до навколишньої 
дійсності, усвідомленням ним життєвих 
цінностей. У такій системі учень є 
суб'єктом не лише навчання, а й життя. 
М.В. Остроградський писав: "Зацікавити 
розум дитини – ось що є одним з основних 
положень нашої доктрини, і ми нічим не 
знехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми 
сказали б, навіть пристрасть до навчання" 
[11]. 

Найвищу радість і задоволення відчу-
вають учні від роботи, яка дозволяє їм 
відкривати себе: свої здібності, можливості. 
Їх очі загоряються в той момент, коли їх 
вчать чомусь значущому, важливому для 
життя загалом, а не для отримання оцінки. 
Тому не можна іти на урок лише із знанням 
теореми або набором задач, нехай навіть 
самих потрібних. Математичний матеріал 
може і повинен сприяти розкриттю особис-
тості дитини. Не допустимо, щоб навчання 
було нудним. Завдання вчителя зробити 
його цікавим. "Нудьга є найнебезпечнішою 
отрутою… Потрібно повністю оволодіти 
увагою учнів, спрямовуючи її, але за умови, 
щоб поступово зростала сила суджень, щоб 
це не викликало ні втоми, ні відрази". 
Пригадую епізод з власного досвіду. Школа 
лабораторія №272. (ніні Український колеж 
імені В.О.Сухомлинського). Новий для мене 
8-Д клас. Жовтень місяць (другий місяць 
спільної праці). Урок геометрії. Учням 
запропонувала задачу на доведення, 
непросту за відшуканням ідеї розв'язання. 
Пройшло хвилин п'ять напруженої праці. 
Цікавлюсь успіхами. Бажаний результат – 
відсутній. Врешті учні “здаються” і просять 
пояснити задачу. Погоджуюсь. Кілька 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

120 

логічних міркувань і твердження задачі 
доведено. В класі “мертва тиша”. І тут одна 
учениця, треба сказати посередня в 
навчальних досягненнях, Олена Долженко 
піднімає руку і просить повторити хід 
розв’язання. Я приголомшено запитую: 
“Щось незрозуміло?” А вона у відповідь: 
“Ні, дуже гарно”. Саме в той момент я 
зрозуміла, що зусилля мої, спрямовані на 
розвиток інтересу до предмету, не були 
марними. І з того часу якщо якась задача 
видавалась учням надто складною, вони не 
дозволяли мені ілюструвати їм розв'язок, а 
просили включити її в домашнє завдання. А 
наступного уроку наввипередки бігли ще на 
перерві демонструвати свої шляхи розв'я-
зання. Траплялось так, застосовані методи і 
способи були різні, а тому і шляхів розв’я-
зання декілька. І тоді в розріз із календарним 
планом ми влаштовували бенефіс задачі. 

На сьогодні зроблено окремі спроби 
дослідження та організації особистісно 
орієнтованого навчання математики. Сам 
же процес особистісної перебудови нав-
чально-виховного процесу навчання мате-
матики залишається некерованим і від-
бувається спонтанно. 

У зв'язку з цим виникає потреба 
цілеспрямованості цього процесу та 
науково-методичного його забезпечення. 

Особистісний підхід до організації 
навчально-виховного процесу ми розгля-
даємо як психолого-педагогічний принцип, 
який спирається на теоретичні знання про 
учня, як особистість та на практичні 
методичні засоби. 

При цьому саме диференціація навчан-
ня як рівнева так і профільна може і 
повинна стати реалізацією у розробці 
особистісного підходу до навчання матема-
тики. Диференціацію тут ми розуміємо як 
певний засіб реалізації цих ідей. Тобто 
засіб у цьому розумінні нами розглядається 
як прийом або спосіб навчання. 

Ряд теоретичних досліджень та шкіль-
на практика довели, що диференційоване 
навчання ефективне за виконання таких 
вимог: 

 Добровільність вибору учнем рівня 
засвоєння матеріалу; 

 Комплексність диференціації; 
 Наступність при переході від одного 

рівня програмних вимог до іншого; 
 Відкритість рівнів; 
 Відповідність рівнів програмних 

вимог цілям вивчення курсу; 
 Доступність рівнів програмних 

вимог учням. 
Ще одна цитата М.В. Остроградського: “ 

З одного боку, хочуть мати людей корисних і 
з досвідом у всіх галузях діяльності 
цивілізованих народів. Йдеться про 
хліборобів, фабрикантів, комерсантів, 
мореплавців, механіків, офіцерів, інженерів, 
лікарів. З іншого боку хочуть мати вчених, 
які продовжують абстрактні дослідження. … 
Забувають, що величезна більшість дітей має 
середні розумові здібності. … 

Пропонуємо викладати елементи наук 
у найбільш простому вигляді, скажемо, 
навіть у найменш науковому, найбільш 
популярному, найбільш пристосованому до 
дітей.” [11]. У цих рядках переконливо 
звучить необхідність здійснення диферен-
ційовано підходу через який реалізується 
особистісно орієнтоване навчання. 

Саме особистісно орієнтоване навчан-
ня математики може стати альтернативою 
традиційного навчання, сприяти створенню 
умов для відчуття кожним самодостатності. 
Запитайте учнів на передодні навчального 
року чому вони хочуть іти до школи. 
Переважна більшість з тих, хто, звісно, 
хоче найперше прагне поспілкуватись з 
однокласниками, друзями. Враховуючи цю 
психологічну особливість учнів, потрібно 
будувати систему уроків. Вибір форм, 
методів і засобів на кожному уроці повинні 
забезпечувати формування вмінь спостері-
гати, аналізувати, конкретизувати, узагаль-
нювати, висувати гіпотези, робити виснов-
ки, ставити запитання, дискутувати, від-
стоювати свою точку зору, оперувати не 
лише маленькими порціями навчального 
матеріалу, але і знаннями, отриманими при 
вивченні теми загалом.  

Реалізувати індивідуальний підхід під 
час навчання математики, спрямованого, 
перш за все, на розвиток особистості учня 
можна: 

на уроці 
• практикувати підвищені вимоги до 

культури мовлення, логічного викладу думки; 
• вчити усно аналізувати хід 



 
 
 

© Jacenko S. 
 

 

121

розв’язування запропонованого завдання; 
• пропонувати розв’язати задачу 

кількома способами і вибрати найбільш 
раціональний з них; 

• рекомендувати добірки додаткових 
вправ і фактів за матеріалом, що 
вивчається; 

• добираючи завдання підвищеної 
трудності; 

в позаурочний час 
• радити самостійно складати задачі і 

вправи; 
• пропонувати завдання на виконання 

домашніх досліджень;  
• пропонувати спеціальні творчі 

завдання; 
• залучати до проведення індиві-

дуальних і групових консультацій із учня-
ми нижчого рівня навченості учнів більш 
високого рівня научуваності і навченості; 

• залучати до проведення занять для 
учнів молодших класів, до приймання заліків; 

• практикувати заліки тематичного 
характеру; 

• доручати підготовку позакласних 
заходів: вечорів, вікторин, шкільної олім-
піади, тижня математики, випуску періо-
дичної математичної газети і т.п.; 

• залучати до участі в математичних 
олімпіад різних турів, в МАН; 

на уроці і в позаурочний час 
• заохочувати успіхи; 
• проводити профілактичні заходи 

проти зазнайства (для учнів, які досягають 
найвищих успіхів у навчанні); 

• контролювати домашнє навчальне 
навантаження, попереджати можливу 
перевтому; 

• при наявності виключних здібнос-
тей забезпечити індивідуальну програму 

вивчення математики. 
Диференціація навчання полягає не 

тільки і не стільки в спрощенні змісту 
освіти, скільки в диференціації міри вчи-
тельської допомоги учневі без суттєвого 
зниження складності завдань, виходячи з 
головної вимоги сучасної методики: учень 
вчиться – вчитель допомагає йому в цьому. 
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