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Щиро вітаю з ювілеєм Вчителя вчителів  
Слєпкань Зінаїду Іванівну! 

Ваш талант науковця багатогранний, про це 
свідчить кількість Ваших наукових праць, кількість 
наукових досліджень різноманітної спрямованості у 

галузі методики математики Ваших учнів, здійснених 
під Вашим керівництвом. Вас знають і поважають не 

одне покоління вчителів математики і викладачів 
педагогічних закладів. 

Прийміть сердечні побажання міцного здоров’я, 
наснаги, сімейної злагоди, благополуччя. Бажаю і подалі 

творити, вершити і ... просто жити! 
 

Іщенко Галина Володимирівна,  
викладач кафедри педагогіки, психології та методики викладання математики Чернігівського 
державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. 

Працює над дисертаційним дослідженням під керівництвом З.І.Слєпкань на тему: „Система 
роботи з слабковстигаючими учнями основної  школи з математики”. 
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У статті розглянута проблема діагностики математичної підготовки і розвитку 

здібностей учнів, як один з компонентів системи роботи зі слабовстигаючими по математиці 
учнями основної школи. 

 
 

“Сучасна науково обґрунтована ди-
дактика і методика навчання математики 
приречені на поразку, якщо вони не 
спираються на багатий інструментарій 
максимально об’єктивних методів педаго-
гічної діагностики” [6, с.114]. Приєдную-
чись до цієї думки, висловленої З.І.Слєп-
кань, ми підкреслюємо, що перш ніж орга-
нізовувати навчальну діяльність учнів 
(особливо слабковстигаючих), необхідно 
мати цілісне уявлення про їх навчальні 

можливості з математики, про рівень 
знань і умінь кожної дитини, а це можливо 
здійснити за допомогою діагностування. 

Для успішного навчання математики 
необхідна наявність досить стійких пси-
хічних властивостей дитини – математич-
них здібностей. Сьогодні на фоні сучасних 
досліджень психологів, фізіологів, генети-
ків просто неможливо заперечувати гене-
тичну детермінацію інтелектуального рів-
ня. Невисокий спадковий рівень інтелек-
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туальних здібностей може значно обмежу-
вати можливості учня і проявлятися як 
неповне володіння основними механізма-
ми мислення та прийомами розумової 
діяльності. Але, за твердженням сучасної 
психолого-педагогічної науки, спадковість 
створює лише основу для розвитку 
здібностей особистості школяра, визначає 
їх межі, а навчання та виховання сприяють 
їх реалізації. Отже, важливо своєчасно 
виявити та знати актуальні і потенціальні 
рівні математичних здібностей, щоб керу-
вати процесом їх формування і розвитку, а 
інакше навчальні можливості учнів втра-
чатимуться. Але, щоб вести мову про 
діагностування математичних здібностей, 
необхідно знати в чому полягає суть 
терміну "математичні здібності", через те 
що прояви цієї якості дуже різноманітні, а 
в науці не склалося строгого визначення 
цього поняття. Зазначимо, що питанню 
дослідження математичних здібностей з 
метою їх подальшого розвитку приділя-
лася увага і методистами, наприклад, 
З.І.Слєпкань [7], О.С.Чашечниковою [8] та 
ін.. Але, в основному ці дослідження були 
спрямовані на навчання учнів здібних до 
вивчення математики, на розвиток їх 
творчих здібностей або з метою відбору 
учнів для навчання в класах з поглибле-
ним вивченням математики [1]. У нашому 
дослідженні ми звертаємо увагу на це 
питання з метою удосконалення системи 
роботи з слабковстигаючими з математики 
учнями.  

Здібність – складна якість, в якій 
поєднуються чутливість, спостережли-
вість, особливості пам’яті, уяви, мислення. 
Аналіз літератури з проблеми математич-
них здібностей [3, 4, 5] дає можливість 
стверджувати, що математичні здібності 
мають загальноінтелектуальну основу, що 
на характер математичних здібностей має 
вплив метод навчання. 

Обґрунтований і систематичний роз-
гляд цієї проблеми можна знайти в 
роботах В.А.Крутецького [3]. Ним запро-
понована загальна схема структури мате-
матичних здібностей в шкільному віці. 
Вона представлена так: 1) отримання ма-

тематичної інформації, здібність до фор-
малізованого сприйняття математичного 
матеріалу, усвідомлення формальної 
структури задачі; 2) переробка математич-
ної інформації; 3) зберігання математичної 
інформації: математична пам’ять (пам’ять 
на математичні співвідношення, схеми 
міркувань та доведень, методи і способи 
розв’язування задач і загального підходу 
до них), загальний синтетичний компо-
нент – математична спрямованість розуму. 

Для основних ознак, що характери-
зують наявність в учнів математичних 
здібностей, В.О.Крутецький використову-
вав спеціальний термін: “компоненти 
структури математичних здібностей”. Вив-
чення кожного компоненту структури мате-
матичних здібностей – шлях до пізнання 
природи та діагностики цього досить склад-
ного та до цих пір порівняно мало вивче-
ного явища. Розглянемо ці компоненти: 

1. Здібність до мислення згорнутими 
структурами. 

Під цією здібністю розуміється яскра-
во виражена тенденція учнів до безпо-
середнього та швидкого, “з місця” (без 
спеціальних тренувальних вправ), згортан-
ня процесу математичних умовиводів. 
Обумовлене  воно тим, що окремі логічні 
вузли у мисленні людини формуються, 
закріплюються та проявляються з самого 
початку при сприйнятті нових знань 
настільки чітко, що вона порівняно швид-
ко звикає до них, “миттєво” адаптується у 
нових знаннях і згодом не усвідомлює цих 
вузлів. 

У мисленні учнів, які малоздібні до 
математики, цей процес не відбувається 
навіть при багаторазовому повторенні 
відповідних вправ. Будь-яку математичну 
задачу, серед однотипних, вони розв’язу-
ють як нову, дуже детально, прикладають 
зусилля, щоб не пропустити жодного 
кроку у послідовності своїх міркувань. 

У більшості учнів з середнім рівнем 
розвитку математичних здібностей схоже 
згортання процесів інтегрування спосте-
рігається тільки після розв’язування ними 
достатньої кількості відповідних вправ. 
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Результати експериментальних даних, 
отриманих В.А.Крутецьким, повторив піз-
ніше у спеціальних дослідженнях його 
учень С.І.Шапіро [9]. Цікава вказівка 
С.І.Шапіро, що згорнуте мислення можна 
розглядати як далекоглядність, дально-
дієвість, – здатність ніби миттєво побачи-
ти та відтворити подальші дії, не виконую-
чи попередніх. 

2. Змістовне розуміння математич-
них процесів. (Узагальнення математич-
них знань). 

Цей компонент передбачає уміння у 
будь-якому математичному питанні помі-
чати все, що безпосередньо пов’язано з 
ним, тенденцію побачити в часткових 
випадках загальні ідеї і закономірності, які 
відомі були раніше, та нові. 

Наприклад, учню після виконання 
вправ на засвоєння формули (а + b)2  = а2 + 
2аb + b2 пропонують задачу: Знайти 
добуток (с + b + е) (е + с + b). У 
запропонованому завданні жоден з мало-
здібних учнів без сторонньої допомоги не 
побачив можливості використати у 
згаданій задачі формулу квадрату суми 
двох чисел навіть після того, коли на її 
використання було розв’язано багато 
спеціальних вправ. 

Отже, учням з середніми математич-
ними здібностями для формування сприй-
няття математичного матеріалу через його 
зміст, для виховання навичок узагальнено-
го мислення вимагається велика трену-
вальна робота, систематична і напружена 
праця вчителя, дотримування закономір-
ностей навчання. 

3. Вміння самостійно виконувати 
обернені процеси, пов’язані з доведенням 
теорем, тотожностей, з розв’язуванням 
задач. 

Розглядаючи обернені розумові про-
цеси як один із компонентів структури 
математичних здібностей, В.А.Крутець-
кий і його учні відмічали, що відсутність 
вміння самостійно виконувати ці процеси 
є показником слабких математичних 
здібностей та слабкої успішності учнів. 

4. Гнучкість математичного мислення. 

У якості компонента структури мате-
матичних здібностей психологи висува-
ють уміння окремих учнів розв’язувати 
одну і ту саму задачу різними способами і 
при цьому відносно вільно переключатися 
з одного можливого способу на інший. 
Швидкість переключення з одного нап-
равлення мислення на інший психологи 
назвали гнучкістю розумових процесів, 
або лабільністю математичного мислення 
і пов’язують цю швидкість з швидкістю 
переробки інформації [3]. 

Отже, відсутність гнучкості матема-
тичного мислення у того чи іншого учня, 
що спостерігається вчителем у процесі 
навчання, свідчить про його слабкі мате-
матичні здібності. Це є сигналом для про-
ведення необхідної роботи з їх розвитку. 

5. Понижена стомлюваність у процесі 
роботи над математичним матеріалом. 

У якості однієї з ознак математичних 
здібностей учнів вважається також більша 
стомлюваність у процесі роботи над мате-
матичним матеріалом для слабких учнів. 
Це необхідно враховувати при роботі з 
вказаною категорією учнів. Але, на нашу 
думку, понижена стомлюваність при 
навчанні математики може спостерігатися 
і в учня, у якого відсутній інтерес до цього 
предмету, а відсутність інтересу ще не 
свідчить про понижені здібності школяра 
до математики. Понижена стомлюваність 
на уроках, за нашими спостереженнями, 
спостерігається і від не зайнятості учня 
навчальною роботою. 

Розглянуті компоненти математичних 
здібностей тісно взаємопов’язані між 
собою, впливають один на одного, разом 
утворюють єдину систему, цілісну струк-
туру, своєрідний математичний склад 
розуму і є інструментом діагностики рівня 
наявних математичних здібностей у шко-
лярів та виявлення потенційних можли-
востей для їх розвитку. 

Діагностика математичних здібностей 
слабковстигаючих учнів – задача суто 
практична. Отже, і методи у неї відповідні: 
спостереження, аналіз продуктивної діяль-
ності, анкети. Проводить їх вчитель 
“всередині” навчально-виховного процесу, 
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який сам організовує та здійснює. Відбу-
вається цей процес при оволодінні учнями 
певним змістом навчального матеріалу у 
різних видах діяльності. 

Наприклад, під час розв’язування 
текстових задач у 5-му класі можна 
запропонувати учням розв’язання задачі у 
кілька дій записати у вигляді виразу. 
Школярам, у яких не розвинута здібність 
до мислення згорнутими структурами, це 
завдання виконати важко. Причому рівень 
розвитку компоненту, який діагностуєть-
ся, встановлюється в залежності від 
кількості дій у задачі. 

Розглянемо ще кілька прикладів. 
У 8 класі перед перетворенням 

дробових виразів повторюється дія 
додавання дробів з різними знаменниками. 
При обчисленні значення виразу 
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15 +++  деякі учні вико-

нують його в такому порядку: спочатку 
почали знаходити спільний знаменник, 
потім додаткові множники і т.д. Тобто 
учні зосередили свою увагу на тому 
порядку дій, який дано в умові, і не змогли 
перейти від одного можливого способу 
виконання дій до іншого, використати 
властивості додавання, що є показником 
як відсутності гнучкості математичного 
мислення, так і відсутності здібності до 
мислення згорнутими структурами. Це 
свідчить про те, що розвиток їх мислення 
зупинився на тому рівні, до якого воно 
було розвинуто в 6 класі при вивченні дій 
додавання звичайних дробів, що є 
сигналом для усунення цього недоліку. 

Практика свідчить, що після того, як 
вивчені всі три види задач на проценти 
(знаходження процентів від числа, 
знаходження числа за відомим числом 
його процентів, знаходження процентного 
відношення двох чисел) учням складніше 
розпізнавати вид задачі, що свідчить про 
недостатній розвиток гнучкості матема-
тичного мислення, а також здібність 
виконувати обернені дії. Отже, вчитель у 
цьому випадку повинен сприяти умінню 
розпізнавати вид задачі. Для цього можна, 

наприклад, для перевірки скласти і 
розв’язати обернені задачі. 

Математичні здібності являють собою 
індивідуально-психологічні властивості 
учня, за допомогою яких він успішно 
здійснює певний вид діяльності, тому 
проявляються і розвиваються здібності у 
різних видах навчальної діяльності. Отже, 
і їх діагностика проводиться різними 
методами на всіх етапах навчання, 
відповідно до виду діяльності. Відповідно 
до цього педагогічна діагностика має такі 
основні функції: прогностичну, контро-
люючу, навчальну, організаційно-виховну 
і коректуючу. 

Здібності слід відрізняти від навченості 
дитини, тобто від одержаних нею знань, 
навичок, умінь і від бажання виконувати 
одержані завдання, від її зацікавленості у 
досягненні результатів. Різними експери-
ментальними дослідженнями і практикою 
встановлено, що часто здібні діти з різних 
причин попадають в когорту слабковсти-
гаючих. Тут є ще одна суттєва сфера, яка, 
правда, часто недооцінюється, – це відхи-
лення від індивідуального оптимуму нав-
чальної діяльності. Під таким оптимумом 
розуміють відповідність навчальної діяль-
ності даного школяра наявному рівню його 
здібностей. При цьому спостерігається три 
основних типи відхилень і відповідно три 
типи учнів: 1) ті, які навчаються задовільно 
або добре, але нижче актуального рівня 
своїх здібностей (дисонуючий фактор – 
недостатня сформованість мотивів нав-
чальної діяльності); 2) ті, які намагаються 
вчитися краще, ніж дозволяє актуальний 
рівень здібностей, але в результаті вчаться 
гірше в зв’язку з емоційним стресом 
(дисонуючий фактор – завищений рівень 
домагань, гіпертрофія навчальних мотивів); 
3) ті, які вчаться задовільно або добре, але 
могли б вчитися краще, якщо б не мали 
окремих недоліків та відхилень в розвитку 
окремих здібностей, а також загальнонав-
чальних навичок та умінь (гіперактивність, 
нестійкість уваги, несформованість уміння 
слухати вчителя, раціонально планувати та 
контролювати свою діяльність). В діагнос-
тиці та корекції всіх цих відхилень прихо-
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вані великі резерви підвищення якості 
знань, повного та різностороннього розвит-
ку багатьох школярів. 

Для того, щоб швидко та ефективно 
допомогти у навчанні як можна більшій 
кількості школярів, перед вчителем вини-
кає необхідність максимально оптимізу-
вати свою діагностичну діяльність. Саме 
тому одним з компонентів системи роботи 
вчителя з слабковстигаючими з математи-
ки учнями є діагностуючий. Призначення 
діагностуючого компоненту – оцінювати 
успішність навчання і готовність його 
продовжувати; вивчати навчальні можли-
вості школяра; встановлювати відповід-
ність між навчальною діяльністю та наяв-
ним рівнем здібності учня; коригувати та 
прогнозувати результати навчання; залу-
чати особистість до планування своєї 
навчальної діяльності; створювати умови 
для вибору оптимальних шляхів реалізації 
цілей навчання. Діагностика у нашому 
дослідженні є і засобом навчання. 

Розглянемо, як приклад, методику 
використання навчаючого і контролюю-
чого тесту при вивченні теми.  

“Квадратична функція” в рамках спец-
іальних діагностико-корекційних уроків. 
Тест складається з п’яти частин, відпо-
відно до вивчення матеріалу з теми. 

Тестове завдання до теми „Квадра-
тична функція” 

1. Перетворення графіків. 
Використовуючи шаблон параболи y 

= 2x2, побудуйте в одній системі коорди-
нат графіки функцій: 

а) y = – 2x2;               б) y = – 2x2 + 1; 
в) y = – 2(x + 1)2           г)  y = 2(x – 4)2 + 3. 

д) Параболу y = 
3
1 x2 зсунули вліво на 

2 одиниці і вверх на 5 одиниць. Задайте 
формулою функцію, графік якої отримали 
в результаті таких перетворень. 

2. Квадратний тричлен. 
а) Які з чисел 2, -2, -3, 3 є коренями 

квадратного тричлена х2 – 5х + 6. 
Результат поясніть. 
б) Скільки коренів може мати 

квадратний тричлен: 
А: один;         Б: два;  
В: безліч;       Г: жодного. 
в) Знайдіть корені квадратного 

тричлена 3х2 – 2х + 4. 
г) Розкладіть квадратний тричлен на 

множники 3х2 + 8х – 3. 
д) Складіть квадратний тричлен коре-

нями якого є числа: 5 + 2  та 5 – 2 . 
3. Графік квадратичної функції. 
а) Який із графіків на малюнку (Рис. 1) 

є графіком квадратичної функції? 

             А:                                  Б                                            В                               Г 
Рис.1 

б) Чи належить точка з координа-
тами (2; -1) графіку функції у = х2 – 4х + 3? 

в) Знайдіть нулі функції у = 2х2 – 8х + 6. 
г) Побудуйте графік функції у = х2 – 

4х + 3. 
д) Визначте, при яких значеннях с 

найменше значення функції 

 у = 2х2 – 8х + с дорівнює 2. 
4. Читання графіка квадратичної функції. 
По графіку функції у = х2 + 4х + 3 

(Рис.2)  
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Рис.2                      Рис.3 
знайдіть: 

а) значення у, якщо х = -4; 
б) значення х, якщо у = 3; 
в) нулі функції; . 
г) проміжки знакосталості 
д) Користуючись графіком функції  
у = ах2 + bx + с, зображеному на  
малюнку (Рис.3), визначте знаки  
чисел а, b, c і дискримінанта квад-

ратного тричлена ах2 + bx + с. Відповідь 
поясніть. 

5. Квадратична нерівність. 
а) Знайдіть розв’язки нерівності  

х2 + 2х +1 > 0 використовуючи графік 
функції у = х2 + 2х + 1 (Рис.4); 

б) Розв’яжіть нерівність:  
(х – 4)(х + 3) < 0; 

в) Розв’яжіть нерівність:  
2х2 – 3х + 1 ≥ 0. 

г) Знайдіть значення х, якщо тричлен 
–16х2 + 8х – 1 набуває від’ємних значень. 

д) Розв’яжіть нерівність  
242 −>+ xx . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
 

Використовувати тест передбачається 
поетапно. Після вивчення перетворень 
графіків функцій, виконується його перша 
частина і відбувається корекція знань, 

навичок та умінь. Повторно ця частина 
тесту виконується разом з його другою 
частиною після первісного засвоєння 
учнями інформації за темою „Квадратний 
тричлен, розкладання квадратного тричле-
на на множники” і знайомства з символі-
кою, термінологією, типовими найпрості-
шими завданнями з теми. 

Зауважимо, що використання тесту з 
самого початку після отримання школя-
рами інформації названо нами первісним. 
Отримана інформація є основою для 
проектування “траєкторії” наступної піз-
навальної діяльності кожного школяра. У 
подальшому їх використання з зміною 
варіантів вони були названі повторними. 
Первісне виконання тесту забезпечує учня 
і вчителя такою інформацією: скільки 
завдань виконав учень; завдання якого 
рівня кожної підтеми виконані (або не 
виконані); які предметні та інтелектуальні 
вміння, що досліджуються, продемонстро-
вані учнем (або не продемонстровані); 
вірогідні причини невиконання завдання; 
які рекомендації запропонувати учню до 
подальшої його навчальної діяльності з 
освоєння даного змісту. Ця інформація 
стає очевидною після перевірки тесту та 
його аналізу. Корекція знань, навичок і 
умінь відбувається після кожного наступ-
ного використання тесту. Повторно вико-
нуються завдання які не були розв’язані 
тим чи іншим учнем при попередній 
роботі з тестом або для закріплення (на 
розсуд вчителя). Потім після вивчення 
теми „Квадратична функція і її власти-
вості” виконуються 1-4 частини тесту, а 
після „Розв’язування нерівностей другого 
степеня з однією змінною” – весь тест. 

Слід відмітити, що методика вико-
ристання розробленої нами системи вик-
лючає виставлення негативних оцінок на 
етапі діагностики. У нашому експери-
менті первісне тестування має бінарні 
оцінки: “так” або “ні”. Для учня та вчите-
ля важливим є встановити: що ще не вий-
шло, на що звернути увагу та яким чином 
будувати подальшу роботу. 

Етап повторного контролю та стиму-
лювання результатів навчання займає в 
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методиці важливе місце, оскільки дає 
можливість виявити: приріст в знаннях, 
вміннях та навичках, наявність розумових 
дій та дає можливість їх сформувати, 
самостійність при виконанні завдань, 
індивідуальну швидкість переробки знань 
тощо. Перераховані показники інтелектуа-
льних змін, а, отже, і здібностей, у кож-
ного учня проявляються по-різному. Вра-
ховуючи індивідуальні можливості школя-
рів, деяким з них можна запропонувати 
продовжити роботу з завданнями розви-

ваючої частини системи. Для всіх інших 
учнів є можливість попрацювати з завдан-
нями підвищеної складності, які позначені 
в системі (в), або з завданнями з інших 
джерел на розсуд вчителя, складність яких 
не нижча складності завдань системи. 
Можна залучити цих учнів до консуль-
таційної роботи. 

Відмітимо, що варіантів представлен-
ня результатів виконання тесту багато. 
Покажемо один з них в табличній формі 
(Таб.1). 

Таблиця 1 

В таблиці відображено результат 
первісного виконання тесту “Квадратична 
функція”, після вивчення останньої теми, 
і попередні результати слабковсти-
гаючого учня «А» експериментального 
класу та внесено наступні позначення: а, 
б, в, г, д – позначення завдань підтем; (п)– 
завдання, які відповідають початковому 
рівню навчання; (с) – завдання, які 
відповідають середньому рівню навчання; 
(д) – завдання, які відповідають достат-
ньому рівню навчання; (в) – завдання, які 
відповідають високому рівню. Аналіз 
даних результатів свідчить про наступне. 
Учень А при первісному виконанні 
кожної підтеми виконав завдання (п) всіх 
п’яти підтем, при кожному наступному 
виконанні тесту рівень навченості його 
зростає, що свідчить про ефективність 
повторного тестування тими ж самими 
інструментаріями. Адже, учень запам’я-
товує частину питань, знання його посту-
пово актуалізуються послідовними фраг-
ментами у відповідності з логікою дій в 
конкретній ситуації, він навчається спосо-

бам виконання завдань, при цьому підви-
щується мотивація навчання, оскільки 
школяр усвідомлює: щоб виконати нас-
тупне завдання, необхідно розібратися з 
попереднім. Поступово учень виконав 
репродуктивні завдання (с), показав 
здібність відтворювати аналогічно по 
пам'яті формули, здібність розуміти 
запропоновану задачу, знаходити до неї 
адекватну відповідь. Той факт, що учень 
«А» спочатку не виконав завдання (д) 
другої, третьої та п’ятої підтем свідчить в 
першу чергу про те, що він не оволодів 
обов’язковими предметними вміннями, а 
також про слабко сформовану здібність 
відтворювати навчальний алгоритм, здій-
снювати аналіз ситуації. Це є показником 
недостатньо розвинутих математичних 
здібностей, інтелектуальних вмінь (аналі-
зувати, узагальнювати, абстрагуватися). 

Таким чином, діагностуюча частина 
системи дає можливість вчителю з усієї 
різноманітності характеристик учня, схо-
ваних в глибинах його особистісної 
структури, виявити здібність засвоювати 
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навчальний матеріал на різних рівнях, 
використовувати знання, здійснювати 
відповідні розумові дії і прийоми 
розумової діяльності. 

Практика підтвердила, що запропоно-
ваний нами спосіб діагностики за допо-
могою тесту і наступної корекції навчаль-
но-пізнавальної діяльності надає можли-
вість учням самостійно оцінювати свої 
можливості, розвивати їх математичні 
здібності. Оцінювання діяльності учня, 
при такому підході, стає стимулом до 
більш глибокого пізнання, викликає 
зацікавленість до процесу навчання. 

Ми пропонуємо здійснювати діаг-
ностику на всіх етапах навчання в такій 
послідовності: попередня, поточна, пов-
торна, тематична, підсумкова. Наявність 
діагностики на всіх етапах процесу 
навчання є необхідною умовою його ефек-
тивності і забезпечує технологічність 
навчання.  

Враховуючи аналіз психолого-педаго-
гічної літератури з питання діагностики 
математичних здібностей, власний досвід, 
ми дотримуємося думки, що „сучасна 
школа повинна використовувати діагнос-
тику не селективну, а стимулюючу, яка є 
підґрунтям для прийняття і реалізації 
педагогічно доцільних рішень. Така діаг-
ностика служить інтересам вихованця, а 

не полегшує комплектацію класів за зруч-
ним для вчителів показником” [2, с. 486]. 
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Резюме. Ищенко Г.В. ДИАГНОСТИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИ-

ТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ РАБО-
ТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО МАТЕМА-
ТИКЕ. В статье рассмотрена проблема диагностики математической подготовки и развития 
способностей учеников как один из компонентов системы работы со слабоуспевающими по 
математике учениками основной школы. 
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