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Представлено методику діагностики індивідуальних якостей особистості учнів, результати якої 

використовуються у формуванні навчальних груп у ході диференційованого вивчення математики 
(стереометрії) в старших класах фізико-математичного профілю. Для автоматизації обробки 
результатів тестування школярів та опитування експертів (учителів) розроблена на мові Delphy 
комп�ютерна програма Diagnostic, оглядовий опис якої також представлено в даній роботі. 

 
 
Диференціація навчання стала невід�єм-

ною складовою сучасного освітньо-вихов-
ного процесу в школах України. Профільна 
і рівнева диференціація забезпечують не 
лише врахування інтелектуальних можли-
востей, пізнавальних потреб, наукових і 
професійних уподобань учнів, а й сприя-
ють зниженню їх навчальних переванта-
жень, орієнтуючи навчання на індивідуаль-
ність кожного школяра [1]. Потреба в 
здійсненні рівневої диференціації на уроках 
математики в класах фізико-математичного 
профілю [2] актуалізувала проблему вибо-
ру та діагностики критеріїв диференціації 
учнів зазначених типів класів. Вибір крите-
ріїв обумовлений метою здійснення дифе-
ренціації на конкретному етапі засвоєння 
змісту навчання школярами. Тому в різних 
дослідженнях [3,4,5 та ін.] вони різні. 
Виходячи із головних завдань шкільної ма-
тематичної освіти [6] та враховуючи основ-
ні відмінності учнів фізико-математичних 
класів [2], диференційоване вивчення сте-
реометрії в класах фізико-математичного 
профілю ми здійснюємо на основі навче-
ності й рівнів розвитку математичних здіб-
ностей школярів, а за необхідності можуть 
бути використані й допоміжні критерії, 
наприклад, врахування психологічних ти-
пів особистостей старшокласників [7, 8] 
для формування гомогенних і гетерогенних 
навчальних груп.  

Проблему структури математичних 
здібностей учнів у середині минулого 
століття фундаментально вивчав В.А.Кру-
тецький [9]. Проведені ним десятирічні 
дослідження дали можливість виділити 
здібності, які забезпечують успішне засво-
єння математики учнями. "Ці компоненти, 
� за його словами, � тісно взаємозв'язані, 
впливають один на одного і утворюють у 
своїй сукупності єдину систему, прояв якої 
ми умовно називаємо синдромом матема-
тичної обдарованості" [9, ст. 93]. Зафіксова-
ні В.А.Крутецьким складові є основою 
сучасних досліджень, присвячених пробле-
мам розумового розвитку учнів. Проте ши-
рокий спектр математичних здібностей 
(більше десяти) важко врахувати в органі-
зації групової роботи на уроках математи-
ки. Наші дослідження [10] показали, що 
формування навчальних груп на уроках 
стереометрії доцільно здійснювати з ураху-
ванням типу математичного складу розуму 
старшокласників, який за В.А.Крутецьким 
визначається проявом виділених ним ком-
понентів математичних здібностей у роз-
в�язуванні алгебраїчних чи геометричних 
задач. Тоді, відповідно, можна говорити 
про алгебраїчний, геометричний, комбіно-
ваний або не сформований тип математич-
ного складу розуму особистості. А.М.Кол-
могоров [11], характеризуючи здібності до 
математики як учнів так і вчених-матема-
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тиків, виділяв три основні компоненти: 
логічний, алгоритмічний і геометричний, 
кожен з яких ми охарактеризували певни-
ми групами складових математичних здіб-
ностей за В.А.Крутецьким, доповнивши їх 
результатами дослідження Б.Ф.Ломовим 
[12] проблеми формування геометричного 
образа в психології. При цьому ми теж 
дотримуємося точки зору, що прояв окре-
мих складових математичних здібностей не 
дискретний, а навпаки, здібності проявля-
ються комплексно. Результати вказаних 
досліджень дають можливість представити 
рівні розвитку математичних здібностей 
учнів за допомогою характерної діяльності, 
що дозволяє відмовитись від розробки 
спеціальних батарей тестів і діагностувати 
здібності з метою формування навчальних 
груп безпосередньо в навчальному процесі, 
про що мова йтиме далі. 
Ідея ж використання психологічної су-

місності особистостей у навчально-вихов-
ному процесі школи була висунута А.В.Бу-
каловим та А.Г.Бойком [7], але так і не була 
поширена в практику перш за все, на нашу 
думку, через відсутність доступних техно-
логій діагностики психологічного типу осо-
бистості. Використання діагностичних 
карток [8] розв�язує вказану проблему, але 
обробка результатів (як у цьому випадку 
так і в діагностиці здібностей) � досить 
рутинна. 
Отже, врахування у навчанні індивіду-

альних особливостей кожного учня потре-
бує досить гнучких технологій діагностики, 
які б, по-можливості, природньо інтегрува-
лися в навчально-виховний процес і вима-
гали якомога менше додаткових ресурсів. 
У даній статті ми пропонуємо систему 
діагностики з комп�ютерною підтримкою 
безпосередньо в навчальному процесі 
таких якостей як рівень розвитку матема-
тичних здібностей, тип математичного 
складу розуму, психологічний тип особис-
тості. При цьому ми не будемо зупинятися 
на особливостях діагностики навченості 
старшокласників, названої вище у якості 
критерія диференціації. Нагадаємо лише, 
що у широкому розумінні навченість � це 
система знань, навичок і умінь особистості. 
У педагогічній психології, як правило, 

навченість розглядають з точки зору змісту 
і обсягу навчального матеріалу того чи 
іншого предмета, а тому і говорять про 
відповідні системи знань, навичок і умінь 
учнів [3, ст. 25], або просто системи знань 
[5, 13]. Ми теж розглядаємо навченість 
учнів саме в такому трактуванні. Парамет-
ром, який характеризує систему знань шко-
ляра, є його успішність. Підсумкова оцінка 
з навчальної теми відображає міру навче-
ності учня, акумулюючи в собі результати 
всіх видів навчальної діяльності й контро-
лю, виконаних протягом теми. Таким чи-
ном, про міру навченості учня можна зро-
бити висновок із підсумкової оцінки за 
навчальну тему. 
Зупинимося тепер детальніше на проб-

лемі діагностики математичних здібностей 
і типу математичного складу розуму стар-
шокласників. Розроблена нами методика 
визначення типу математичного складу 
розуму особистості ґрунтується на структу-
рі здібностей (рис.1), одержаній, як уже 
зазначалося, завдяки працям В.А.Крутець-
кого, А.М.Колмогорова, Б.Ф.Ломова.  
Для діагностики математичних здібнос-

тей у фізико-математичних класах при вив-
ченні стереометрії ми використовуємо 
спостереження за усіма видами діяльності 
учнів на різних етапах вивчення навчальної 
теми. При цьому, по-можливості, протягом 
вивчення теми створюється ряд спеціаль-
них навчальних ситуацій, які спонукають 
учнів до прояву конкретних здібностей. 
Узагальнюючи досвід В.А.Крутецького [9] 
та З.І.Калмикової [5] виділимо основні ви-
моги до діагностичних задач: 

1) діагностичні задачі повинні відпові-
дати характеру математичної діяльності 
школяра на даному уроці; 

2) процес розв�язування задач учнями 
повинен максимально сприяти прояву тих 
особливостей розумової діяльності, які спе-
цифічні для математичної діяльності (ана-
літико-синтетична діяльність); 

3) на розв�язування задач у першу 
чергу мають впливати здібності учнів, а не 
знання та вміння. 
 
 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 27. � 2007. 
 

 

104 

Компоненти 
математичних 
здібностей 

Логічний Алгебраїчний Геометричний 

Узагальнення 
матеріалу 

Оборотність 
міркувань 

Раціональність 
мислення 

Гнучкість мислення 

Критичність 
мислення 

Згортання процесу 
матем. міркування і 
відповідних дій 

Швидкість 
засвоєння 
алгоритмів 

Обчислювальні 
здібності

Математична 
пам�ять

Просторова уява і 
уявлення 

Наочне представлення 
абстрактних 
математичних 
відношень і 
залежностей 

Формалізоване 
сприйняття 
геометричного 
матеріалу 

Швидкість мислення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Структура математичних здібностей 
 
Розглянемо деякі створювані нами діаг-

ностичні ситуації. 
Ситуація 1. Після першого ознайомлен-

ня учнів з новим матеріалом і, можливо, 
розв�язування однієї задачі репродуктив-
ного або репродуктивно-алгоритмічного 
характеру учням пропонується задача про-
дуктивного рівня трудності, що забезпечує 
діагностику здібності школярів до узагаль-
нення навчального матеріалу. 
Ситуація 2. До системи тренувальних 

вправ і задач учитель включає конструкт-
тивні задачі в просторі. 
Ситуація 3. Самостійне розв�язування 

задач школярами, в яких для одержання 
відповіді треба перш за все обґрунтувати 
взаємне розташування фігур або (і) їх еле-
ментів у просторі. 
Хоча в ситуаціях 2 і 3 основою правиль-

ного розв�язання задач є володіння учнями 
методами побудови зображень просторо-
вих фігур та їх перерізів, означеннями та-
ких понять як кут між прямою і площиною, 
градусна міра двогранного кута, похила та 
її проекція тощо, все ж для правильного їх 
використання і знаходження плану розв�я-

зання учень повинен мати здібності до про-
сторової уяви. Аналіз помилок учнів дає 
підставу для висновку про рівень розвитку 
геометричного компонента їх математич-
них здібностей. 
Ситуація 4. Самостійне розв�язування 

школярами задач на обчислення продук-
тивно-пошукового рівня трудності, які 
вимагають використання значної кількості 
алгоритмічних дій. Такий прийом створює 
умови для прояву учнями здібності до 
згортання кількості розумових операцій. 
Ситуація 5. Після вивчення окремих 

теорем і їх доведень учитель пропонує 
учням сформулювати і довести (спростува-
ти) обернене твердження (обернену задачу 
до щойно розв�язаної). При цьому хід 
міркувань, як правило, змінюється на зво-
ротній, і вільне переключення школяра на 
зворотній хід міркувань свідчить про до-
сить високий рівень розвитку гнучкості 
мислення та оборотності міркувань. 
Ситуація 6. Учням пропонується задача 

для самостійного розв�язування, яка має 
декілька способів розв�язання відомими 
учням методами і прийомами, але вимога 
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розв�язати її якомога найбільшою кількіс-
тю способів, або найраціональнішим спосо-
бом не висувається.  
Ситуація 7. Якщо в ситуації 6 задачу 

декількома способами не розв�язав ніхто, 
то вчитель ставить вимогу знайти інший 
спосіб розв�язання. 
У ситуаціях 6 та 7 створюються пере-

думови для прояву як гнучкості мислення 
(при слабкому її розвитку учень не бачить 
іншого способу або поступово повертаєть-
ся до міркувань проведених у вже раніше 
знайденому варіанті розв�язання) так і раці-
ональності, критичності мислення особис-
тості. Зазначимо, що раціональність мис-
лення можна діагностувати й у випадку, 
коли учень представив тільки один спосіб 
розв�язання, але найраціональніший, що 
свідчить про відсіювання інших у ході 
міркувань. 
Звичайно, представлений перелік діаг-

ностичних ситуацій далеко не повний, але 
він формує уявлення про ситуації, в яких 
доцільно спостерігати за проявом окремих 
складових математичних здібностей. Їх 
аналіз і комплексний аналіз діяльності 
учнів протягом вивчення навчальної теми 
за допомогою згаданої вище діяльнісної 
характеристики рівнів розвитку математич-
них здібностей дозволяє діагностувати 

математичні здібності й тип математичного 
складу розуму школярів методом експерт-
ної оцінки. Експертом виступає вчитель 
математики. Йому по завершенню вивчен-
ня кожної навчальної теми пропонується 
заповнити розроблену нами діагностичну 
таблицю рівнів математичних здібностей 
учнів (табл.1). Вона складається із 13 
запитань, у яких необхідно за п�ятибаль-
ною шкалою оцінити діяльність учнів на 
уроках математики (стереометрії). Запитан-
ня сформульовані відповідно до структури 
математичних здібностей (рис.1), але в 
змішаному порядку. Емпіричним шляхом 
нами встановлено, що оцінки �Слабо� й 
�Більше слабо ніж сильно� вказують на І 
рівень розвитку певної компоненти, �Посе-
редньо� � ІІ рівень, �Більше сильно ніж 
слабо� � ІІІ рівень і �Сильно� � IV рівень. 
Для обробки результатів цим словесним 
оцінкам анкети ставляться у відповідність 
числові значення 1, 2, 3, 4, 5. Рівень розвит-
ку логічної, алгоритмічної та геометричної 
компонент визначається як середнє ариф-
метичне оцінок прояву складових здібнос-
тей відповідної компоненти (табл.2). Об-
числені середні значення для кожної ком-
поненти округлюються з точністю до сотих 
за правилами округлення чисел, і рівень її 
розвитку встановлюють за таблицею 3. 

Таблиця 1 
Експертної оцінки сформованості математичних здібностей 

____________________________________________________________ 
(прізвище, ім�я, по-батькові учня) 

Клас (із кваканням профілю)________________________________________________ 
Школа __________________________________________________________________ 
Експерт _________________________________________________________________ 
Навчальна тема ___________________________________________________________ 

 
Шановний експерте! Відповідаючи на представлені нижче запитання, виберіть 

(обведіть) один варіант відповіді у кожній шкалі оцінок. 
Оцініть, будь-ласка, в якій мірі учень (-иця) проявив (-ла) перелічені нижче 

здібності до: 
1. Узагальнення 

стереометричного 
матеріалу 

слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

2. Формалізованого 
сприйняття умови 
стереометричної задачі 

слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

3. Швидкого переключення із 
прямого на зворотний хід 
міркувань 

слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

4. Згортання процесу 
математичного міркування і 
системи відповідних дій 

слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 
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Продовження Таблиці 1 
5. Раціонального мислення слабо більше 

слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

6. Просторових уявлень слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

7. Наочного представлення 
абстрактних математичних 
відношень і залежностей 

слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

Вкажіть міру прояву в учня (учениці) при розв�язуванні стереометричних 
задач 

8. Гнучкості мислення слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

9. Швидкості мислення слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

10 Математичної пам�яті  слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

11 Обчислювальних 
здібностей 

слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

12 Швидкості засвоєння 
алгоритмів дій 

слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

13 Критичність мислення слабо більше 
слабо ніж 
сильно 

посеред
ньо 

більше 
сильно 
ніж слабо 

сильно 

Дякуємо за співпрацю! 
Таблиця 2 

Зведена таблиця результатів діагностики 
Компоненти здібностей 

Л
ог
іч
ни
й 

А
лг
ор
ит
мі
чн
ий

 

Ге
ом
ет
ри
чн
ий

 

№ 
п/п 

П
рі
зв
ищ
е 
та

 ін
іц
іа
ли

 у
чн
я 

1 3 5 8 9 13 4 10 11 12 2 6 7 

Рі
ве
нь

 р
оз
ви
тк
у 

ма
те
ма
ти
чн
их

 зд
іб
но
ст
ей

 

Ти
п 
ма
те
ма
ти
чн
ог
о 
ск
ла
ду

 
ро
зу
му

 

                 

Таблиця 3 
Визначення рівнів розвитку компонент математичних здібностей учнів за 

результатами експертної оцінки 
І рівень ІІ рівень ІІІ рівень IV рівень 
0 � 2,44 2,45 � 3,44 3,45 � 4,44 4,45 � 5 

 
Загальний рівень розвитку математич-

них здібностей учня співпадає з найвищим 
рівнем однієї із компонент, бо якщо, 
наприклад, учень має ІІІ рівень розвитку 
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логічної компоненти, а алгебраїчної і гео-
метричної � ІІ рівень, то дві останні компо-
ненти він може компенсувати першою 
(логікою), а тому рівень його математичних 
здібностей � третій, а тип математичного 
складу розуму � комбінований. Тип мате-
матичного складу розуму вважається не 
сформованим, якщо всі три компоненти 
мають рівень розвитку не більше другого.  
У ході експериментальної перевірки 

розглянутої вище методики діагностики 
рівнів розвитку математичних здібностей і 
типу математичного складу розуму учнів у 
класах фізико-математичного профілю 
шкіл Полтави і Полтавської області ми 
встановили, що майже 40% респондентів 
мають не сформований тип математичного 
складу розуму, досить високий рівень роз-
витку здібностей із чітко сформованим ти-

пом математичного складу розуму мають 
понад 60% старшокласників. Із них 
алгебраїчний тип має 30%, комбінований � 
23,3% і лише 6,7% має геометричний тип 
математичного складу розуму. Загальний 
рівень математичних здібностей, одержа-
ний методом експертної оцінки за пред-
ставленою вище методикою узгоджується 
(майже співпадає) із результатами обраного 
нами в якості контрольного психологічного 
тесту визначення логічного мислення для 
дорослих [14, ст.141-142]. Дані для порів-
няння вміщено в табл.4. Водночас рівень 
розвитку логічної компоненти, визначений 
методом експертної оцінки, не повністю 
відповідає результатам контрольного тесту, 
що, на нашу думку, підтверджує положен-
ня про комплексний прояв математичних 
здібностей. 

Таблиця 4 
Порівняння результатів визначення рівнів розвитку  
математичних здібностей старшокласників 

Рівень розвитку Спосіб визначення І ІІ ІІІ ІV 
Метод експертної оцінки 10% 26,7% 43,3% 20% 
Логічний тест 7,69% 26,92% 42,31% 23,08% 
Метод експертної оцінки 
(логічна компонента) 26,7% 26,7% 46,6% � 

 
Одержані таким чином дані ми вико-

ристовуємо для формування навчальних 
груп на уроках стереометрії [10], причому 
від теми до теми вони можуть змінюватися, 
що обумовлено розвитком (гальмуванням 
розвитку), об�єктивними причинами відста-
вання в навчанні тощо.  
Вище зазначалося, що в якості допо-

міжного критерію рівневої диференціації в 
класах фізико-математичного профілю ми 
використовуємо психологічний тип осо-
бистості старшокласника. Його діагностику 
ми здійснювали на основі результатів 
соціоніки � науки про особистість людини 
та особистісні стосунки між людьми [7]. 
Зокрема в соціоніці розрізняють 16 різних 
типів особистостей (рис.2). Врахувавши 
характерну поведінку кожного типу осо-
бистості в певних ситуаціях [7], ми розро-
били діагностичні картки для визначення їх 
раціональності-ірраціональності та сенсор-

ності-інтуїтивності, в яких один або декіль-
ка експертів (учителі-предметники, клас-
ний керівник, шкільний психолог) у кінці 
вивчення навчальної теми оцінюють пове-
дінку школярів у конкретних ситуаціях за 
шестибальною шкалою, спираючись на 
результати власних емпіричних спостере-
жень за учнями на уроках і в позаурочний 
час. Діагностика характеристик етик-логік 
здійснюється за допомогою рівня розвитку 
математичних здібностей. Якщо учень має 
І, ІІ рівень здібностей, то він � етик, ІІІ, IV 
рівень � логік. При першому ознайомленні 
з класом з цією метою доцільно використа-
ти психологічний тест визначення логічно-
го мислення особистості [14, ст.141-142]. 
Технологія діагностики психологічного ти-
пу особистості старшокласників і його вра-
хування в організації діяльності навчальних 
груп представлена у [8]. 
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Рис.2. Психологічні типи особистості людини за А.В.Букаловим і А.Г.Бойком 
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Реалізація представленої вище мето-
дики діагностики здібностей та психоло-
гічного типу особистості �вручну� потре-
бує тиражування діагностичних таблиць і 
чималих фізичних зусиль для обробки 
результатів. Тому для підвищення опера-
тивності діагностики і уникнення рутин-
ності процесу одержання результатів 
нами мовою Delphi розроблена спеціаль-
на комп�ютерна програма, яка отримала 
назву Diagnostic. Вона орієнтована на 
використання операційної системи 
Windows XP, але сумісна й з іншим прог-
рамним забезпеченням за умови додатко-
вого встановлення програмного продукту 
Delphi. Програма не потребує інсталяції, 
достатньо скопіювати її на носій інфор-
мації (жорсткий диск, дискету, компакт-
диск) де є достатньо вільного місця для 
розміщення програми та файлу бази да-
них, яку генерує програма. Робота прог-
рами супроводжується вказівками-ін-
струкціями для користувача і може бути 
припинена в будь-який момент, але ре-
зультати тестів зберігаються лише коли 
тест пройдено до кінця. 
Після запуску програми на екрані 

з�являється вікно, що містить інформацію 
про її призначення. Після натискання 
кнопки �Далі� користувачу буде запропо-
новано вибрати статус (�Учитель� чи 
�Учень�) (рис.3). Якщо не вибрати жоден 
із них, то з�явиться повідомлення �Вибе-
ріть свій статус�. Також не можна вибра-
ти два статуси одночасно. 
Режим �Учень� дозволяє визначити 

екстра-інтроверсію особистості (тест ЕРІ 
за методикою Айзенка [14, ст.217-223]) та 
рівень логічного мислення за допомогою 
відповідного тесту [14, ст.141-142]. 
Після вибору статусу �Учень� і натис-

кання кнопки �Далі� у відповідному ряд-
ку нового діалогового вікна (рис.4) треба 
вказати прізвище, ім�я, по-батькові учня і 
натиснути клавішу Enter. Інформація про 

користувача автоматично вноситься до 
спеціально створеного після першого 
запуску програми файлу бази даних 
User.dbf, який розміщується у тій самій 
папці, що і сама програма. Якщо необ-
хідно повторно пройти тест, або продов-
жити діагностику якостей учня, то особу 
можна вибрати, розкривши список і 
також натиснувши Enter для підтверд-
ження вибору. 
Після внесення або вибору особистих 

даних з�являється запрошення вибрати 
тест (�Тест Айзенка�, �Математичний 
тест�). Перехід до проходження тесту 
(рис.5) здійснюється за допомогою 
натискання кнопки �Далі�. По завершен-
ню тесту програма надасть можливість 
учню подивитися результат, але доступу 
до загальної таблиці він не матиме. 
У режимі «Учитель» реалізовано 

розглянуті вище методики визначення 
раціональності-ірраціональності, сенсор-
ності-інтуїтивності особистості та її типу 
математичного складу розуму на основі 
діагностичної таблиці математичних 
здібностей. Після вибору статусу �Учи-
тель� натискання кнопки �Далі� викличе 
діалогове вікно (рис.6), де від користува-
ча вимагається ввести пароль для доступу 
в режим експерта. Якщо пароль введено 
правильно, то з�явиться вікно заповнення 
інформації, аналогічне до відповідного 
вікна у режимі �Учень� (рис.7), але з 
двома додатковими кнопками. Одна з них 
дозволяє перезаписати (стерти) інформа-
цію про учнів та пройдені тести, а інша 
викликає вікно (рис.8), де відображається 
результат виконання програми � таблиця 
із даними про діагностовані якості 
особистості, яка може бути роздрукована 
для подальшої обробки відповідно до 
мети. Подальша робота програми анало-
гічна до роботи в режимі �Учень�.  
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Рис.3 Рис.4 

 
 

Рис.5 Рис.6 

  
Рис.7 Рис.8 

 
Отже, підводячи підсумок, зробимо такі 

висновки: 
1) представлена в даній статті мето-

дика діагностики індивідуальних якостей 
особистості забезпечує достатні для опера-
тивного використання в навчальному про-
цесі результати, про що засвідчує експери-
мент. Їх врахування сприяє підвищенню 
ефективності навчання математики, і зокре-
ма стереометрії. Проте не можна ототож-
нювати четвертий рівень розвитку матема-
тичних здібностей старшокласників, вияв-
лений описаним щойно способом, із відпо-
відним рівнем ученого-математика, оскіль-

ки метод експертної оцінки (особливо в 
даному випадку) не позбавлений суб�єкти-
візму; 

2) учні, які навчаються в класах фізи-
ко-математичного профілю мають різні ти-
пи математичного складу розуму, а, отже, 
по-різному підходять до розв�язування 
навчальних завдань, що треба враховувати 
в організації діяльності на уроці.; 

3) комп�ютерна програма Diagnostic 
значно полегшує й скорочує процес діаг-
ностики та обробки її результатів;  

4) варто вдосконалювати можливості 
цієї програми до одержання експертної 
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системи, яка б визначала не лише окремі 
якості особистості, а й формувала б 
навчальні групи та рекомендувала вибір 
технологічних складових процесу навчання 
математики. Для цього доцільно дослідити 
особливості поведінки учнів з різними 
типами математичного складу розуму й 
психологічними типами особистості в різ-
них навчальних ситуаціях і зафіксувати її 
через характерну діяльність для побудови 
нових діагностичних таблиць. 
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Резюме. Красницкий Н.П., Малышко А.А. ДИАГНОСТИКА КРИТЕРИЕВ УРОВНЕВОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИНА УРОКАХ СТЕРЕОМЕТРИИ В КЛАССАХ ФИЗИКО-МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. В статье представлена методика диагностики индивидуальных качеств 
личности учеников, результаты которой используются в формировании учебных групп в ходе 
дифференцированного изучения математики (стереометрии) в старших классах физико-
математического профиля. Для автоматизации обработки результатов тестирования школьников и 
опрашивания экспертов (учителей) разработанная на языке Delphy компьютерная программа 
Diagnostic, обзорное описание которой также представлен в данной работе. 

 
Summary. Krasnitsky M., Malishko O. DIAGNOSTICS OF CRITERIA OF LEVEL AT THE 

LESSONS OF STEREOMETRY IN GROUPS OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL TYPE. The 
article produces the methods of diagnostics of individual traits of pupils, the results of which are used while 
forming groups under differential learning of mathematics (stereometry) in senior forms of physical and 
mathematical type. The computer programme Diagnostic written in Delphy for automation of the results 
treatment of testing pupils and interrogatory of experts (teachers). 
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