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Розглядається структура змісту навчання математики на рівні педагогічної дійсності. 
Обґрунтовується узгодженість троїчної його побудови, � за авторською схемою поділу � з особис-
тісною орієнтацією научіння, зокрема з його поетапною моделлю. Пропонується застосовування 
формату триєдності змісту навчання для узгодження нових педагогічних методик на відповідність 
із традиційним тлумаченням розвивального навчання. 

 
 
Постановка проблеми. Навчання в 

сучасному глобалізованому світі відбу-
вається різними шляхами. Тим ясніше 
виступає відмінність між навчанням, як 
метою здобування тих чи інших знань і 
умінь, та научінням, як безпосереднім 
процесом оволодіння системою знань, 
що розвивається у відповідності до 
змісту навчання. Серцевина педагогіч-
ної проблематики лежить на межі між 
навчанням і научінням.  
Під змістом навчання ми розуміємо 

утилітарну суть цього терміну, як він 
вживається у програмі навчання у 
якості заголовного одного із її розділів. 
Потрібно тут одразу відокремитися від 
поняття змісту научіння, яке використо-
вується в психологічній теорії научіння, 
згідно з якою зміст об�єднує утворення 
асоціацій між елементами чуттєвого 
досвіду людини [1].  
Звернемося тепер до концепції 

научіння, як його трактує психологічна 
теорія научіння. Змістом її називається 
виявлення і використання суттєвих 
відношень реальності, які відображені 
поняттями і їх системами, що закріплю-
ються словами [2, с.92]. При цьому 
зміст научіння витворюється у процесі 
формування в учнів систем понять та 
принципів, суттєво відтіняючи процес 
научіння від накопичення різноманітних 
знань у повсякденному побуті.  

Коли аналізується зміст навчання 
математики на ступені реалізації нав-
чання, то виникає питання про техноло-
гію проектування навчального матеріа-
лу на безпосередній навчальний процес. 
Тобто на рівень педагогічної дійсності, 
На тій межі, де зміст навчання втілюєть-
ся в сутність обопільної діяльності 
викладання і учіння, тобто здійснюється 
процес навчання, там фокусується проб-
лематика реалізації теоретичних поло-
жень про особистісний розвиток учнів. 
Предмет даного дослідження можна 
визначити в супровідній конкретизації 
змісту навчання цього рівня. 
Аналіз останніх досліджень. Націо-

нальна доктрина розвитку освіти в 
Україні засновує пріоритетним напря-
мом особистісну орієнтацію. Тобто сам 
освітній процес трактується не як 
проста трансляція знань, їх засвоєння і 
відтворення, а як розвиток пізнавальних 
здібностей. В реалізації освітнього 
процесу ми повинні орієнтуватися на 
той ступінь, де зміст навчання тран-
сформується в научіння кожного окремо 
взятого учня. Отже, спеціально організо-
ваний зміст системи знань та передумови 
для розуміння (суб�єкт пізнання), � це ті 
дві координати, де навчання визначається 
нормами діяльності викладання і суттєво 
підпорядкована умовам нинішньої адап-
тивної концепції освіти. 
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Особистісно орієнтований підхід до 
навчання виходить із того, що розвиває 
не саме знання, а цілеспрямоване його 
конструювання, яке моделює зміст на-
укової області, методи її розвитку.  
Основою становлення та розвитку 

пізнавальної активності у нас є органі-
зоване навчання, а за учнем закріплена 
роль суб�єкта, навчання якого відбува-
ється за спеціально організованих умов. 
Ми виходимо із того, що предмет мате-
матики дозволяє таку побудову навчаль-
ного змісту, яка в цілому відтворює 
природну в послідовність означень і 
властивостей, співвідношень і виснов-
ків. Теоретично найсуттєвіші означення 
і співвідношення монтуються у тій орга-
нічній послідовності, яка відповідає 
природі математичних знань. Це має 
спонукати суб�єктну активність знань 
учнів. Іншими словами: направленість і 
характер індивідуальної активності учні 
визначається організацією навчального 
процесу. Тобто основне джерело станов-
лення та розвитку пізнавальної активності 
учня, організаційно знаходячись поза його 
особистістю, покладає на викладача засто-
сування спеціальних прийомів для контак-
тування.  
По суті справи, система розвиваль-

ного навчання, яке кладеться в основу 
вітчизняної концепції шкільної матема-
тичної освіти [3], вирізняється цілеспря-
мованим і планомірним формуванням 
змісту научіння.  
Науково-педагогічні пошуки такого 

спрямування стали особливо актуальними 
в останні роки у зв�язку з різноплановими 
змінами у шкільному навчанні. Звернемо-
ся до логіко-психологічних положень роз-
вивального навчання, відправним пунктом 
якого служить концепція В.В.Давидова з 
базовою тезою про послідовне сходження 
від абстрактного до конкретного. Розгля-
немо один із центральних пунктів цієї 
концепції [4, с164]: знання, які консти-
туюють предмет (визначають його осно-
ви), повинні засвоюватися в процесі ана-
лізу умов їх походження, завдяки яким  во-
ни стали необхідними.  

Невирішені проблеми. Звісно, що це 
положення потребує розгорнутого тлу-
мачення при його проектуванні на ту чи 
іншу предметну область, � наприклад, 
викладання математики. Загальну сутність 
психологічного оснащення концепції роз-
вивального научіння висвітлена в роботах 
І.С.Якиманської та її послідовників. Від-
повідні їм моделі навчання математики 
досліджувалася З.І.Слєпкань та її учнями. 
Проте, елементна база змісту розвивальної 
концепції научіння залишається невизна-
ченою. 
Формулювання цілей статті. Автор 

поставив перед собою мету запропону-
вати змістове оснащення для розгорну-
того тлумачення розвивальної концепції 
навчання математики  
Основна частина. Перш за все потріб-

но зупинитися на деяких загальних ре-
зультатах, безвідносно до конкретних дис-
циплін. Так, у дослідженнях І.С.Якиман-
ської в руслі розвитку концепції розви-
вального навчання пропонується типізація 
загальних прийомів навчальної роботи [5, 
с.20-23]. Автором виділяється три типи 
таких прийомів. Коротко зупинимося на 
цій класифікації, оскільки наш подальший 
аналіз використовує дещо схожі, але не 
тотожні за висновками міркування. 
До прийомів першого типу прийо-

мів відносяться такі, які забезпечують 
засвоєння знань, умінь та навичок. Вони 
задаються у вигляді правил, що пові-
домляються учням паралельно із пере-
дачею системи знань. Вони містяться в 
підручниках та методичних посібниках і 
розкриваються під час засвоєння змісту 
знань. 
Прийоми другого типу не випливають 

безпосередньо із змісту знань по предмету 
та не викладаються у підручниках. Їх 
смислова основа спирається на законі 
розумової діяльності людини � це прийо-
ми розсудливого спостереження, плану-
вання оптимальних дій у користуванні 
навчально-методичними матеріалами, 
прийомів контролю, корекції і оцінки ре-
зультатів навчальної роботи. На них відбу-
вається формування культури розумової 
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праці і їх називають психодидактичними 
прийомами [6, с 39]. Вони направлені на 
організацію сприйняття навчального 
матеріалу, спостереження, запам�ятову-
вання, створення відповідних образів. 
До прийомів третього типу І.С.Яки-

манська відносить такі способи забезпе-
чення мотивації до продуктивного 
навчання � до сприйняття навчального 
матеріалу, запам�ятовування, до розв�я-
зання задач, до створення образів і опе-
рування ними, � до активізації внутріш-
ніх ресурсів людини. Як підкреслюється 
в [5, с. 24], ця частина прийомів забезпе-
чує самоактивність. І вони не зв�язані з 
предметним змістом знань, забезпечую-
чи організацію учіння, як самостійний, 
активний і цілеспрямований процес. 
Реалізація всіх даних прийомів по-

в�язана із предметним змістом, але тіль-
ки опосередковано. Як зазначає І.С.Яки-
манська, в навчально-методичній літе-
ратурі вони представлені недостатньо. 
Притому специфічні навчальні прийоми 
вимагають від викладача особливої пси-
хологічної підготовки для роботи з ни-
ми. Правда, у свій час ставилося питан-
ня про наділення підручників методич-
ним матеріалом, який забезпечував би 
формування потрібних «структур нав-
чальної діяльності в залежності від 
особливостей предметів гуманітарного і 
природничо-математичного спрямувань» 
[7, с. 51]. Мова йшла про створення в 
кожному навчальному предметі так зва-
них наскрізних прийомів, які забезпечу-
вали б засвоєння матеріалу. Якщо узго-
дити цю ідею з тезою В.В.Давидова про 
реалізацію шляхів засвоєння знань уч-
нями на основі їх специфічного по-
ходження, то стає природною троїчна 
модель структуризації змісту навчання, 
коли йде мова про предмет математики 
[8]. При цьому одразу зазначимо, цю 
структуризацію можна розглядати як 
вивідну відносно запропонованих 
І.С.Якиманською типів прийомів нав-
чальної роботи. 
Для того, щоб коротко викласти суть 

троїчної моделі навчальних знань з 

математики, ми пропонуємо користува-
тися термінами сфер знань. До першої 
із них входить послідовний набір озна-
чень, аксіом, формул та теорем у їх 
логічно вивірених формулюваннях. До 
другої сфери відносяться способи виве-
дення, змістовна суть логічних пере-
ходів, � тобто реалізація дедуктивної 
частини навчальних знань. Третя сфера 
включає систему образних елементів 
людської уяви, які створюються у свідо-
мості разом з опануванням матеріалом 
перших двох сфер � тобто цю частину 
можна назвати сферою інтуїтивно-
образної уяви. Для замкнутості системи 
навчальних знань ми повинні врахову-
вати також наявність четвертої катего-
рії знань � середовище описової матема-
тики, в якому існують і розвиваються 
виділені нами три сфери � три компо-
ненти змісту навчання математики. 
Спробуємо окреслити взаємо відпо-

відність між сферами змісту навчання і 
типами прийомів їх опануванням.  
Очевидно, для забезпечення вивчен-

ня першої сфери змісту навчання мате-
матики, потрібно орієнтуватися на пер-
ший тип прийомів. А для другої і 
третьої сфер � другий тип прийомів. 
Стосовно третього типу прийомі можна 
порівняти його із роллю четвертої 
сфери змісту навчання � це необхідна 
допоміжна частина навчального проце-
су. Однозначної відповідності між сфе-
рами змісту і типами прийомів навчаль-
ної роботи немає. Більше того, для до-
вільного елемента змісту навчання ма-
тематики може бути застосовано один 
чи декілька прийомів навчальної роботи 
різних типів. Для оптимального комбі-
нування педагогічних прийомів у ство-
ренні робочих навчальних програм пот-
рібні всебічні творчі зусилля спеціа-
лістів � перш за все із врахуванням 
принципів дидактики, логіки і психоло-
гії. Сучасний стан питання систематиза-
ції психолого-педагогічних методів нав-
чання математики розвивального спря-
мування викладено у монографії [1]. 
Ідея троїчної схеми поділу змісту нав-
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чання математики ґрунтується на тих же 
принципах. Тому цілком природна пос-
тановка питання про пошук спільного 
знаменника для цих двох підходів нау-
ково методичного тлумачення навчання 
математики. Мова йде про вихідні пози-
ції у формуванні робочих програм (тоб-
то програм на рівні педагогічної дій-
сності) стосовно порядку вивчення тих 
чи інших розділів математики. 
Ці спільні витоки слід шукати в кон-

цепції научіння, оскільки суть її полягає 
у формуванні в учнів понять і їх систем, 
що відображають найсуттєвіші відно-
шення дійсності. Отже, поняття став-
ляться в основу концепції научіння і їх 
чітке окреслення обов�язкове для побу-
дови стрункої теорії научіння.  
Тому так само як в означенні сфер 

змісту навчання до першої із них ми 
включаємо сукупність означень, формул і 
теорем у логічно бездоганних формулю-
ваннях, так у поетапній методиці орієнту-
вально-операціональної теорії научіння 
першим пунктом ставиться здійснення 
введення процесу вивчення означень на їх 
застосування [2, с.95]. Тобто поетапна 
модель «відштовхуючись» від природних 
орієнтирів і переходячи до словесних дій 
повинна мати перед собою «скелет нав-
чального матеріалу», який якраз і складає 
означену сферу змісту навчання. Другим 
етапом даної психічної моделі процесу 
навчання значиться перехід до образних 
орієнтирів у вигляді уявлень � він теж у 
проекції на троїчну модель змісту має 
свою частину у вигляді сфери інтуїтивно-
образної уяви. Завершальний етап цієї 
моделі передбачає розумові дії і орієнтири 
у формі значень (понять), для практичного 
трактування чого в троїчній схемі передба-
чено сферу реалізації дедуктивної частини 
математичних знань. 
Тут варто звернути увагу на ту об-

ставину, що дана поетапна модель нау-
чіння на момент розробки, як зазначено 
в [2, с. 95], не претендувала на уні-
версальність. У цьому зв�язку останнім 
часом в науково-педагогічних виданнях 
зустрічаються публікації [9], де обстою-

ються альтернативні підходи по відно-
шенню до моделі навчання по Ельконі-
ну-Давидову. Так, А.Лобок у своїй 
немалій розробці [10] взагалі заперечує 
необхідність використання понятійних 
форм научіння шкільної математики. З 
абстрактної точки зору такий погляд 
теоретично можливий. В такому разі 
потрібно ретельно від слідкувати всі 
елементи по реалізації научіння як в 
класичній так і альтернативній моделі 
научіння. 
Але наш аналіз свідчить про її 

змістовій адекватність троїчній схемі 
поділу навчального матеріалу по відно-
шенню до предмету математики. Так, 
звернемося до поняття змісту концепції 
научіння [2, с.92]: він складається із 
елементів виявлення і використання тих 
суттєвих відношень дійсності, які відо-
бражені в поняттях і закріплені слова-
ми. Але для предмета математики сер-
цевиною її змісту є логіка міркувань, 
тобто доведення, і вони мають бути 
згруповані в окрему змістову групу. Так 
само має бути виділено систему образ-
них елементів людської уяви, що ство-
рюються у свідомості разом з опануван-
ням інших елементів навчання.  
Висновок. Елементна база змісту 

концепції научіння у своєму поєднанні 
збігається із сукупним складом трьох 
сфер троїчності змісту навчання мате-
матики. Безпосередня належність еле-
мента змісту до тієї чи іншої сфери 
однозначно відповідає операційній ста-
дії поетапної методики концепції нау-
чіння. Отже, дана теорія научіння сто-
совно предмета математики дістає своє 
природне завершення, коли наділяється 
троїчною схемою поділу змісту нав-
чання. 
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Резюме. Грищенко В.А. ПРИНЦИПИ ТРИЄДНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ, 

ОРІЄНТОВАНИХ НА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ. Рассматривается 
структура содержания обучения математике на уровне педагогической действительности. 
Обосновывается согласованность троичного его построения, � по авторской схеме деления � 
с личностной ориентацией научения, в частности, с его поэтапной моделью. Предлагается 
применение формата триединости для согласования новых педагогических методик на 
соответствие с традиционным толкованием развивающего обучения. 

 
Summary. Gryshchenko V. PRINCIPLES OF THE TRIDENT IN REALIZATION OF THE 

PROGRAMS, ORIENTED ON PERSONALITY DEVELOPMENT PUPILS. The structure of 
contents of the mathematics studying at the level of the pedagogical reality is considered. The 
coordination of the studyind trident construction is explained, � after the author division scheme � 
with the personality orientation of the learning, especially with its gradual model. We propose to use 
the form of the trident of studying contents to adjust new pedagogical methodics to accordance with 
the traditional explaination of the developing studyind. 
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