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Розглянуто прояви ґендерних відмінностей у формуванні математичних знань учнів, 

зв’язок цих процесів із домінуванням певної підструктури математичного мислення та вплив 
ґендерних стереотипів студентів на якість методичної підготовки майбутніх учителів 
математики. 

 
 

Вплив ґендерних відмінностей на про-
цес навчання математики є досить суттє-
вим. У сучасній ґендерній психології не 
сформувалося усталеної думки щодо при-
роди ґендерних відмінностей у здібностях 
людини, оскільки як біологічні фактори, 
так і соціальні можуть упливати на них. 

У ході фахової підготовки майбутнього 
вчителя математики необхідно враховувати 
два аспекти: з одного боку, прояви ґендер-
них відмінностей у формуванні математич-
них знань учнів, що пов’язане із домінуван-
ням певної підструктури математичного 
мислення школярів, а з іншого – сформова-
ні ґендерні стереотипи самих студентів та 
їх уплив на якість методичної підготовки 
майбутніх фахівців.  

Метою даної статті є дослідження пи-
тання про ґендерні відмінності у матема-
тичних навичках дітей шкільного віку та їх 
урахування у процесі формування мето-
дичних знань студентів при вивченні курсу 
«Методика навчання математики».  

Згідно з даними Міжнародної програми 
оцінки прогресу в освіті, встановлені сут-
тєві ґендерні відмінності в успішності про-
ходження тестів на встановлення рівня ма-
тематичних досягнень дівчатками й хлоп-
чиками. Зокрема, за результатами стандар-
тизованих тестів для початкових і середніх 

класів основної школи, спрямованих на ви-
явлення рівня сформованості обчислю-
вальних математичних навичок, кращі по-
казники мають дівчатка. У старших класах 
акцент у цих тестах робиться на виявленні 
рівня сформованості вмінь учнів застосо-
вувати математичні поняття й факти у 
процесі розв’язування сюжетних задач, 
зокрема прикладного характеру. З такими 
тестами краще справляються хлопчики. 
Дослідження показали, що ґендерні відмін-
ності зберігаються й при розв’язуванні 
стандартизованих тестів, спрямованих на 
виявлення рівня математичної підготовки 
студентів ВНЗ.  

Психологічні ґендерні відмінності вияв-
лено у дослідженнях домінуючої підструктури 
математичного мислення (Ж.Піаже, 
І.Я.Каплунович та ін.). Такі відмінності 
спостерігаються як в учнів, так і в учителів 
математики. Тому вплив ґендерних відмін-
ностей на процес навчання математики є 
досить значним.  

Структуру математичного мислення, як 
відомо, утворюють 5 кластерів (під-
структур): топологічна, проективна, 
порядкова, метрична, алгебраїчна. 

Дослідження психологів показали, 
що топологічна підструктура забезпечує 
замкненість, компактність, зв’язність 
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розумових перетворень, неперервність 
трансформацій, розумове утворення, 
формування, виліплювання у своїй уяві 
необхідного об’єкта. Найсуттєвішими 
характеристиками об’єкта для дітей із 
домінуючою топологічною підструкту-
рою є: розривність – неперервність, 
зв’язність – незв’язність, компактність – 
некомпактність, належність – неналежність 
тощо. Цей кластер проявляється в людини 
найраніше. Експерименти показують, що 
діти віком до одного року передбачають 
неперервність руху предмета, навіть, якщо 
він зникає з їхнього поля зору. 
Топологічна підструктура мислення 
спричинює очікування дитиною появи 
предмета, який рухався й зник за 
перешкодою. Якщо це не відбувається, 
малюки виявляють неймовірне здиву-
вання. Топологічний кластер також 
відповідає за цілісність і зв’язність 
логічних операцій у 2 – 3 - річних дітей.  

Експериментально встановлено, що 
порядкова підструктура відповідає за 
процеси зіставлення людиною матема-
тичних об’єктів і їх елементів за такими 
характеристиками: «рівні – нерівні», 
«менше – більше», «ближче – далі», 
«вище – нижче», «над – під», «частина – 
ціле». Формується порядкова підструк-
тура майже відразу після топологічної й 
відповідає за послідовне проходження 
логічних операцій. «Порядківцям», на 
відміну від топологів, не важливе об’єд-
нання операцій в одне ціле. Вони 
зосереджуються на строгому лінійному 
порядку, на формі й розмірові об’єктів 
(більше або менше), на їх співвідно-
шеннях (правіше, лівіше, вище, нижче), 
на напрямі руху (за або проти стрілки 
годинника, вгору або вниз, від початко-
вого положення до кінцевого). У навчанні 
математики таких дітей важливим є, 
наприклад, наявність алгоритму, інструкцій 
під час уведення способу розв’язування 
типових задач, покрокового дотримання 
послідовності у системі вправ у процесі 
формування понять, алгоритмів, методів 
доведення математичних фактів. 

Метрична підструктура дозволяє ви-
окремлювати в об’єктах і їх компонен-
тах кількісні величини й відношення 
(пропорції, чисельні значення розмірів, 
кутів, відстаней). Ця підструктура формує 
в дитини схильність до акцентування 
уваги на кількісних характеристиках. 
Формування абстрактних математичних 
понять у дітей з домінуючою метричною 
підструктурою утруднене і полегшуєть-
ся, якщо при цьому спиратися на 
приклади, що ілюструють це поняття й 
виражені через кількісні показники. 

За допомогою алгебраїчної (компо-
зиційної) підструктури дитина робить 
розчленування й об’єднання компонентів 
математичних об’єктів, об’єднання кіль-
кох блоків предмета в один, прямі й обер-
нені операції, заміну кількох операцій 
однією, згортання процесу виконання 
математичних перетворень. Учні з домі-
нуючою підструктурою мислення цього 
типу прагнуть до структурованого, 
системного сприйняття математичних 
об’єктів, вони сприймають об’єкти 
одночасно й як цілісне утворення, і 
поелементно. Якщо вони працюють із 
матеріальним предметом, то постійно 
розбирають і збирають його, намагаються 
утворити з частин різні комбінації, не 
турбуючисть про послідовність об’єд-
нання частин. У навчанні математики 
можна спостерігати, що до розв’язання 
будь-яких завдань вони часто підходять 
дещо хаотично – починають з найбільш 
знайомої операції, потім перескакують 
на іншу, минаючи проміжні етапи, і 
заново повертаються до початку, 
заздалегідь дослідивши той етап, який 
повинен завершувати процес. 

Проективна підструктура забезпечує 
вивчення математичного об’єкта або 
його зображення з певного самостійно 
обраного положення, проектування з 
цієї позиції об’єкта на зображення (або 
зображення на об’єкт) і встановлення 
відповідності між ними. Вона є найсклад-
нішою з усіх п’яти підструктур. Якщо в 
дитини переважає підструктура цього 
типу, то вона схильна розглядати не 
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лише матеріальний предмет, але і його 
зображення з різних кутів зору, 
насамперед, з позиції його застосування 
в теорії й на практиці. «Проективіст» 
мислить нестандартно, дивує навколиш-
ніх багатоваріантністю рішень, прагне 
знайти оптимальне застосування будь-
якого явища, його хвилює перш за все 
ступінь уживаності й корисності. У 
навчанні математики таких дітей необ-
хідно враховувати, що, розглядаючи 
предмет як нестатичну структуру, вони 
забувають про суттєві характеристики й 
подробиці: врахування розширення або 
звуження області допустимих значень 
змінної у перетвореннях алгебраїчних 
виразів чи рівнянь, межі застосування 
певного методу під час розв’язування 
задач тощо. 

Як показують дослідження психологів 
школи Ж.Піаже, вказані п’ять підструктур 
математичного мислення існують не 
ізольовано, не рівнозначно, вони пере-
тинаються й знаходяться в певній 
ієрархії за ступенем значущості й 
представленості в інтелекті. У відповід-
ності до індивідуальних особливостей 
кожного та чи та підструктура займає 
місце головної, провідної, домінуючої. 
Вона найбільш яскраво виражена 
порівняно з іншими, найбільш стійка й 
краще розвинена. Відповідно до своєї 
провідної підструктури людина по-
різному сприймає, оперує, переробляє й 
відтворює математичну інформацію. 

І.Я.Каплунович [1; 2] наголошує, що 
не викликає сумніву той факт, що із 
самого раннього дитинства ґендерні 
стереотипи впливають на поведінкові, у 
ході яких і формується певна підструк-
тура математичного мислення. Одягання 
ляльки – операція доповнення, годуван-
ня ляльки – заповнення порожнини, 
впорядкування багатьох лялькових атрибутів 
– встановлення кількісних і порядкових 
відношень. Усі ці операції соціально 
детермінують переважне формування 
передовсім топологічних, порядкових і 
метричних підструктур у дівчаток. 

Хлопчики, починаючи своє знайомство 

з іграшкою (наприклад, машинкою), 
спочатку вивчають її деталі – операція 
аналізу, поділу, членування, потім 
починають з’єднувати окремі деталі в 
одне ціле – операція синтезу, компози-
ційні, проектувальні перетворення. 
Таким чином, у хлопчиків переважаю-
чими є композиційний (алгебраїчний) та 
проектувальний кластери. 

У такий спосіб соціум, оточення 
дитини (батьки, вихователі) впливають 
на формування ґендерних відмінностей 
у домінуючих підструктурах мислення 
дитини. На цих основах розвиваються в 
подальшому ґендерні відмінності, які 
впливають на процес засвоєння матема-
тичних знань хлопчиками й дівчатками. 
Дівчатка більш успішні в аналізі задач, 
в оформленні розв’язку, більш послідов-
ні в реалізації й обґрунтуванні послідов-
ності власних дій. Хлопчики схильні до 
генерування ідей, проектування наслідків, 
«розчленовування й конструювання» не 
тільки конкретних об’єктів, але й їхніх 
образів. «Між тим, не стільки створен-
ня, скільки оперування просторовими 
образами є однією із найважливіших 
складових творчої діяльності» [2, 59]. 

Ґендерні відмінності спостерігають-
ся й у процесі навчання учнів вчителями 
різної статі. Пояснення навчального 
матеріалу педагоги-жінки здійснюють з 
опорою на топологічний, порядковий і 
метричний кластери. Відповідно й 
сприймають таке пояснення краще учні 
з такими ж домінуючими підструкту-
рами мислення. Враховуючи, що в 
початковій школі працюють в основному 
вчителі-жінки, цим фактором певною 
мірою зумовлене деяке випередження 
дівчатками хлопців у навчанні в по-
чатковій школі. У старших класах збіль-
шується кількість учителів-чоловіків, 
формальні вимоги певною мірою 
знижуються, послаблюється увага до 
аспектів, які детермінуються топологічною, 
порядковою, метричною підструктура-
ми мислення вчителів-жінок, більша 
увага приділяється тим операціям і 
характеристикам, які більш притаманні 
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алгебраїчній і проектувальній підструктурі 
мислення вчителів-чоловіків. 

Не можна применшувати або надавати 
пріоритетного значення жодній із цих 
підструктур. Математична діяльність 
неможлива без генерування нових ідей 
(композиційний, алгебраїчний кластер), 
проектування й узагальнення ситуацій 
(проективний кластер). Поряд із ними 
діяльність у будь-якій сфері, особливо у 
сфері математичних об’єктів, вимагає 
глибокого аналізу, строгої неперервності у 
проведенні логічних міркувань (тополо-
гічний кластер), жорсткого дотримання 
певних алгоритмів (порядковий кластер), 
доведення результату до кінцевого 
числового значення або практичного 
застосування (метричний кластер).  

У процесі навчання вчитель повинен 
створити умови для взаємозбагачення, 
взаємонавчання дівчаток і хлопчиків, 
тобто, навчання таких стилів спілкуван-
ня, поведінки, способів мислення, які не 
властиві індивідам цієї статі. 

Уплив домінуючих підструктур ма-
тематичного мислення й ґендерні відмін-
ності проявляються й у процесі мето-
дичної підготовки майбутніх учителів 
математики. Спостереження свідчать, 
що мають місце певні особливості, коли 
студенти обох статей вивчають курс 
«Методика навчання математики». У 
ході вивчення модуля «Теоретичні 
основи загальної методики навчання 
математики» кращі результати показують 
юнаки. Саме для них більш доступними 
є завдання, у ході виконання яких 
необхідно виконати логіко-математич-
ний аналіз понять шкільного курсу 
математики, формулювань теорем. Сту-
денти-юнаки є більш успішними в скла-
данні систем вправ із таким дидактичним 
навантаженням: на виділення суттєвих 
властивостей поняття; на побудову 
об’єктів, які ілюструють певне матема-
тичне поняття; на побудову об’єктів, які 
є контрприкладами або вільними об’єктами 
стосовно даного поняття. Таким чином, 
більше проявляються проективна й 
композиційна (алгебраїчна) підструктури 

їх мислення.  
Дівчата ж легше виконують завдання, 

які передбачають вербальну діяльність: 
формулювати еквівалентні означення 
понять; знаходити логічні й змістові 
помилки в означеннях понять; створюва-
ти систему вправ, яка була б спрямована на 
засвоєння учнями тексту означення 
понять, термінів і символіки. Упорядку-
вання формулювань означень понять, 
заповнення пропусків у них – це ті 
операції, за які відповідає топологічний 
кластер мислення. Прояви домінування 
цього кластера демонструють здебіль-
шого студентки. 

У ході вивчення загальної методики 
роботи з формулюванням і доведенням 
теорем шкільного курсу математики 
хлопці переважно спрямовують свої 
зусилля на встановлення виду вислов-
лень (прості, складені), наведення прикла-
дів простих і складених висловлень зі 
шкільного курсу математики, на виді-
лення тез і аргументів у доведеннях. 
Юнаки краще розрізняють індуктивний 
і дедуктивний умовиводи як спосіб 
доведення, хоча самі частіше викорис-
товують індуктивний шлях у пошуку 
власне доведення або розв’язання нових 
задач.  

Дівчата ж шукають опори в доведен-
нях на раніше встановлені факти, 
властивості, тобто у пошуках доведення 
для них переважним є шлях від 
загального до конкретного. Опанування 
певної методичної схеми введення нової 
теореми також більш легко дається саме 
дівчатам. У них спостерігається ретельне 
дотримання послідовності етапів або 
конкретно-індуктивної, або абстрактно-
дедуктивної схеми введення формулю-
вань теорем (порядковий кластер). 
Переважання порядкової підструктури 
також проявляється в тому, що дівчата 
більш схильні до навчання способів до-
ведення теорем через демонстрацію 
готових доведень і методичної роботи з 
ними. А от студенти-юнаки краще 
організовують процес пошуку самими 
учнями доведення нових теорем, 
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залучаючи висхідний, нисхідний аналіз, 
аналіз Паппа (композиційний кластер). 
Загалом, при вивченні змістових модулів 
«Методика формування математичних 
понять», «Методика роботи з теоремами 
шкільного курсу математики» кращі 
результати показують студенти-юнаки. 
А от опанування методики актуалізації 
базових знань, формування навичок і 
вмінь, проведення контролю в процесі 
навчання математики успішніше прохо-
дить у студенток.  

У методичній діяльності майбутніх 
учителів проектуються не лише пере-
важні підструктури математичного мислен-
ня, підвалини якого були закладені ще в 
школі, але й ґендерні стереотипи. На 
цих основах розвиваються у подальшо-
му ґендерні відмінності в професійній 
поведінці й методичній діяльності 
вчителів-чоловіків і жінок. Урахування 
цих аспектів викладачами створює 
предумови для взаємозбагачення сту-

дентів (юнаків і дівчат) різноманітними, 
не характерними для даної статі, спосо-
бами методичної діяльності, спілкуван-
ня, мислення. 
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