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Розглядаються питання диференційованого підходу в процесі подання нового матеріалу з 
математики. 

 
 
Аналіз результатів диференційованого 

навчання математики у класах різного 
профілю за останні роки свідчить про те, 
що якість знань та вмінь учнів, які навча-
ються у класах нематематичного профілю, 
нерідко не відповідають навіть тим вимо-
гам, що висуваються відповідними програ-
мами з математики. Це відбувається через 
ряд причин об�єктивного і суб�єктивного 
характеру, серед яких � відмінності проце-
сів розуміння навчального матеріалу з ма-
тематики учнями, що відрізняються профе-
сійними нахилами, задатками здібностей, 
комплексом вже розвинених здібностей. 
За останній час з�явилися цікаві дослід-

ження психологів стосовно специфіки 
сприймання, уваги, пам�яті, мислення різ-
них категорій учнів (зокрема, дослідження 
С.Ізюмової [1]). Але проблемою є ігнору-
вання цих досліджень на практиці, в тому 

числі, � при створенні підручників та нав-
чальних посібників з математики. 
Мета статті � запропонувати шляхи 

реалізації диференційованого підходу в 
процесі введення нового навчального 
матеріалу з математики. 
У будь-якому об�єкті, що вивчається, 

існують первинні та актуальні властивості, 
які В.Н.Пушкін називає ознаками. Важли-
вим є те, щоб учні усвідомлював, чим саме 
відрізняються поняття �властивості� та 
�ознаки�. 
ВЛАСТИВІСТЬ: якщо об�єкт є об�єк-

том F, то він має деяку властивість С, але 
не обов�язково об�єкт, що має властивість 
С, є об�єктом F (схема 1а). 
ОЗНАКА: об�єкт має властивість В, то 

цей об�єкт обов�язково є об�єктом F (озна-
ки можуть розглядатися і як властивості) 
(схема 1б). 

 
 

Схема 1а 
 

 
 

Схема 1б 
 
 
 

В даному контексті будемо говорити 
про первинні та актуальні властивості. 
Первинні властивості � ті, що �закла-

дені� в даному об�єкті і не змінюються у 
будь-яких умовах, тобто, такі властивості, 
без яких даний об�єкт не існує.  

Зокрема, підлогарифмічний вираз може 
приймати лише додатні значення; проти-
лежні сторони паралелограма рівні; верши-
на правильної піраміди проектується в 
центр її основи незалежно від того, який 
саме многокутник є основою піраміди. 

ОБ�ЄКТ F властивість С

ОБ�ЄКТ F ОЗНАКА В 
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Актуальні властивості не закладені у 
програмі об�єкта, але відкриваються у да-
ній конкретній актуальній ситуації. Якщо 
розглядаються декілька взаємопов�язаних 
об�єктів, то кількість актуальних власти-
востей збільшується. 
Зокрема, якщо відомо, що SABC та 

КSAB � правильні піраміди, то актуаль-
ними властивостями є: всі бічні грані піра-
міди SABC є правильними трикутниками. 

ABCD та DBCF � ромби, то актуальни-
ми властивостями є те, що гострі кути цих 
ромбів � по 600 . 
На цьому базується реалізація диферен-

ційованого підходу в процесі введення 
нового матеріалу.  
Сутність цього підходу:  
1) відбувається побудова логіко-струк-

турних схем теоретичного матеріалу (виді-
лення ключових � базових � понять (гене-
ральних об�єктів), допоміжних понять, до-
даткових понять; взаємозв�язків між ними); 

2) поступово звужується та �інформа-
ційна площа� в інформаційному полі, що 
поступає від вчителя; поступове диферен-
ційоване перекладення завдання пошуку 
нової інформації та опрацювання її на учня 
як суб�єкта навчальної діяльності.  
Новий матеріал доцільно вводити спо-

чатку �оглядово�: пропонувати учням �кіс-
тяк� нової теми, так зване �дерево теми�, в 
якому виявляються ключові питання і їх 
взаємозв�язки, а вже потім відбувається 
поступове заповнення комірок (рос. �яче-
ек�) (виявлення характеристичних ознак, 
властивостей), встановлення взаємозв�язків 
з додатковими об�єктами, введення їх в 
логічний ланцюг. 
Це відповідає дослідженням психологів 

про те, що засвоєнню великого обсягу 
матеріалу сприяє попередня побудова 
структурної сітки, в яку потім вводяться 
деталі, інакше без підтримуючої структури 
деталі не будуть �працювати�, тому що 
новий матеріал не буде інтегруватись.  
Таким чином на відміну від лінійного 

навчання, коли учню пропонуються один 
блок нової інформації за іншим, поступово 
додаючись до структури, що розвивається, 

пропонується так зване �павутинне 
навчання� (термін Д.А.Нормана). 
Його сутність: спочатку представля-

ються основні вузли інформації, виділено 
основні змістові пункти, що будуть обгово-
рюватись; на наступному етапі надається 
загальний огляд, а потім � детальний огляд. 
Нарешті надаються детальні підструктури. 
Доцільність такого підходу яскраво демон-
струється на прикладі доведення теорем. 
Перша стратегія (лінійне навчання) є 

типовою для подання матеріалу в підруч-
никах, в шкільних лекціях. Про це свідчить 
аналіз не тільки вітчизняних, але й зарубіж-
них підручників з математики. Друга менш 
розповсюджена через складність процесу 
реалізації. 
Попередня побудова �кістяка� навчаль-

ного матеріалу та поступове заповнення 
комірок у структурі сприяє тому, що відбу-
вається реалізація диференційованого по-
дання нового матеріалу в різних аспектах. 
При такому підході здійснюється рівне-

ва диференціація у процесі подання нового 
матеріалу. Надається можливість розгляда-
ти варіювати широкий спектр властивостей 
об�єктів, що розглядаються; створюються 
умови для збільшення обсягу додаткових 
об�єктів, які взаємопов�язані з ключовими, 
для органічного введення їх взаємозв�язків. 
Зокрема, за програмою з математики 

для загальноосвітніх закладів на етапі, коли 
вивчається показникова функція, її власти-
вості та графік, учні вже знайомі (після 
вивчення тригонометричних функцій) з та-
кою властивість функції як періодичність. 
Старшокласникам з достатньо високим 

рівнем навчальних досягнень доцільно 
запропонувати дослідити питання, чи є 
показникова функція періодичною. 
Учні користуються означенням періо-

дичної функції (спонука для самостійної 
організації відстроченого повторення), що 
подана у підручнику М.I.Шкiля, З.I.Слеп-
кань, О.С.Дубинчук так: �Функція у = f(x) 
називається періодичною з періодом Т ≠ 0 
(Т=const), якщо для будь-якого х з області 
визначення функції значення (х+Т) та (х-Т) 
також належать області визначення цієї 
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функції, та виконується умова  f (х + Т )= f 
(х - Т )= =f(x)� [6,45]. 
Зауваження. Текст означення корисно 

також записати математичною символікою 
(х є D( f)) для учнів, які легше сприймають 
та запам�ятовують інформацію, подану у 
символьній формі. 
Також важливо продемонструвати уч-

ням, що, якщо функція � періодична, то для 
будь-якого х з області визначення функції 
значення ( )x nT+  та ( )x nT− , де n  � ціле 
число, також належать області визначення 
цієї функції, та виконується умова 

( ) ( ) ( )f x nT f x nT f x+ = − = . 
Старшокласники роблять висновок, що 

областю визначення показникової функції 
є вся множина дійсних чисел, тому перша 
умова виконується. 
Розглядаючи виконання другої умови 

учні, ще не ознайомлені з матеріалом сто-
совно розв�язування показникових рівнянь, 
виконують завдання випереджального 
характеру: 

1) x Ta +  повинно дорівнювати xa ; 
2) запишемо рівність x T xa a+ = ; 
3) зробимо перетворення x T xa a a⋅ =  

(*); 
4) область значень показникової функ-

ції ( )0;+∞ , 0xa >  для будь-якого дійсного 
x ; тобто, можемо поділити обидві частини 
рівності (*) на xa ; 

5) отримаємо 1Ta = , звідки 0Ta a= , 
тобто Т=0. 

Висновок: за означенням періодичної 
функції Т ≠ 0, тому показникова функція не 
є періодичною. 
Виконання такого дослідницького завдан-

ня може стати мотивацією вивчення показ-
никових рівнянь. Для учнів з менш високим 
рівнем розвитку можна навпаки подати дане 
завдання в процесі закріплення знань та 
умінь з теми �Показникові рівняння�. 
Учням з недостатньо високим рівнем 

навчальних досягнень завдання у такому 
формулюванні пропонувати недоцільно, 
тому що поняття про неперіодичність 
показникової функції не є ключовим сто-
совно даної теми, і це буде відволікати їх 
від отримання загальної картини відповід-
ного навчального матеріалу.  
Для них більш доцільним буде така фор-

ма подачі: �Як графік показникової функції 
відображає те, що дана функція не є періо-
дичною?� Це спонукає учнів використо-
вувати інтуїтивні, а не логічні компоненти. 
Але на цьому ж етапі з метою, щоб в 

учнів не формувалося хибне переконання, 
що можна визначати періодичність або 
неперіодичність функції лише за графіком, 
не виконуючи доведення, доцільно запро-
понувати учням контрприклади, застосову-
ючи метод кадрів (рис.1 а,б). Фрагменти 
графіків функцій можуть наводити на дум-
ку про їх періодичність (кадр 1, рис.1а), але 
фактично функція, може бути неперіодич-
ною (кадр 2, рис.1а), і навпаки (рис.1б). 

 
КАДР 1 КАДР 2 

 
 

Рис.1а 
 
 
 



 
 
 

© Chashechnikova O.  
 

 

137

КАДР 1 КАДР 2 

  
Рис.1б 

 
З метою розвитку нестандартності 

мислення, доцільно запропонувати учням 
такі завдання. 
Завдання 1. Дослідити, чи є функція 

2siny x=  періодичною. Якщо так, то знай-
ти найменший додатний період функції. 
Завдання 2. Дослідити, чи є π=T  

періодом функції xy 2cos= . 
Прикладом нестандартного, але доступ-

ного для розуміння учнями класів будь-
якого профілю, є завдання на дослідження 
функції Діріхле на періодичність. 
Розглянемо функцію, що названа на 

честь німецького математика Діріхле: 

D(x) = 
1, ,

0, .
якщо х раціональне число
якщо х ірраціональне число

−
 −

 

Тобто, якщо х � раціональне число, то 
значення функції Діріхле D(x)=1, якщо х � 
ірраціональне число, то значення функції 
Діріхле D(x) = 0. 
Область визначення функції Діріхле � 

всі дійсні числа, множина значень � склада-
ється з двох чисел 0 та 1. Покажемо, що 
будь-яке раціональне число r (r≠0) є періо-
дом функції Діріхле.  
Нехай r � період функції Діріхле, де r � 

деяке раціональне число, r ≠ 0. 
Сума раціональних чисел є раціональ-

ним числом, тому якщо х � раціональне 
число, то і число (х ± r) є раціональним. У 
цьому випадку D(x)=1, D(х ± r)=1, то D(x) = 
D(х ± r). 
Сума раціонального числа та ірраціо-

нального числа є ірраціональним числом, 
тому якщо х � ірраціональне число, r � 

раціональне число, то число (х± r) є ірра-
ціональним. У цьому випадку D(x) = 0,    
D(х ± r)=0, то  D(x) = D(х ± r). 
Висновок: будь-яке раціональне число r 

(r ≠ 0) є періодом функції Діріхле.  
Покажемо, що будь-яке ірраціональне 

число α  не є періодом функції Діріхле. 
Сума двох ірраціональних чисел може бути 
як раціональним числом, так і ірраціональ-
ним числом. Тому, якщо х � ірраціональне 
число, то число ( x ± α ) може бути як ірра-
ціональним, так і раціональним. У випадку, 
якщо х � ірраціональне число, ( x ± α ) � 
раціональне: D(x) = 0, D( x ± α r)=1. 

α  не є періодом функції Діріхле. 
Висновок: будь-яке ірраціональне 

число α  не є періодом функції Діріхле. 
Нестандартність завдання викликає 

зацікавленість в учнів, надає можливість 
розвивати їхнє нешаблонне мислення. 
Попередня побудова �кістяка� навчаль-

ного матеріалу та поступове заповнення 
ячеєк у структурі сприяє й здійсненню 
профільної диференціації: надається мож-
ливість встановлювати міжпредметні зв�яз-
ки, ілюструвати теоретичні положення 
прикладами, які найбільш відповідають 
предметам �профільного ядра�. 
Ілюстрацією прикладних аспектів засто-

сування знань про показникову функцію є 
задачі, в яких йдеться про: радіоактивний 
розпад; зміну атмосферного тиску; вакуу-
мування; виробництво сірчаної кіслоти; 
розмноження бактерій; приріст деревини; 
залежність висоти рівня води у посудині 
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від діаметру трубки; ефективність вироб-
ництва та інше.  
Для учнів-гуманітаріїв важливу роль 

відіграють історичні відомості, що вико-
ристовуються на уроках математики (історія 
становлення математики як науки, історія 
виникнення певних теорій, біографії видат-
них математиків), проведення інтегрованих 
уроків з математики та історії. Врахування 
психолого-педагогічних особливостей учнів 
-гуманітаріїв є важливою умовою підвищен-
ня ефективності їх навчання математики. 
Спрямованість на формування і розви-

ток в учня-гуманітарія зацікавленості до 
вивчення математики може відбуватися на 
початку уроку через пропонування епігра-
фу до нього, в якому, як правило, заклада-
ється основна ідея. Відзначимо, що учням, 
таким чином, надається змога заздалегідь 
усвідомити основні ідеї уроку, що сприяє 
позитивному впливу на формування моти-
ву інтересу, допомагає зосередитись на го-
ловному, відбувається використання праг-
нення �гуманітаріїв� до роботи з літератур-
ними джерелами. 
Підкреслимо доцільність подання істо-

ричних довідок у процесі введення нових 
понять. Доповіді щодо біографій видатних 
математиків учні спроможні підготувати 
цілком самостійно (і це відповідає їхнім 
уподобанням), а історичний огляд розвитку 
поняття подає вчитель у процесі введення 
нового матеріалу. 
Зауважимо: на більш високому рівні 

творчої самостійності старшокласники мо-
жуть розглядати розв�язування задач, які 
назвемо �задачами з історичним минулим�. 
Такими вважаємо також і ті задачі, різні 
методи виконання яких �виникали� відповід-
но етапам розвитку математики як науки. 
Це підвищує зацікавленість учнів до 

вивчення математики, сприяє підготовці до 
подальшого сприйняття матеріалу, надає 
змогу без надлишкової напруги підтриму-
вати увагу в ході уроку.  
Ознайомлення з такими задачами спо-

нукає учнів до більш активної роботи, їх 
виконання сприяє підвищенню рівня знань 
і вмінь, розвитку глибини та широти 
мислення школярів. 
Зокрема, якщо дослідження І.М.Смир-

нової [2] свідчать, що увага в учнів-гу-

манітаріїв на уроках математики може бути 
стійкою не більше 12 хвилин (порівняємо, � 
в учнів-�математиків� � 20-25 хвилин), то 
вищезгаданий підхід в ході проведеного 
нами експериментального навчання дозво-
ляє збільшити цей час до 20 хвилин. 
Заповнення ячеєк у структурі навчаль-

ного матеріалу може відбуватися на основі 
більш глибокого розгляду питань через 
сприймання пояснення на слух, самостійну 
роботу з підручником, із застосуванням 
засобів візуалізації, через виконання прак-
тичних робіт, що надає можливість учню 
спиратись у сприйманні на більш сприят-
ливу для нього форму репрезентації, а 
тобто здійснювати диференційований під-
хід із врахуванням індивідуально-психоло-
гічних особливостей учнів.  

�Кістяк� теми спрямовує самостійну 
роботу учня по заповненню виділених 
ячеєк; допомагає не допустити прогалин у 
сприйнятому матеріалі. Ці прогалини часто 
виникають через те, що вчителю в реальній 
ситуації достатньо важко дотримуватись 
вимоги абсолютної ідентичності у деталях 
навчального матеріалу, що подається на 
слух та візуально, тим більше � тактильно. 
Основні причини носять як об�єктивний 
(особливості самого навчального матеріа-
лу), так і суб�єктивний характер (доміну-
вання якостей візуала, аудіала або кінесте-
тика у репрезантативній системі самого 
вчителя). 
Врахування особливостей аудиалів, 

візуалів, кінестетиків з одного боку, і 
одночасне надання можливості кожному 
учню розвивати здатність опрацювання 
матеріалу, представленого в різних формах 
репрезентації незалежно від ведучої для 
нього форми, � з іншого боку, сприяють 
більш якісному засвоєнню навчального 
матеріалу.  
За дослідженнями Р.Л.Хона, саме тоді, 

коли мозок отримує інформацію, що 
перероблюється обома півкулями, він 
здатен встановлювати усвідомлені зв�язки, 
підвищуючи таким чином ефективність 
научування. Тому вважаємо за необхідне 
використовувати водночас по мірі можли-
вості всі форми репрезентації.  
По-перше, це сприятиме врахуванню 

ведучої форми репрезентації для даного 
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конкретного учня, по-друге, формуванню в 
нього здатності ефективно сприймати мате-
ріал, поданий в іншій формі репрезентації, 
що не є для нього ведучою. 
Зокрема, в ході вивчення теми �Мно-

гогранники� пропонуємо учням не тільки 
виконувати рисунки відповідних фігур, але 
й �читати їх�; вгадувати за словесним 
описом, самостійно виготовляти моделі. 
Відповідно тому, які саме навчальні 

інтереси є ведучими для конкретних учнів, 
відрізняються їх мнемічні та розумові при-
йоми роботи над навчальним матеріалом. 
Враховуючи нові дослідження стосовно 

психологічних особливостей сприймання 
(С.Ізюмова) [1], підкреслимо, що для біль-
шості учнів класів математичного профілю 
більш ефективною є ситуація, коли така 
структурна схема відразу подається з 
поясненням логічних зв�язків (тобто, всі 
основні вузли інформації доцільно вводити 
поступово, така первинна схема повинна 
бути динамічною), а для учнів класів 
філологічного профілю � спочатку для кра-
щого сприймання необхідно продемон-
струвати вже готову загальну схему, а 
потім вже пояснювати взаємозв�язки.  
У першому випадку, якщо складаються 

наочні схеми, всі ячейки, що відповідають 
основним вузлам інформації, заповнюють-
ся поступово � вони �з�являються� як 
результат введення чергової основної влас-
тивості, зв�язка та інше. У другому випадку 
надається готова відповідна наочна схема, а 
вже потім обґрунтовуються логічні зв�язки.  
Ще раз наголосимо: важливим компо-

нентом творчої спрямованості є орієнтація 
учня на саморозвиток. Рушійною силою 
цього процесу є усвідомлення учнем про-
тиріч різного плану у навчальному процесі, 
тому такі ситуації, в яких протиріччя 
проявляються достатньо яскраво, необхід-
но створювати.  

В процесі роботи з новим матеріалом 
учню можна демонструвати ці протиріччя, 
зокрема, � між вже відомим і новим (можли-
вість знаходити комплексні корені квадрат-
них рівнянь, для яких дискримінант є 
від�ємним; існування прямих, які водночас 
не перетинаються, але й не є паралельними; 
існування просторового чотирикутника та 
інше). Корисним є певний �перегляд� самим 
учнем сформованої в нього на даному етапі 
системи знань з урахуванням �нового знання�. 
Реалізація диференційованого підходу в 

процесі введення нового навчального мате-
ріалу як вчителем в ході уроку, так і в тек-
сті підручників для класів різного профілю, 
сприяє підвищенню якості системи знань 
та вмінь учнів без зайвого перевантаження 
як учнів, так і вчителя. 
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