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Розглядається можливість використання педагогічних програмних засобів у процесі 
формування понять геометрії. 

 
 
Будь-яка діяльність ставить перед вико-

навцем певні вимоги. Кожна людина може 
виконати ці вимоги по-різному в залеж-
ності від індивідуальних особливостей. 
Незважаючи на велику різноманітність цих 
особливостей, можна виділити деякі най-
більш загальні з них, властиві кожній 
людині і які істотно впливають на її успіш-
не включення в різні види діяльності. До 
таких особливостей відносяться, наприк-
лад, комунікативні здібності, тобто уміння 
розуміти взаємовідносини людей у групі, 
уміння співпереживати, уміння вислухати 
співрозмовника і т.п. Крім комунікативних, 
для успішного включення людини в 
діяльність важливі такі здібності, як: мов-
леннєві здібності, просторова орієнтація, 
здібності до узагальнення, комбінаторне 
мислення, рівень розвитку пам'яті тощо. 
Останні мають дуже важливе значення для 
формування системних знань з математи-
ки, саме тому виявлення їх рівня розвитку в 
студентів і є метою нашого дослідження. 
Взаємозв�язок розумових та зовнішньо-

практичних дій теоретично та експеримен-
тально доведений положеннями теорії 
поетапного формування розумових дій 
П.Я.Гальперіна [1] і генетичною теорією 
Ж.Піаже [2]. 
Відповідно до теорії Ж.Піаже, інтелект 

� це особлива форма взаємодії між суб�єк-
том та об�єктами, специфічна діяльність, 

яка є наслідком зовнішньої предметної 
діяльності, це сукупність інтеріорізованих 
операцій, які скоординовані між собою і 
утворюють зворотні, стійкі і водночас 
рухомі цілісні структури [2]. 
Л.С.Виготський [3] висунув ідею пси-

хічного розвитку особистості як поступо-
вого засвоєння дитиною тієї культури, що 
виробило суспільство. 
Засвоєння знань студентом значною 

мірою залежить від типу мислення, яке 
сформувалось у нього. За характером 
розумової діяльності об�єкта виділяють три 
типи мислення. 

1. Якщо здійснення розумових операцій 
йде на основі фізичного оперування об�єк-
тами, то говорять про наочно-дійове мис-
лення. 

2. Студенти мають справу з предметами 
або з їх зображеннями. Але оперують ними 
лише в свідомості, спираючись на їх образ-
не сприймання � це наочно-образне мис-
лення. 

3. Репродуктивно-образне мислення з 
поняттями, що описуються абстрактними 
символами, ми маємо справу з абстрактно-
знаковим мисленням. 
Всі вище означені типи мислення є 

різними формами логічного мислення і 
підпорядковуються законам і правилам 
формальної логіки [4]. 
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За іншою класифікацією типів мислен-
ня, де за основу береться ступінь новизни 
інформації, що є продуктом розумової 
діяльності, розрізняють такі типи мислення. 

1. Репродуктивне мислення здійсню-
ється в межах відтворення в пам�яті і засто-
сування логічних правил, без зіставлення і 
аналізу певних об�єктів. Даний тип мислен-
ня може проходити як усвідомлено, так і на 
підсвідомому рівні. 

2. Продуктивне мислення ґрунтується 
на законах і правилах формальної логіки, 
але для цього характерно виділення в 
предметах прихованих властивостей, пере-
несення способів розв�язування задач, вста-
новлення незвичних зв�язків між предме-
тами або явищами. 

3. Творче та продуктивне мислення 
об�єднує багато спільних рис, але основна 
різниця полягає у складності виконуваних 
розумових дій. Якщо розумові дії не міс-
тять суспільної новизни, маємо справу з 
продуктивним мисленням, якщо новизна 
присутня � це творче мислення [5]. 
У практиці і теоретичній діяльності 

студент має справу із задачами або 
фактами, для яких немає в операціональних 
і пізнавальних структурах його мислення 
методів та понять, за допомогою яких 
можна було розв�язувати дану задачу. Піз-
навальні процеси, які дозволяють виявити і 
розв�язати такі проблемні ситуації, назива-
ють творчим мисленням [6]. Результатом 
творчого мислення є не стільки застосуван-
ня відомих понять, фактів, уявлень, скільки 
створення нових образів і способів розв�я-
зування задач. Відмінна риса творчого 
мислення � нешаблонність, критичний ана-
ліз та оцінка понять та методів, що 
засвоюються. 
Дослідження Н.А.Менчинської [7] по-

казали, що найважливішими серед психіч-
них процесів, що накладають відбиток на 
научуваність, є особливості мислення.  
Педагогічні спостереження і досліджен-

ня показали, що близько 45% студентів не 
вміють робити дедуктивні умовиводи, їм 
важко зробити узагальнення на основі 
виділення істотних ознак, особливо, якщо 
таких ознак декілька. Рівень абстрагування 

таких студентів знаходиться нижче серед-
ніх показників. Розвиток словесно-логіч-
ного мислення у нездібних до математики 
студентів значно відстає від наочно-
дієвого. 
Означені особливості психічних проце-

сів пов�язані із невмінням або небажанням 
цих студентів управляти увагою, додавати 
зусилля для її концентрації. Прагнення 
уникати розумової діяльності призводить 
до систематичного інтелектуального недо-
вантаження, і як, результат, значне знижен-
ня рівня розумового розвитку. 
Для того, щоб методика навчання вищої 

математики, зокрема, аналітичної геометрії 
була ефективною необхідно враховувати 
структуру інтелекту студентів. Згідно 
досліджень С.Л.Рубінштейна [8], Е.Н.Каба-
нової-Меллер [9, 10, 11], П.Я.Гальперіна 
[13], Н.Ф.Тализіної [14] та ін., за рівнем 
розвитку інтелекту можна судити про 
уміння узагальнювати матеріал.  
Щоб цілеспрямовано управляти нав-

чальним процесом, допомагати студентам в 
подоланні недоліків та помилок, виклада-
чеві необхідно знати, які взагалі прогалини 
є типовими для них, а головне � якими 
причинами зумовлюються. 
Важливе значення для здійснення інди-

відуального підходу має віднесення студен-
та до одного з трьох основних типів мис-
лення:1) логіко-аналітичного; 2)образного; 
3) змішаного. 
Важливою передумовою діагностики 

розумових здібностей є знання викладача 
типових помилок щодо логічності мислен-
ня, яких припускаються студенти. Як пока-
зали дослідження, ці помилки обумовлю-
ються переважно: 

- не сформованістю відповідних ло-
гічних операцій; 

- негативним впливом на хід мислення 
тих чи інших почуттів, емоційних станів; 

- впливом розумових установок, сте-
реотипів; 

- недостатнім розвитком розумових 
здібностей. 
Типовими для студентів є такі помилки: 

необхідні ознаки предмету приймаються за 
достатні і навпаки; за основну порівняння 
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беруться різні ознаки; невміння студентів 
робити висновки або підводити предмет 
під дане поняття. 
Студентам, у яких слабо розвинута 

короткочасна пам�ять особливо важко 
встановити і зберегти в пам�яті зв�язок між 
багатьма предметами та явищами. Саме 
для таких студентів слід організовувати на 
практичних заняттях з математики розв�я-
зування задач з використанням динамічної 
наочності. 
Наприклад, розглянемо доцільність ви-

користання програм динамічної геометрії, 
зокрема GRAN 1, в процесі вивчення кри-
вих другого порядку, зокрема, еліпса.  
Задача. Визначити основну властивість 

ексцентриситету для еліпса, а також вста-
новити зв'язок між видовженням еліпса 

вздовж вісі Оу і величиною ексцентриси-
тету. 
За означенням ексцентриситет це число 

� ce
a

=  або 
2 2 2

21c a b be
a a a

−= = = − . 

Розглянемо сімейство еліпсів (рис.1), які 
побудовані в програмному середовищі 
GRAN 1. Використовуючи певні функції 
програми студенти можуть визначити дов-
жини півосей і відповідно, обчислити зна-
чення ексцентриситету кожного із еліпсів. 
Після аналізу одержаних результатів вони 
роблять висновок, що для еліпсів 0 1e< < . 
Зафіксувавши велику піввісь а, і провівши 
певні дослідження матимемо, що із змен-
шенням малої піввісі b  значення ексцен-
триситету збільшується. Тобто, якщо 

0b→ , то 1 2 3e e e< < . 
 

 
Рис.1 

Такі динамічні моделі дозволяють: 
активізовувати різні об�єкти одночасно; 
виділяти істотні і неістотні властивості в 
процесі узагальнення. 
З усіх вище перелічених джерел поми-

лок центральну роль відіграє не сформо-

ваність логічних операцій. Якщо студент 
володіє логічними операціями на рівні 
усталених навичок, то решта джерел 
помилок майже не впливають на резуль-
тати розумового процесу. 
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Поряд з діагностикою окремих розумо-
вих здібностей слід характеризувати 
загальний розумовий розвиток студентів. 
Для дослідження структури інтелекту 
студентів нами використовувався тест 
Р.Амтхауера. 
Відповідно до структури даного тесту 

кожен студент повинен виконати 9 різних 
груп завдань (9 субтестів). Кожний із 
субтестів складається з 16-20 різних задач. 
Перед кожним субтестом наводяться 
приклади, які демонструють характер 
задач субтесту і механізм їх розв�язання. 
Для відповіді на кожний із субтестів 
виділяється строго лімітований час � 9 
хвилин. У нижній частині екрану йде 
відлік часу, відведеного на виконання 
одного субтесту. 
Виконувати дані завдання можна 

тільки в запропонованій послідовності. 

Повертатися до раніше виконаних субтес-
тів чи забігати вперед і виконувати 
наступні завдання неможливо. Усі задачі 
студенти розв�язують "усно", нічого не 
записуючи на аркушах і не виконуючи 
письмові обчислення. 
Інтерпретувати результати тестування 

необхідно в кожній з вибірок окремо. 
Встановлений такий розподіл на підгрупи: 
�надто низькорозвинутих� інтелектуальних 
здібностей; �низькорозвинутих�; середньо-
нормативних�; �високих� і �надвисоких�. 
Результати тестування подаються у 

вигляді таблиці (табл. 1). 
Наші дослідження показали, що приб-

лизно 10-13% студентів у кожній групі 
мають зверхвисокий рівень розвитку інте-
лекту, 15-20% � мають високий рівень, 30-
32% � середній, 20- 25% � мають низький 
рівень, 7-10% � зверхнизький. 

Таблиця 1 

Субтест 
Складові інтелекту 

Показники  
(низький, середній, 

високий, зверхвисокий) 

Стандартні 
оцінки 

(в одиницях IQ)

1. Словниковий запас 
   

2. Здатність до абстрагування 
   

3. 
Здатність виносити судження і 
робити висновки. 
 

  

4. Здатність до узагальнення 
   

5. Математичні здібності 
   

6. 
Математичні здібності  
(логічне мислення) 
 

  

7. Комбінаторне мислення 
   

8. Просторова уява 
   

9. 

Здатність запам�ятовувати та 
відтворювати наочно-образну 
інформацію 
 

  

10. Рівень загального інтелекту 
   

 



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

 

22

У будь-якому випадку спроби прямої 
екстраполяції результатів тестування на 
соціальну поведінку особистості неприй-
нятні, тому що останнє визначається не 
тільки здібностями, але і мотивацією, із 
властивою їй системою потреб, а також 
умовами ситуації. Яка ж доцільність прак-
тичного застосування тесту структури інте-
лекту Амтхауера? 
Знання рівня розвитку тих чи інших 

інтелектуальних здібностей студентів 
дозволяє: 1) узгодити взаємодію викладача 
із студентом в процесі навчальної діяль-
ності; 2) передбачити і розв�язувати проб-
лему формування системних знань, зокре-
ма з аналітичної геометрії; 3) на практиці 
здійснити індивідуальний підхід у навчан-
ні, розподіляючи завдання за рівнем склад-
ності, за формою викладу матеріалу, за 
обсягом за мотивацією і переводити процес 
навчання і розвитку в процес самонавчання 
і саморозвитку; 4) коригувати рівень психо-
логічного включення особистості в колек-
тивну діяльність через рівень адаптації; 
5) фіксувати кількісні зміни, що відбува-
ються в структурі інтелектуальної сфери 
особистості під впливом тих чи інших фак-
торів, що необхідно як в процесі аналізу 
результатів будь-якого формуючого експе-
риментально-психологічного впливу, так і 
для порівняльної оцінки дії інших методик 
вивчення інтелекту.  
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