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У статті йдеться про сутність та різновиди конфліктів між логічним і візуальним, що 
виникають у процесі навчання математики. 

 
 

Сучасне реформування шкільної мате-
матичної освіти на передній план науково-
педагогічних досліджень висуває завдання 
пошуку шляхів удосконалення змісту, 
методів, організаційних форм і засобів 
навчання. Розробка і широке впровадження 
семіотичного підходу до математичної 
освіти [3] надає нових потужних можли-

востей для проведення більш глибокого 
аналізу ходу й результатів математичної 
підготовки учнів. У свою чергу, із цим ми 
пов’язуємо розширення перспектив для 
побудови досконаліших методичних 
систем навчання математики в школі. 

Реалізація семіотичного підходу до 
математичної освіти передбачає, щонай-
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перше, проведення всебічного аналізу взає-
мозв’язків змісту навчання і засобів його 
фіксації, а також впливу цих зв’язків на 
розуміння учнями навчального математич-
ного змісту та його засвоєння. 

Певними оболонками змісту, його зна-
ково-символічними формами виступають 
знаково-символічні засоби (ЗСЗ) [2]. В ході 
навчання вони можуть використовуватися 
у різних модальностях – зоровій, слуховій, 
руховій, дотиковій тощо. Проте доміную-
чою серед них є зорова модальність. Саме 
у такій модальності фіксується зміст в 
основних носіях навчального математич-
ного змісту: підручниках, посібниках та 
інших друкованих виданнях. Психологи 
стверджують, що взагалі процес навчання 
будується на зоровому ряді, оскільки, 
здебільшого, процес сприймання змісту та 
його первинного опрацювання учнями 
розпочинається із зорового упізнавання. 

Згідно із загальними законами пізнан-
ня, аналіз реальності відбувається через 
аналіз її знаково-символічної форми. При 
цьому діяльність людини має подвійну 
детермінацію [4]. Вона визначається як 
внутрішньою логікою предметної діяль-
ності, так і логікою тієї діяльності із ЗСЗ, 
засобами якої здійснюється пізнання [2].  

У контексті даних положень, зміст 
того чи іншого об’єкта засвоєння шкіль-
ного курсу математики доцільно називати 
його логічним (значеннєвим, смисловим), а 
знаково-символічну оболонку змісту, пода-
ну в зоровій модальності – його візуаль-
ним. Відповідно, процес зорового упізна-
вання доцільно називати аналізом візуаль-
ного або візуальним аналізом, а процес 
розпізнавання змісту – аналізом логічного 
(смислу) або смисловим аналізом. Змісто-
вий аналіз, у результаті якого вичерпується 
зміст, є поєднанням двох процесів – 
візуального аналізу й смислового аналізу. 
За часовими характеристиками візуальний 
аналіз, як правило, випереджає смисловий 
аналіз. Але не рідкими є випадки, коли 
вони відбуваються одночасно.  

Логічне й візуальне у навчанні матема-
тики мають виступати як діалектична 
єдність. Об’єктивна сутність такої єдності 

полягає в тому, що зміст і форма його 
фіксації хоча і є відносно самостійними, 
але пов’язані між собою – форма органічно 
включається у зміст, є його моментом й 
співвідноситься з ним, як частина із цілим 
[1]. Це означає, що у знаково-символічній 
оболонці відображаються і внутрішні 
(сутнісні) особливості змісту, і його 
зовнішні прояви, причому, зміст і його 
знаково-символічна форма є адекватними 
одне одному. Реалізація даного положення 
є атрибутом сучасних наукових математич-
них теорій та їх проекцій у шкільний курс 
математики.  

Проте наявність об’єктивних діалек-
тичних взаємозв’язків логічного і візуаль-
ного ще не означає, що для суб’єктів 
навчання – учнів, ці зв’язки автоматично 
виступають діалектичною єдністю. У нав-
чанні математики в школі вчителю потріб-
но докласти чимало зусиль для того, щоб 
знаково-символічні засоби фіксації нав-
чального математичного змісту стали для 
учнів значущими формами. Тільки через 
цілеспрямовану організацію навчання й 
копітку роботу вчителя поєднання 
логічного й візуального може доповнити 
особистий досвід учнів як діалектична 
єдність. За її наявності, у ході застосування 
знань учнями результати візуального 
аналізу не суперечать результатам смисло-
вого аналізу й разом правильно відобра-
жають сутність аналізованого; будь-які 
трансформації знаково-символічних оболо-
нок не пошкоджують відповідний зміст; 
правильне оперування змістом, здебіль-
шого, здійснюється через оперування 
згорнутими формами й, можливо, без пов-
ного розгортання значень засобами 
природної мови. 

Діалектична єдність логічного і 
візуального не виключає появи протиріч 
між ними, а навпаки, з необхідністю 
передбачає їх.  

Об’єктивно, в основі протиріч між 
логічним і візуальним лежить загальний 
закон протиріччя між змістом і формою. У 
навчанні математики в школі його прояви 
можна побачити, наприклад, при введенні 
буквеного позначення чисел як узагаль-
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неної форми їх запису; під час класифікації 
трикутників за відношенням рівності 
сторін, коли новий зміст об’єктивно 
вимагає введення нових термінів – 
різностороннього, рівнобедреного й рівно-
стороннього трикутника; при ознайомленні 
учнів із поняттям ірраціонального числа як 
нового числового об’єкта, поява якого 
продиктована необхідністю розширення 
поняття числа, тощо. 

Суб’єктивність протиріч між логічним 
і візуальним ми пов’язуємо із специфікою 
сприймання й опрацювання змісту учнями, 
з процесами засвоєння і застосування 
математичних знань, навичок і вмінь. 
Причому, протиріччя суб’єктивного харак-
теру можуть виникати і тоді, коли для них 
немає об’єктивних підстав. 

Один із найперших суб’єктивних 
чинників протиріччя між логічним і 
візуальним виникає у зв’язку із нерозумін-
ням учнями змісту навчальних матема-
тичних відомостей, що вводяться вперше. 
Це означає, що обрана знаково-символічна 
оболонка для даного змісту, хоча 
об’єктивно і є адекватною йому, але 
суб’єктивно не сприймається такою. 
Можна сказати, що у цьому випадку 
знаково-символічна оболонка не стає 
прозорою для учнів – внутрішні, сутнісні 
особливості змісту залишаються невиди-
мими для них, а результати візуального 
аналізу не збігаються чи суперечать 
результатам смислового аналізу. 

Проблеми первісного нерозуміння 
породжують таке негативне явище, як 
утворення своєрідних спайок змісту й 
форми. Вони виникають в особистому 
досвіді учнів у результаті формального 
заучування і проявляються в тому, що в 
подальшому учні не в змозі трансфор-
мувати знаково-символічну оболонку, не 
пошкоджуючи зміст; не спроможні роз-
пізнавати зміст навіть за незначних змін 
його оболонки; у стандартних ситуаціях 
проводять неповний змістовий аналіз, що 
призводить до появи помилок. За таких 
умов про дальнє перенесення знань не 
може бути й мови. Отже, будь-яка спайка 
змісту й форми є антиподом їх діалектич-

ного поєднання. Утворенню таких спайок в 
особистому досвіді учнів потрібно всіляко 
запобігати. 

Інші чинники появи суб’єктивних 
протиріч між логічним і візуальним у 
навчанні математики в школі ми 
пов’язуємо з процедурами декодування й 
перекодування, які є необхідними під час 
застосування знань учнями.  

Зокрема, у ході декодування змісту, 
загорнутого в ту чи іншу знаково-
символічну оболонку, учні мають встано-
вити взаємно однозначну відповідність між 
даною формою та його об’єктивним 
змістом. При цьому результати візуального 
аналізу можуть виявитися такими, що 
суперечать очікуваним результатам смис-
лового аналізу. Найяскравіші приклади 
появи таких суб’єктивних протиріч між 
логічним і візуальним можна побачити на 
уроках стереометрії, коли учневі потрібно 
оперувати властивостями планіметричних 
фігур, спираючись на їх візуально спотво-
рені зображення. 

За умов варіативності знаково-симво-
лічних оболонок змісту постає необхід-
ність у процедурах його перекодування – у 
встановленні відповідності між змістом і 
кожною можливою для нього формою, в 
актуалізації факту «рівноправності» таких 
форм та його використанні під час зміни 
оболонки. У ході перекодування про-
цедури змістового аналізу (декодування 
змісту) виконуються принаймні стільки 
разів, скільки різних ЗСЗ використовується 
для загортання змісту. А значить, стільки ж 
разів є підстави для виникнення суб’єктив-
них протиріч між логічним і візуальним. 
Добре відомо, наскільки трудними для 
учнів видаються процедури перекодуван-
ня, коли виконується побудова вектора за 
його координатами у даній системі 
координат; словесний опис функціональної 
залежності за її графіком; застосування 
формул скороченого множення у пере-
творенні виразів, що містять степені з 
дробовими показниками тощо. 

Утруднення учнів, що виникають у 
процедурах декодування й перекодування, 
та їх помилки у ході застосування знань є 
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проявами протиріч між логічним і візу-
альним. Вони породжуються проблемами 
розуміння поточного навчального мате-
ріалу й підсилюються проблемами вклю-
чення нового досвіду в попередній. Можна 
сказати, що такі труднощі носять 
особистісний характер, оскільки через їх 
появу гальмується самореалізація особис-
тості учнів. Можна також сказати, що 
будь-яке об’єктивне чи суб’єктивне про-
тиріччя між логічним і візуальним через 
особистісне забарвлення набуває якостей 
своєрідного суб’єктивного конфлікту. У 
процесі навчання математики в школі 
конфлікти між логічним і візуальним є 
неминучими. Одну із задач методики 
математики ми вбачаємо у виявленні таких 
конфліктів, їх аналізі та створенні таких 
умов навчання, за яких конфлікти між 
логічним і візуальним мінімізуватимуться. 

Мета даної роботи – виділити основи 
для класифікації конфліктів між логічним і 
візуальним та охарактеризувати деякі 
особливості виявлених різновидів таких 
конфліктів. 

Конфлікти між логічним і візуальним, 
з якими стикаються учні у процесі 
засвоєння і застосування навчального 
матеріалу курсу математики основної 
школи, загалом є проявом суб’єктивного. 
Проте в їх основі можуть лежати не тільки 
суб’єктивні, але й об’єктивні причини. За 
наявністю об’єктивного підґрунтя для 
конфлікту в їх множині можна провести 
перший поділ. У результаті отримаємо 
множину об’єктивно зумовлених кон-
фліктів і множину об’єктивно не зумовле-
них конфліктів. 

Конфлікти першого типу пород-
жуються необхідністю введення в обіг 
нових ЗСЗ для фіксації та розкриття змісту 
нового навчального матеріалу. У такий 
момент навчання через діяльність кодуван-
ня відбувається розширення номенклатури 
ЗСЗ, які мають стати знаряддями навчаль-
но-пізнавальної діяльності учнів. Тому, 
відповідні конфлікти доцільно називати 
конфліктами при первісному кодуванні. 
Потужність конфліктів такого типу знач-
ною мірою залежить від того, в яку саме 

знаково-символічну оболонку об’єктивно 
має загортатися новий математичний зміст, 
наскільки вдало вчитель провів мотивацію 
введення нового терміна, символу, просто-
рово-графічних замінників тощо, наскільки 
повними й доступними були пояснення 
вчителя. 

У множині об’єктивно не зумовлених 
конфліктів можна виділити два їх типи. 
Перший тип пов’язаний з декодуванням 
учнями змісту окремих об’єктів засвоєння. 
Конфлікти такого характеру виникають під 
час читання учнями об’єктних і навчаль-
них текстів, у процесі самостійного 
застосування термінології, символіки, 
немовних ЗСЗ тощо. Цей тип конфліктів 
можна назвати конфліктами при 
декодуванні. 

Оскільки різні ЗСЗ принципово від-
різняються за рядом семіотичних характе-
ристик [3], то серед конфліктів при декоду-
ванні можна виділити принаймні стільки їх 
видів, скільки різних ЗСЗ використовується 
у навчанні математики в школі. Причому 
ступінь конфліктності ситуації прямо 
залежить від рівня вмотивованості того чи 
того ЗСЗ. Конфлікт найменшої потужності 
виникає при декодуванні змісту, загорну-
того в іконічну знаково-символічну обо-
лонку, а найбільшої потужності – при 
декодуванні складних навчальних текстів. 
Більш детальний аналіз сутності конфлік-
тів цього типу та шляхів їх мінімізації 
треба проводити разом із розкриттям 
змістових, лінгво-семіотичних та прагма-
тичних особливостей кожного окремого 
виду ЗСЗ. Цьому питанню варто присвя-
тити окрему роботу. 

Ще один тип конфліктів між логічним 
і візуальним, для якого немає об’єктивного 
підґрунтя, ми пов’язуємо з процедурами 
перекодування змісту представниками 
однойменних чи різнойменних ЗСЗ. Такі 
конфлікти доцільно називати конфліктами 
при перекодуванні. Взагалі, серед кон-
фліктів цієї групи теоретично можна 
виділити стільки їх видів, скільки пар 
утворюватимуть різні ЗСЗ, що використо-
вуються у навчанні математики в школі. 
Більш змістову класифікацію конфліктів 
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при перекодуванні можна отримати, якщо 
послідовно провести поділ за основами, які 
відображено у наступній схемі:  

1) початкова й кінцева знаково-
символічні оболонки є однойменними ЗСЗ:  

а) здійснюється перехід від вербаль-
ного до вербального ЗСЗ (від розгорнутої 
форми до іншої розгорнутої форми; від 
розгорнутої форми до згорнутої форми; від 
згорнутої форми до іншої згорнутої форми; 
від згорнутої форми до розгорнутої 
форми); 

б) здійснюється перехід від невер-
бального до невербального ЗСЗ (від 
згорнутої форми до згорнутої форми, що є 
представником того самого виду немовних 
ЗСЗ; від згорнутої форми до згорнутої 
форми, що є представником іншого виду 
немовних ЗСЗ); 

2) початкова і кінцева знаково-
символічні оболонки є різнойменними 
ЗСЗ: 

а)здійснюється перехід від вербального 
до невербального ЗСЗ (від розгорнутої 
мовної форми до немовної форми; від 
згорнутої мовної форми до немовної 
форми); 

б)здійснюється перехід від невер-
бального до вербального ЗСЗ (від немовної 
форми до згорнутої мовної форми; від 
немовної форми до розгорнутої мовної 
форми). 

Якщо при цьому враховувати і той 
факт, що перекодування у навчанні 
математики в школі може здійснюватися 
двояко – як формальна заміна знаково-
символічної оболонки, котра не передбачає 
змін у змісті, та як заміна, що є наслідком 
змістової реорганізації, то розгалуженість 
наведеної класифікації ще зросте. При-
наймні, кожен вид конфліктів необхідно 
буде поділити ще на два підвиди.  

Однак проведений нами аналіз 
показав, що деякі теоретично можливі 
конфлікти цього типу у процесі навчання 
з’являються одночасно, мають схожі 
прояви й мінімізуються тільки разом. 
Отже, їх доцільно об’єднати за 
функціональним показником – за тим 
місцем і роллю, яку вони виконують у 

навчанні. Врешті, серед конфліктів при 
перекодуванні доцільно виділити десять 
видів.  

1. Конфлікти, що виникають під час 
перекодування об’єктних текстів (означень 
понять, формулювань теорем, правил 
тощо) в іншу розгорнуту форму, утворену 
засобами природної мови, наприклад, 
категоричного формулювання теореми в 
імплікативну форму.  

2. Конфлікти, що пов’язані з 
перекодуванням змісту із розгорнутої 
мовної форми в ту чи іншу згорнуту мовну 
форму й навпаки, наприклад, під час 
співвіднесення означення й наукового 
терміна поняття, терміна з логіко-
математичним знаком (символом) тощо.  

3-4. Конфлікти третього виду вини-
кають під час перекодування розгорнутого 
мовного матеріалу в просторово-графічну 
форму. Конфлікти четвертого виду 
пов’язані з оберненою діяльністю. Такі 
види конфліктів виникають тоді, коли 
учням потрібно співвіднести, наприклад, 
означення геометричного поняття та 
відповідне геометричне зображення; умову 
сюжетної задачі та схему (або таблицю чи 
графік), в якій відображено зв’язок між 
даними й шуканими величинами, тощо.  

5. Конфлікти, які виникають під час 
перетворення математичних виразів, 
рівнянь, нерівностей і т. п. Якщо в досвіді 
учнів утворилися спайки логічного й 
візуального, то поява конфліктів даного 
виду є неминучою. Практика експери-
ментального навчання показує, що ступінь 
конфліктності ситуації можна значно 
понизити за умов грамотної побудови 
зорового ряду, зокрема, за рахунок 
позиційованого оформлення записів. 

6. Конфлікти цього виду є певним 
аналогом конфліктів попередньої групи, 
оскільки вони також пов’язані з 
оперуванням однойменними ЗСЗ, а саме – 
змістово-графічними інтерпретаціями. 
Проте, незважаючи на досить високу 
конфліктність зв’язків між логічним і 
візуальним такого, шостого виду, їх 
подолання є менш складною проблемою у 
навчанні математики школярів, аніж по-
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долання конфліктів п’ятого виду. Справа в 
тім, що у змістово-графічних інтерпрета-
ціях, здебільшого, використовуються іко-
нічні ЗСЗ, а іконічність знака (символу) 
робить його наймотивованішим серед усіх 
ЗСЗ. Крім того, оперування іконічними 
ЗСЗ може відбуватися поза вербалізацією 
відповідних значень, а значить, здійснюва-
тися візуальним мисленням у надсвідо-
мості. 

7. Конфлікти, пов’язані з процедурою 
перекодування змістово-аналітичної інтер-
претації математичного поняття чи факту в 
його графічну (змістово-графічну) інтер-
претацію та навпаки, коли оперування 
відповідним змістом вимагає одночасного 
використання обох інтерпретацій. Най-
частіше з конфліктами такого виду учні 
зустрічаються під час розв’язування 
сюжетних та геометричних задач.  

8. Конфлікти, що пов’язані з 
недоліками так званого просторового 
бачення учнів і які проявляються під час 
перекодування двовимірної геометричної 
конфігурації у зображення просторової 
фігури. Такі конфлікти ще більше 
загострюються, коли учням доводиться 
оперувати необмеженими стереометрични-
ми об’єктами – прямими й площинами у 
просторі. 

9. Конфлікти, що виникають у процесі 
розв’язування стереометричних задач, коли 
є потреба у виконанні одного чи кількох 
планіметричних етапів. Сутність таких 
конфліктів ми пов’язуємо з необхідністю 
декодування планіметричних даних на 
візуально спотворених фрагментах стерео-
метричних зображень, а також перекоду-
вання під час переходів від візуально 

вірогідного зображення до візуально 
спотвореного й навпаки.  

10. Конфлікти, що виникають у зв’язку 
з використанням реальних предметів у ролі 
замінників, коли реальні фізичні харак-
теристики цих предметів, їх соціальне 
призначення, ставлення до них утворюють 
певну «зашумленість» у процесі пізнання, 
у виявленні істотних та неістотних 
властивостей відповідного ідеального 
об’єкта. 

Загалом, нівелювання конфліктів між 
логічним і візуальним дозволяє створювати 
сприятливі умови для повноцінного 
вичерпування учнями сутності навчаль-
ного математичного змісту, ефективного 
здійснення ними самостійної предметної 
діяльності та оперування знаково-
символьними засобами.  

Більш детального вивчення потребує 
проблема побудови еволюційних семіотич-
них рядів у межах кожної окремої 
змістової лінії курсу математики та 
виділення умов мінімізації конфліктів між 
логічним і візуальним при поступовому 
розвитку змісту. 
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