
 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 30. – 2008. 

 

 

206  

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ ТРИГОНОМЕТРИЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 
 

В.Я.Забранський, 
кандидат педагог. наук, доцент, 

Т.А.Грицик, 
аспірант, 

Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова, 
м.Київ, УКРАЇНА 

 
Досліджуються питання пов’язані з проблемою диференціації змісту математичної освіти в 

профільній школі. Виділяються критерії відбору змісту тригонометричного матеріалу для 
теоретичного, прикладного і загальнокультурного курсів математики. 

 
 
Зміст освіти є одним з ключових і ди-

намічних компонентів методичної систе-
ми навчання. Оновлення змісту освіти є 
глобальною проблемою реформування 
системи освіти в Україні. Ця проблема су-
часної шкільної математичної освіти 
актуалізується у зв’язку із запроваджен-
ням у старшій школі профілів навчання, 
які Концепцією математичної освіти 12-
річної школи [4, 13] об’єднані в три на-
прямки, залежно від ролі, яку відіграє в 
них математика: теоретичний, прикладний 
і загальнокультурний. Специфіка кожного 
з напрямів проявляється в першу чергу в 
його змісті, що відображає навчальні мо-
жливості, потреби, інтереси учнів відпо-
відних профілів, особливості їх майбут-
ньої професійної діяльності. 
Питанням змістової диференціації ма-

тематичної освіти присвячені праці ба-
гатьох вітчизняних та зарубіжних матема-
тиків та методистів. Зокрема, проблеми 
змісту математичної освіти в контексті за-
безпечення процесу навчання математики 
в класах з поглибленим вивченням мате-
матики знайшли відображення в працях 
Б.В.Гнеденко, А.М.Колмогорова, В.М.Мона-
хова, А.Г.Мордковича, Є.П.Неліна, М.І.Шкі-
ля, В.О.Швеця, Ф.В.Фірсова, та ін. Зміст та 
специфіку навчання математики у школах 
(класах) гуманітарного профілю навчання 
досліджували М.І.Бурда, Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, 
Ю.М.Колягін, Ю.І.Мальований та інші. В 

той же час проблема змісту та структури 
профільного навчання математики, зокре-
ма і окремих її розділів, потребує подаль-
ших досліджень. У науково-методичній лі-
тературі відсутні чіткі критерії відбору 
змісту навчального математичного мате-
ріалу з урахуванням профілю навчання, 
конкретні методичні рекомендації щодо 
формування профільно та професійнозна-
чимих складових змісту.  
Мета статті – виділити та теоретично 

обґрунтувати критерії відбору змісту три-
гонометричного матеріалу для профіль-
ного навчання математики, що включає 
базові, профільні та елективні типи на-
вчальних курсів. 
В умовах сучасної освітньої парадигми 

відбувається перехід від інформаційно-зна-
нієвої до компетентністної освіти. З точки 
зору особистісно-орієнтованого навчання 
зміст освіти поділяється на зовнішній – се-
редовище і внутрішній – створюваний уч-
нем в процесі взаємодії з зовнішнім освіт-
нім середовищем. «Діагностиці та оцінці 
підлягає не повнота засвоєння учнем зов-
нішнього змісту, а прирощення його внут-
рішнього змісту за певний навчальний пе-
ріод» [11, 69]. А.П.Самодрин, формулюючи 
змістові засади навчання, визначив зміст 
освіти у профільній школі так: це система 
наукових знань, умінь і навичок, оволодіння 
якими забезпечує формування в учнів нау-
кового світогляду, а також розвиток про-
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фільно-диференційованих інтересів з метою 
максимальної соціалізації та творчої само-
реалізації особистості [10, 63]. Отже, в 
центрі змістових засад профільної школи 
стоїть особистість учня з її запитами, мо-
жливостями, інтересами та планами на 
майбутнє. Одним з головних напрямків 
оптимізації змісту освіти А.П.Самодрин 
вважає відповідність його рівнів психоло-
гічному коду особистості, побудованому в 
межах п’яти основних відносин („людина-
людина”, „людина-природа”, „людина-тех-
ніка”, „людина-художній образ”, „людина –
знакова система”) та можливості вибору від-
повідного змісту навчання учнем [8, 61]. 
В.В.Гузєєв розглядає зміст освіти як педа-
гогічну модель соціального замовлення, як 
дидактичну модель навчального предмету, 
як навчальний матеріал. На його думку, 
правильне поєднання загальнокультурної 
різноманітності і предметної спеціалізації як 
в часі, так і в змісті – веління часу [3, 122]. 
Згідно Концепції профільного навчан-

ня в старшій школі [6, 63], засвоєння зміс-
ту освіти у загальноосвітніх закладах з 
профільним навчанням має, по-перше, за-
безпечувати загальноосвітню підготовку 
учнів, по-друге – їх підготовку до майбут-
ньої професійної діяльності. Тому критерії 
відбору змісту математичної освіти у про-
фільній школі для різних курсів математи-
ки мають поєднувати вимоги профільної 
спрямованості та стандарту загальної се-
редньої освіти, відображати різний обсяг 
навчального матеріалу, способи його упо-
рядкування, ступінь узагальнення знань, 
співвідношення між теоретичними та ем-
піричними знаннями. На думку М.І.Бурди, 
і це підтверджують наші дослідження, 
курси математики повинні мати різну ін-
формаційну та інтелектуальну ємність, 
діагностико-прогностичну спрямованість 
та соціальну ефективність [2, 3]. Визна-
чальними, також, для обґрунтування кри-
теріїв відбору змісту математичної освіти 
у профільній школі, є принципи форму-
вання змісту математичної освіти у про-
фільній школі, запропоновані В.О.Швецем: 
науковості, доступності, утилітарності, па-
ралельної дії, уніфікації [12, 67]. 

І.О.Зимня, О.О.Кузнєцов, Г.В.Пічугіна, 
С.М.Рягін, Н.Шиян, В.Я.Ястребова та ін. 
розглядають поняття „профільна компе-
тентність”, яка визначається як готовність 
учня одержувати та використовувати знан-
ня із профільної освітньої галузі, котрі 
необхідні йому для професійного самовиз-
начення і самореалізації. Учені наголошу-
ють, що формування профільної компе-
тентності потребує не просто збільшення 
обсягу навчального матеріалу, а прирощен-
ня змісту профільних предметів за певними 
компонентами – філософським, методоло-
гічним, науковознавчим, психологічним і 
власне профільним (С.М.Рягін), аксіологіч-
ним, когнітивним, діяльнісно-творчим, осо-
бистісним (В.Я.Ястребова). С.А.Раков від-
мічає, що в сучасному інформаційному 
суспільстві знань „... головним змістом ма-
тематичної освіти стане не опанування го-
товими алгоритмами розв’язування типо-
вих задач, а математична компетентність, 
розуміння і застосування математичних ме-
тодів досліджень”[9, 5]. Отже, для проекту-
вання змісту освіти профільної математич-
ної освіти у середній школі дидактичним 
обґрунтуванням є математична компетент-
ність – важливий показник якості матема-
тичної освіти, який в значній мірі свідчить 
про готовність учня до повсякденного жит-
тя, до найважливіших видів суспільної 
діяльності, до оволодіння професійною осві-
тою. Формування математичної компетент-
ності є одним з головних завдань навчання 
математики у профільній школі. 
На наш погляд, курси математики по-

винні відрізнятися не стільки обсягом 
знань, яким повинні оволодіти учні, скіль-
ки рівнем обґрунтованості та узагальнення. 
Вони мають враховувати, в першу чергу, 
навчально-пізнавальні можливості та особли-
вості учнів, їх профільні інтереси та профе-
сійні наміри, а також орієнтуватися на різні 
типи мислення (теоретичне, образне, прак-
тичне), відображати різні види діяльності. 
Ми поділяємо думку М.І. Бурди, що зміст 
навчання і тип мислення взаємообумовле-
ні – зміст проектує певний тип мислення 
(переважно емпіричний чи теоретичний) і 
навпаки: тип мислення враховується при 
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відборі змісту [2, 4]. Так, розвитку емпі-
ричності мислення учня сприяє застосу-
вання тригонометричного матеріалу до 
розв’язання практичних задач (вимірюван-
ня відстані до недоступного об’єкта, висо-
ти вежі, дальності кидання каменя тощо), 
індуктивний характер вивчення навчаль-
ного матеріалу. Теоретичність мислення 
розвивається в процесі доведень тригоно-
метричних формул, тотожностей, нерів-
ностей, при побудові математичних моде-
лей реальних явищ за допомогою тригоно-
метричних функцій. 
Формуючи зміст тригонометричного 

матеріалу різних профілів, який реалізу-
ється в задачах, ми враховували насампе-
ред такі фактори: 

- цілі навчання тригонометричного 
матеріалу в класах різних профілів; 

- значення тригонометричного мате-
ріалу в майбутній навчальній та професій-
ній діяльності учня; 

- навчальні можливості учнів у вив-
ченні математики, їх вікові та психофізіо-
логічні особливості; 

- місце тригонометричного матеріалу 
в розвитку особистості учня. 
У змісті навчання тригонометричного 

матеріалу ми виділили три складові: теоре-
тичну, прикладну і гуманітарну. Теоретич-
ну складову змісту представляють поня-
тійний апарат, означення, формули, тверд-
ження, правила тощо. Особливістю цієї 
складової змісту тригонометричного мате-
ріалу є велика кількість формул, з якими 
учні повинні оперувати на різних рівнях. 
Прикладна складова змісту включає засто-
сування теоретичних знань на практиці, 
міжпредметні зв’язки, математичне моде-
лювання. З допомогою тригонометричних 
функцій виражається залежність зміни шля-
ху від часу в різноманітних коливних проце-
сах, записуються закони оптики, моделю-
ються криволінійні рухи. Знання тригоно-
метричного матеріалу необхідні під час вив-
чення шкільних предметів: геометрії, гео-
графії, астрономії, фізики. Гуманітарна скла-
дова змісту спрямована на формування за-
гальної культури учня, його естетичний роз-
виток, виховання відчуття гармонії навко-

лишнього світу. Ця складова включає 
елементи історії тригонометрії, її зв’язки з 
гуманітарними сферами науки та культу-
ри. Тригонометричні функції яскраво де-
монструють властивості симетрії-асимет-
рії об’єктів природи, мистецтва, життя лю-
дини. Тригонометрія як наука багата істо-
рією свого зародження, розвитку та зане-
паду, становить вагому складову за-
гальнолюдської історії. В класі будь-якого 
профілю навчання кожна складова має бу-
ти обов’язково присутня, але в різному об-
сязі. Так, в класі математичного профілю 
пріоритетного значення набуває теоретич-
на складова, природничо-наукового профі-
лю – прикладна, гуманітарного профілю – 
гуманітарна складова змісту. На наш по-
гляд, гуманітарні складові змісту тригоно-
метричного матеріалу в класах математич-
них та природничо-наукових профілів ма-
ють бути майже однакові; теоретична 
складова в гуманітарних класах значно 
менша, ніж в класах природничо-науко-
вого профілю; прикладна складова, що є 
домінуючою в природничо-науковому 
профілі, повинна переважати в математич-
них класах порівняно з гуманітарними. 
Теоретичний курс математики вивчають 
учні математичних, фізико-математичних 
профілів навчання, для яких математичні 
види діяльності становитимуть вагому 
складову їх навчальної, а у майбутньому і 
професійної діяльності. Основна мета вив-
чення тригонометричного матеріалу в кла-
сах цих профілів – досягнення учнями ви-
сокого рівня математичної підготовки і 
математичного розвитку, забезпечення їх 
готовності до успішного продовження 
освіти на математичних та фізико-матема-
тичних факультетах вищих навчальних 
закладів. Зважаючи на високі навчальні 
можливості учнів цих профілів у вивченні 
математики, в змісті тригонометричного 
матеріалу особлива увага має приділятися 
доведенням та обґрунтуванням тверджень, 
різним методам розв’язання задач, теоре-
тичним узагальненням. Доцільно погли-
блювати та розширювати зміст тригоно-
метричного матеріалу у порівнянні з нема-
тематичними профілями, при цьому ос-
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новна увага має приділятись глибині за-
своєння понять, різноманітності їх зв’язків 
та відношень з іншими поняттями. Вихо-
дячи з цілей, завдань та особливостей на-
вчання у класі математичного профілю, за-
значимо, що значне розширення змісту пе-
дагогічно недоцільне, з причин, зокрема, 
можливого перевантаження учнів, переви-
щення їх навчальних можливостей. Цілям 
розвивального навчання більш сприяє гли-
боке вивчення невеликого за обсягом ма-
теріалу, ніж поверхневе вивчення великого 
обсягу змісту. Головну особливість змісту 
тригонометричного матеріалу, що вивча-
ється в теоретичному курсі математики, ми 
вбачаємо у глибині вивчення цього мате-
ріалу (обґрунтування та теоретичні уза-
гальнення), що проектує та розвиває тео-
ретичний тип мислення, який характери-
зується гармонійною взаємодією аналізу і 
синтезу, високим рівнем абстракції, засво-
єнням системи узагальнених знань і спосо-
бів діяльності, відшуканням у фактах і 
явищах істотних зв’язків і відношень шля-
хом аналітико-синтетичної, рефлексивної 
діяльності, вираженням зв’язків і відно-
шень у вигляді загальних ідей, принципів, 
понять, які об’єднують матеріал у систему. 
Розширення програми доцільне з метою 
покращення логіки викладу та задоволен-
ня пізнавальних потреб учнів. Наприклад, 
в прямокутному трикутнику логічно роз-
глядати не чотири, а шість різних відно-
шень його сторін. Тому поряд з тригоно-
метричними функціями синус, косинус, 
тангенс і котангенс бажано означити ще 
дві тригонометричні функції – секанс і ко-
секанс. Учні, які вивчають теоретичний 
курс математики, мають пізнавальні мо-
жливості і потреби вивчати не тільки най-
простіші тригонометричні рівняння (за-
гальнокультурний курс), але й різні їх ти-
пи та способи розв’язування, системи три-
гонометричних рівнянь. Учнів, які вивча-
ють теоретичний курс математики, необ-
хідно в більшій мірі знайомити з методо-
логічними знаннями, що містить тригоно-
метричний матеріал: методи, наукові 
проблеми тощо. Наприклад, тригономе-
тричні методи, історичні аспекти форму-

вання та розвитку ключових понять триго-
нометрії (тригонометричні функції, їх 
співвідношення, тригонометричні обчис-
лення тощо). Методологічні знання забез-
печують учнів методологією навчальної 
діяльності, методами пізнання та перетво-
рення дійсності, спонукають до активних 
розумових дій. Доцільно наповнювати 
зміст тригонометричного матеріалу твор-
чими, нестандартними завданнями, які 
спонукатимуть учнів до роздумів, змушу-
ватимуть долати перешкоди у процесі їх 
розв’язування. Однак слід зауважити, що 
розвиток теоретичного типу мислення слід 
здійснювати в гармонійному поєднанні з 
іншими типами, зокрема практичним та 
прикладним. 
Однією з складових профільного на-

вчання математики є елективні курси. Во-
ни насамперед розширюють або поглиб-
люють зміст профільного предмету, під-
тримують і розвивають математичні здіб-
ності учня, його творчу особистість, де-
монструють багатогранність математики 
як науки. Рекомендують такі види елек-
тивних курсів: курси, що забезпечують 
прикладну його спрямованість, курси, що 
забезпечують зв’язки між профільними 
предметами в межах одного профілю, кур-
си, що інформаційно підтримують кілька 
профілів. Зміст елективного курсу має бу-
ти спрямований на задоволення індиві-
дуальних освітніх інтересів, потреб і нахи-
лів учня, розвиток його особистості. Знач-
ну частину змісту елективного курсу, на 
наш погляд, мають становити цікаві, не-
стандартні завдання, задачі підвищеної 
складності. Під час вивчення тригоно-
метричного матеріалу учням можна запро-
понувати досить широку тематику курсів 
за вибором. Так, для міжпредметних кур-
сів за вибором – це: „Застосування триго-
нометрії в задачах фізики”, „Тригономет-
рія в стереометрії”, „Тригонометрія і 
астрономія”; для прикладних курсів – 
„Тригонометричні функції як математичні 
моделі”, „Тригонометрія на практиці”; для 
елективних курсів теоретичного спря-
мування – „Доведення тригонометричних 
нерівностей”, „Тригонометричні підста-
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новки”, „Нестандартні тригонометричні 
рівняння і їх системи”. 
Прикладний курс математики орієнто-

ваний на учнів природничо-наукових про-
філів навчання (біологічний, географічний, 
хімічний та ін.), які обрали ті області діяль-
ності, в яких математика відіграє роль спе-
цифічного засобу вивчення закономірнос-
тей навколишнього світу. В програмі з ма-
тематики для класів природничого про-
філю [7, 72] зазначено, що однією з основ-
них цілей математичної освіти в класах 
цього профілю є формування практичної 
компетентності, яка, зокрема, передбачає: 
побудову і дослідження математичних мо-
делей реальної дійсності; оволодіння тех-
нікою обчислень; проектування та здійс-
нення алгоритмічної та евристичної діяль-
ності на математичному матеріалі. Тому 
курс на практичні застосування виучува-
ного має бути провідним в змісті тригоно-
метричного матеріалу для природничо-на-
укових профілів. Прикладна спрямова-
ність змісту демонструє застосування ма-
тематичних знань на практиці, їх вплив на 
розвиток техніки і технологій, ефектив-
ність виробничої діяльності кваліфіко-
ваного робітника. Розвиток в учнів при-
родничо-наукових профілів обчислюваль-
ної культури є однією з першочергових за-
дач навчання математики. Тому особливе 
місце в змісті тригонометричного матеріа-
лу має приділятись техніці обчислень, під-
вищенню культури наближених обчис-
лень. Це обумовлюється специфікою май-
бутньої професійної діяльності учнів, які 
орієнтовані на професії інженера, техноло-
га, конструктора, механіка та інші, що ви-
магають вміння обчислювати, працювати 
з точними та наближеними числовими 
величинами. Тригонометричні обчислен-
ня, до яких ми відносимо обчислення ви-
разів, до складу яких входять тригоно-
метричні функції, а також обчислення еле-
ментів геометричних фігур, широко роз-
повсюджені в багатьох областях науки і 
виробництва. До особливостей змісту три-
гонометричного матеріалу, що реалізує 
специфіку прикладного курсу математики, 
віднесемо також широке використання 

міжпредметних зв’язків з профільними 
предметами, що забезпечує всебічне вив-
чення об’єктів, оволодіння математични-
ми методами (моделями) пізнання дійс-
ності. Йдеться передусім про широке ви-
користання знань з фізики, астрономії, ме-
ханіки. Тригонометричні функції синус і 
косинус дають можливість розглядати ме-
ханічні, електричні, електромагнітні та ін-
ші види коливань з позицій загальної ма-
тематичної структури. В учнів класів при-
родничо-наукових профілів навчання ва-
жливо формувати уміння здійснювати екс-
периментальну роботу і давати математич-
ну оцінку результатам обчислень, вимірю-
вань, досліджень і конструювань. Це обу-
мовлює необхідність збільшення в змісті 
навчального матеріалу частки дослідниць-
ких завдань, які потребують здійснення 
дослідницької діяльності (проведення ці-
лісних досліджень, пояснення і прогнозу-
вання явищ, висунення гіпотез та їх пере-
вірка тощо). Специфіка майбутньої профе-
сійної діяльності учнів класів природничо-
наукових профілів навчання обумовлює 
необхідність посиленої уваги до форму-
вання в них умінь користуватися довідко-
вою літературою, орієнтуватися в різних 
системах мір, одиницях вимірювання. В 
зв’язку з цим доцільно поглибити зміст 
відповідних тем тригонометричного мате-
ріалу, наприклад зміст теми „Радіанна сис-
тема вимірювання кутів і дуг”. В цій темі 
необхідно більше уваги приділити набли-
женим формулам xx ≈sin , xtgx ≈  та їх 
практичним застосуванням. 
Загальнокультурний курс математики 

вивчається в класах гуманітарних профі-
лів, в яких математика розглядається як 
елемент загальної середньої освіти і не пе-
редбачається її подальшого вивчення в 
майбутньому. В програмі з математики 
для класів гуманітарного напряму авторів 
М.Бурди та Ю.Мальованого [1, 14] визна-
чені такі цілі вивчення математики в шко-
лах (класах) гуманітарного спрямування: 
засвоєння учнями системи математичних 
знань і вмінь, що є складовими загальної 
культури людини; формування уявлення 
про ідеї та методи математики, її роль у 
пізнанні і перетворенні дійсності; форму-
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вання наукового світогляду школярів; 
усвідомлення школярами місця і функцій 
математики в системі наукових знань; роз-
виток абстрактного, логічного, алго-
ритмічного типів мислення учнів. Отже, 
основний принцип формування змісту на-
вчання математики для гуманітарного кла-
су – спрямованість на розвиток гуманітар-
ної культури людини, на освіту за допомо-
гою математики, на вироблення якостей 
мислення, необхідних для адаптації і 
повноцінного функціонування людини в 
суспільстві, на засвоєння математичного 
апарату як засобу постановки і розв’язу-
вання проблем реальної дійсності. Т. Іва-
нова виділяє такі складові гуманітарного 
потенціалу змісту загальної математичної 
освіти: предмет і методи математики, її ве-
дучі ідеї і поняття, зв’язок з іншими наука-
ми і практикою, математичну мову, про-
цес пізнання в математиці, специфіку 
творчої математичної діяльності, методи 
наукового пізнання, культуру мислення, 
історію математики [5, 44]. Зважаючи на 
навчальні можливості та потреби з мате-
матики учнів-гуманітаріїв у навчальній 
діяльності мають домінувати емпіричні 
узагальнення: засвоєння матеріалу шля-
хом аналізу чуттєво-предметних його 
властивостей; сходження від одиничних 
фактів до загальних; встановлення фор-
мальних родово-видових залежностей у 
класифікаціях; упорядкуванню знань на 
науково-інтуїтивному рівні. Варто знизити 
рівень строгості обґрунтувань математич-
них тверджень, обмежитись емпіричними 
узагальненнями, використовуючи конкретні 
приклади та наочні ілюстрації. Це стосуєть-
ся, зокрема, доведень формул додавання, 
окремих властивостей тригонометричних 
функцій (парність, непарність, періодич-
ність, монотонність), формул розв’язків най-
простіших тригонометричних рівнянь. Але 
це не означає, що зміст тригонометрично-
го матеріалу для гуманітарного класу по-
винен повністю позбутись теоретичних 
узагальнень (доведень), зважаючи на неза-
перечну педагогічну цінність доведень для 
усвідомлення методів математики, форму-
вання абстрактного мислення. Тригономе-
тричний матеріал містить достатню кіль-
кість тверджень, доведення яких цілком 
доступне учням, що вивчають математику 
на загальнокультурному рівні. Це, зокре-
ма, такі твердження як основні співвідно-

шення між тригонометричними функція-
ми одного аргументу, формули зведення, 
формули подвійного аргументу. Як свід-
чить практика, серед учнів гуманітарних 
профілів значна частина має навчальні до-
сягнення з математики на початковому 
рівні. У зв’язку з цим, зміст навчального 
матеріалу має містити значну частку алго-
ритмічних, репродуктивних завдань, які 
виховують виконавську дисципліну та по-
слідовність думки, а також є основою 
формування продуктивних видів діяль-
ності учнів. Результати експеримен-
тального дослідження свідчать про ефек-
тивність включення в зміст навчальних 
матеріалів, спрямованих на розвиток ко-
мунікативних та літературних здібностей 
(написання математичних творів, есе, ре-
фератів та ін.). Учні-гуманітарії на уроках 
математики з інтересом сприймають істо-
ричні довідки, факти, відомості з біографій 
математиків і т.п. Цим обумовлюється до-
цільність включення в навчальний матері-
ал елементів історії тригонометрії, що роз-
виває науковий світогляд учнів, формує 
цілісне уявлення про історію людського 
суспільства. Незаперечна цінність триго-
нометричного матеріалу у формуванні ес-
тетичних відчуттів учнів-гуманітаріїв. Ес-
тетична направленість змісту тригономе-
тричного матеріалу виявляється, зокрема, 
у красі математичних доведень, в згорну-
тому і водночас широкому змісті тригоно-
метричних формул, у властивостях триго-
нометричних функцій, зокрема періодич-
ності, парності, непарності, які демонстру-
ють гармонійність навколишнього світу, 
його побудову за законами математики. 
Зміст навчального матеріалу повинен ха-
рактеризуватися високим рівнем наочнос-
ті, художньої ілюстративності, що відо-
бражає образно-емоційний тип сприйман-
ня учнів гуманітарного класу. 
Таким чином, нами виділені такі кри-

терії відбору змісту тригонометричного 
матеріалу для розглядуваних математич-
них курсів. Теоретичний курс: підвищення 
теоретичного рівня змісту; посилення еле-
ментів методології математики; збільшен-
ня частки творчих, нестандартних завдань, 
завдань високого рівня складності. 
Прикладний курс: посилення прикладної 
та практичної спрямованості змісту триго-
нометричного матеріалу; широке викорис-
тання міжпредметних зв’язків; посилення 
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обчислювальної змістової лінії; збільшен-
ня числа завдань дослідницького характе-
ру; збільшення частки емпіричних, статис-
тичних, довідкових відомостей; виваже-
ний компроміс між строгістю та доступ-
ністю. Загальнокультурний курс: доміну-
вання емпіричних узагальнень; збільшен-
ня частки елементів історії тригонометрії; 
розкриття світоглядної, естетичної ціннос-
ті тригонометричного матеріалу; збіль-
шення частки практичних, прикладних 
завдань; включення в зміст завдань на роз-
виток літературних та комунікативних 
здібностей; підвищення рівня доступності 
та наочності змісту. Змістове наповнення 
тригонометричного матеріалу для різних 
типів навчальних курсів (базових, про-
фільних, елективних) визначається теоре-
тичним, прикладним, загальнокультурним 
спрямуваннями відповідних навчальних про-
філів, навчальними можливостями учнів, їх 
орієнтацією на майбутню професійну діяль-
ність. Перспективи наукового осмислення 
проблеми відбору змісту тригонометричного 
матеріалу пов’язані з визначенням суттєвих 
ознак профілю навчання, урахуванням со-
ціальних потреб та вимог суспільства, уточ-
ненням цілей навчання математики у про-
фільній школі. 
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Резюме. Забранский В.Я., Грыцык Т.А. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 
Исследуются проблемы дифференциации содержания математического образования в 
профильной школе. Определены критерии отбора содержания тригонометрического 
материала для теоретического, прикладного и общекультурного курсов математики. 

 
Summary. Zabranskiy V., Grycyk T. DIFFERENTIATION OF TRIGONOMETRIC 

MATERIAL’S MAINTENANCE IN TYPE SCHOOL. Problems the differentiation of 
mathematical education’s subject in profile school are investigated. The criteria of selection 
the subject of trigonometric material for the theoretical, applied and general culture courses 
of mathematics are defined. 
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