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Аналізуються сучасні проблеми наступності навчання математики між загальноосвіт-

ньою школою та вищим навчальним закладом. Розкриваються об’єктивні протиріччя у забез-
печенні наступності між школою та ВНЗ при вивченні вищої математики. 

 
 

Початковий етап професійної підгото-
вки студентів (перший курс) трактується 
як етап, що визначає весь хід подальшої 
професійної діяльності людини. У першо-
му семестрі відбувається процес адаптації 
студента до навчання у ВНЗ. Адже пер-
шокурсник (випускник школи) потрапляє 
у нові для нього умови праці, які відрізня-
ються від знайомих йому в школі (лекції, 
практичні та лабораторні заняття, консу-
льтації тощо). Оскільки це етап розвитку 
студента як особистості і формування 
професіонала, то першокурсник починає 
співвідносити свої сподівання з реальною 
дійсністю. Успіх у навчанні студентів на 

цьому етапі здебільшого залежить від ная-
вної бази знань, яку отримали першокурс-
ники в школі, та забезпечення наступності 
між середньою та вищою школами.  

У філософській літературі наступність 
трактується як прояв однієї із сторін діа-
лектичного закону заперечення запере-
чення [1]. Діалектика розглядає наступ-
ність виходячи з тлумачення розвитку як 
спіралевидного висхідного руху, кожна 
вища форма якого, ґрунтуючись на ниж-
чих, не скасовує їх, а включає в себе.  

У психолого-педагогічній літературі 
існують різні підходи до трактування 
поняття наступності (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Місце наступності серед дидактичних категорій 

 

Немає єдиної думки стосовно змісту 
поняття “наступності”, його статусу і мі-
сця серед дидактичних категорій. Одні 
дослідники включають наступність в чи-

сло дидактичних принципів, інші розг-
лядають цей феномен в якості дидак-
тичної умови реалізації змісту і вимог 
інших дидактичних принципів. У пер-
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шому випадку прийоми і способи на-
вчання спрямовані на реалізацію вимог 
цього принципу, в другому – наступність 
є засобом реалізації усіх принципів, спе-
цифічних для навчального процесу в за-
гальноосвітній школі, ВНЗ. 

О.Г.Мороз, досліджуючи шляхи за-
безпечення наступності в самостійній 
навчальній роботі учнів і студентів, тра-
ктує дане поняття як “загально-
дидактичний принцип, який по відно-
шенню до навчання вимагає постійного 
забезпечення нерозривного зв’язку між 
окремими сторонами, частинами, ета-
пами і ступенями навчання і в середині 
них; розширення і поглиблення знань, 
отриманих на попередніх етапах на-
вчання, перетворення окремих уявлень і 
понять у систему знань, умінь і навичок, 
поступально-висхідного характеру роз-
гортання усього навчального процесу у 
відповідності зі змістом, формами і ме-
тодами роботи при обов’язковому вра-
хуванні якісних змін, які відбуваються в 
особистості учнів і студентів” [2, с.10]. 
Таким чином, наступність, як дидактич-
ний принцип, є обов’язковою умовою 
організації навчання в цілому. 

Розглядаючи дидактичні умови насту-
пності у формах і методах навчання у за-
гальноосвітній школі та вищому навчаль-
ному закладі Д.Т.Сітдікова дає таке тлу-
мачення наступності. Наступність – це 
“загально-педагогічна закономірність, яка 
проявляється в єдності навчально-
виховного процесу. Обов’язковою умовою 
успішного навчання і виховання є наступ-
ність, спрямована від одного року навчан-
ня до другого, наступність між різними 
етапами навчання: дошкільним закладом 
та школою, загальноосвітньою школою та 
вищим навчальним закладом” [3, c.8]. 

Я.Е.Умборг трактує наступність як 
методологічний принцип: “Наступність 
– це методологічний принцип організа-
ції всього навчально-виховного процесу 
при підготовці майбутнього спеціаліс-
та” [4, с.6]. 

С.М.Годник [5], досліджуючи насту-
пність між навчанням у середній і вищій 

школах як багатогранне явище, виділяє 
“клітинку” або одиницю аналізу цього 
процесу – видозміну внутрішньої позиції 
особистості. Під внутрішньою позицією 
особистості автор розуміє відношення 
людини до того об’єктивного положен-
ня, яке він займає в теперішній час і яке 
положення він хоче займати, виходячи зі 
свого попереднього досвіду, своїх мож-
ливостей, потреб і прагнень, які виникли 
раніше. Саме ця внутрішня позиція, на 
його думку, обумовлює певну структуру 
його відношення до дійсності, до оточу-
ючих, до самого себе. Узагальнююча 
концепція наступності, сформульована 
С.М.Годником, більше притаманна про-
блемі наступності у вихованні школяра 
та студента і залишає в стороні відповіді 
на питання методичного характеру в ре-
алізації наступності в навчанні. 

Розглядаючи наступність у змісті, 
А.А.Люблінська виділяє наступність у 
формах самої навчальної діяльності. В 
якості суттєвих ознак цього аспекту на-
ступності вказує “таку послідовність 
навчально-виховної роботи, де на кож-
ному наступному етапі продовжується 
закріплення, розширення, ускладнення і 
поглиблення тих знань, умінь і навичок, 
які складають зміст навчальної діяльно-
сті на попередньому етапі” [6, с.5]. Ав-
тор виділяє “наскрізні” дії в роботі уч-
нів над різним навчальним змістом, ви-
користання яких не лише забезпечить 
усвідомлення і міцність засвоєння на-
вчального матеріалу, але й формування 
вмінь самостійно обґрунтовано розв’я-
зувати нові різноманітні задачі. 

Ми поділяємо точку зору 
Т.М.Куриленко [7] та М.У.Піскунова [8] 
про необхідність розвитку наступності 
між середньою і вищою школами. На їх 
думку, наступність виступає однією з 
умов організації змісту навчання, що за-
безпечує реалізацію таких принципів як 
науковість, систематичність, послідов-
ність, доступність. Разом з тим, ми не по-
годжуємося з тим, що невідповідність ре-
зультатів успішності на першому курсі і 
результатів зовнішнього незалежного те-
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стування, підсумкової державної атестації 
пояснюється лише відсутністю наступно-
сті між середньою та вищою школами. 
Результати констатуючого експерименту 
свідчать, що однією з причин різкого 
зниження успішності є повільна адаптація 
першокурсників до нових умов праці.  

Різноманітність підходів до тракту-
вання поняття наступності відображає 
багатоаспектність даної проблеми. 

Звернемося тепер до дослідження 
проблеми наступності в теорії і практи-
ці методики навчання математики. 

Розглянемо наступність в навчанні 
математики, яка передбачає забезпечен-
ня нерозривного зв’язку між знаннями, 
отриманими учнями в школі і вищому 
навчальному закладі. Знання, вміння і 
навички з математики у вищих закладах 
освіти повинні розширюватися та погли-
блюватися, а окремі уявлення і поняття 
отримати подальший розвиток. Суть на-
ступності навчання математики у вищо-
му навчальному закладі полягає в пере-
несені здобутих у школі математичних 
знань, умінь і навичок на засвоєння ви-
щої математики і нових видів навчальної 
діяльності. Основним завданням при за-
безпеченні наступності при навчанні 
вищої математики є знаходження доці-
льного поєднання змісту, методів, форм і 
засобів навчання, що сприяє адаптації 
студентів у навчальному закладі. 

Методичні аспекти наступності в на-
вчанні математики досить ґрунтовно ро-
зглядаються в роботі А.М.Пишкало [9]. 
Він виділяє дві сторони наступності: 
“внутрішню” та “зовнішню”. “Зовнішня” 
зводиться ним до з’ясування і уточнення 
міжпредметних і внутрішньопредметних 
зв’язків, а також зв’язків між окремими 
ланками в системі освіти. “Внутрішня” 
наступність виникає в результаті зміни 
цілей навчання. А.М.Пишкало підкрес-
лює, що зміна цілей навчання впливає на 
зміст, методи, форми навчання, тобто, 
охоплює всі компоненти методичної си-
стеми. Автор обмежується розглядом 
лише змістового аспекту наступності в 
навчанні математики. 

М.В.Дідовик [10] у своєму дослі-
дженні розробив модель реалізації насту-
пності фізико-математичної підготовки в 
освітній системі “ліцей - ВНЗ”. На основі 
моделі наступності сформулював умови 
реалізації наступності фізико-математи-
чної підготовки учнів і студентів: 

• узгодженість змісту навчального 
матеріалу з фізики і математики на різ-
них ступенях навчання; 

• раціональний вибір та узгодженість 
форм, методів, дидактичних прийомів і 
засобів фізико-математичної підготовки 
в освітній системі “ліцей - ВНЗ”; 

• координація педагогічної діяльно-
сті вчителів і викладачів фізико-
математичних дисциплін в освітній сис-
темі “ліцей - ВНЗ”; 

• формування мотивів навчальної і 
професійно спрямованої діяльності уч-
нів та студентів на всіх етапах навчання 
в системі “ліцей - ВНЗ”. 

К.М.Гнедзіловою [11] виділено ос-
новні компоненти наступності навчання 
у ланках “загальноосвітня школа – ви-
щий навчальний заклад”: 

• мета навчання; 
• зміст освіти; 
• засоби, форми та методи навчання; 
• аналіз і оцінювання навчальної ді-

яльності учнів; 
• форми та методи роботи вчителя. 
Одним із наслідків недотримання на-

ступності навчання, на думку дослідника, 
є труднощі, які виникають під час адап-
тації першокурсників до умов навчально-
го процесу вищого навчального закладу.  

Б.Тагановим [12] розглянута проблема 
наступності навчання математики в зага-
льноосвітній і вищій школах, яка відно-
ситься до поліпшення якості математич-
ної освіти студентів через дотримання на-
ступності у змісті, методах і формах на-
вчання на двох етапах навчання в загаль-
ноосвітній школі та вищому навчальному 
закладі. Ним розроблений спеціальний 
комплекс заходів з підготовки учнів до 
ВНЗ, а також розкрита система роботи 
ВНЗ з забезпечення покращення якості 
математичної освіти першокурсників че-
рез дотримання наступності між загаль-
ноосвітньою школою та ВНЗ. 

Дослідники звертають увагу на по-
зитивний вплив наступності у навчанні 
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математики, на успішну адаптацію сту-
дентів на новому освітньому щаблі. 

Аналізуючи та узагальнюючи вище-
сказане, ми під наступністю між загаль-
ноосвітньою школою та ВНЗ у навчанні 
математики розумітимемо таку катего-
рію теорії та методики навчання мате-
матики, що досліджує проблеми відпо-
відності процесів навчання математики 
у школі та вищому навчальному закладі.  

Труднощі, які відчуває студент на 
початку навчання у вищому навчально-
му закладі можна умовно поділити на: 
соціальні, психологічні, дидактичні. 

Зупинимося на характеристиці дида-
ктичних труднощів: 

1) недостатній базовий рівень знань 
з математики за середню школу; 

2) недостатній рівень сформованості 
навичок навчальної роботи (конспекту-
вання лекцій, організація та планування 
самостійної роботи, невміння працювати 
з навчальною літературою тощо); 

3) невідповідність стереотипу на-
вчальної діяльності, сформованого у 
старшій школі, тому стереотипу, який 
потребують умови навчання у ВНЗ; 

4) недостатня мотивація вивчення 
математичних дисциплін студентами 
нематематичних спеціальностей. 

Однією з основних причин виник-
нення даних труднощів у студентів, ми 
вбачаємо у недостатньому забезпеченні 
наступності між загальноосвітньою 
школою та ВНЗ. 

Забезпечення наступності між шко-
лою та ВНЗ при вивченні вищої матема-
тики містить ряд об’єктивних протиріч: 

1. Протиріччя між змістом навчання. 
Характерною ознакою академічної групи є 
те, що в її склад входять студенти, які за-
кінчували різні за статусом навчальні за-
клади (загальноосвітні школи, школи 
(класи) з поглибленим вивченням окремих 
предметів, ліцеї, гімназії, коледжі тощо) і 
відповідно мають різний рівень математи-
чної підготовки. Спостерігається суттєвий 
розрив у рівні математичних знань випус-
кників різних типів середніх навчальних 
закладів, які вступили до ВНЗ, з вимогами, 
які висуваються останніми до першокурс-
ників. Наприклад рівень знань, умінь і на-
вичок у студентів, які закінчили класи з 
поглибленим вивченням математики з усіх 
тем, як правило, значно вищий ніж у одно-

групників, які закінчили загальноосвітні 
класи. Це пояснюється, кількома причи-
нами: по-перше, мотивацією навчання; по-
друге, вищим рівнем здатностей учнів до 
вивчення математики; по-третє, поглибле-
ним змістом математики; по-четверте, бі-
льшою кількістю годин, які відводяться на 
її вивчення тощо. 

2. Протиріччя між діяльністю 
суб’єктів навчання (учнем та студен-
том). Вся система навчання і виховання 
у вищому закладі освіти розрахована на 
роботу з дорослими людьми, які усві-
домлюють свої обов’язки і власну від-
повідальність за навчання, а як наслідок 
не потребують постійного зовнішнього 
керування і контролю. Студент, як пра-
вило, самостійно отримує знання, орга-
нізовує власну діяльність, визначає об-
сяги необхідного матеріалу, способи йо-
го засвоєння та усвідомлення. Тобто, 
першочергове чим студент мусить ово-
лодіти в навчальному закладі вищої 
освіти – це вміння самостійно вчитися. 
Основне ж організаційне забезпечення 
навчального процесу в загальноосвітній 
школі припадає на вчителя. 

3. Між побудовою, організацією, 
функціонуванням навчальної системи. 
Система навчання у вищому навчаль-
ному закладі характеризується чітким 
графіком навчального процесу з розпо-
ділом усіх дисциплін, що входять у 
склад навчального плану. Ця система 
передбачає різноманітність організацій-
них форм навчання, як-то: лекції, лабо-
раторні, практичні, семінарські заняття 
тощо. Студенту необхідно засвоювати 
більший за обсягом матеріал ніж шко-
лярам. Повідомлення нового матеріалу 
та формування знань відбувається на 
лекціях та за рахунок самостійної робо-
ти студентів, а формування практичних 
умінь і навичок на практичних заняттях 
і знову таки ж за рахунок самостійної 
роботи студентів. Це роз’єднано в часі 
та передбачає різні форми заняття. В 
умовах кредитно-модульної системи, на 
самостійну роботу з вивчення вищої ма-
тематики передбачено відводити поло-
вину усього часу, а отже, це потребує 
від студента уміння самостійно опра-
цьовувати літературні джерела, конспе-
ктувати тощо. Шкільна система навчан-
ня розрахована на досягнення поставле-
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ної цілі за рахунок організації активної 
роботи учнів у класі по формуванню 
знань, умінь і навичок з певної теми, ча-
стіше всього на одному й тому ж уроці.  

4. Між організацією контролю за 
навчальними досягненнями. Запрова-
джена у ВНЗ кредитно-модульна систе-
ма організації навчального процесу не 
має нічого спільного для студентів-
першокурсників зі шкільною системою. 
Проблема полягає у відносно пасивній 
позиції учня на етапі контролю в школі і 
необхідністю студентів активно презен-
тувати свої знання в умовах кредитно-
модульної системи. 

Отже, однією з умов удосконалення 
системи навчання вищої математики у 
ВНЗ, яка б сприяла підвищенню рівня 
математичних знань і подоланню труд-
нощів переходу від однієї навчальної 
системи до іншої є успішне забезпечен-
ня наступності навчання. Дотримання 
наступності між загальноосвітньою 
школою та вищим навчальним закладом 
допоможе першокурснику швидше ада-
птуватися до нових умов навчання. 
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Summary. Jacenko S., Grib N. THE OBJECTIVE CONTRADICTIONS OF PROVIDING 
CONTINUITY IN SCHOOL AND UNIVERSITY. The modern problems of the continuity in 
school and university studies are analyzed. The objective contradictions of providing continuity in 
school and university high mathematics studies are described. 
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