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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
ЯК СКЛАДОВОЇ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ  
МАТЕМАТИКИ  У ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ  
КЛАСАХ ЛІЦЕЇВ 

Н.П.Варущик, 
старший викладач, 

Ніжинський державний університет, 
м. Ніжин, УКРАЇНА 

 
Розглянуто основні принципи рівневої диференціації навчання математики та її 

значення для розвитку особистості у процесі навчання математики в класах 
математичного профілю. 

 
 

Прогресивним кроком у напрямі 
забезпечення варіативності освіти, дифе-
ренціації та індивідуалізації навчання, 
відповідності змісту освіти запитам учнів є 
законодавче закріплення профільності 
старшої школи. Профільне навчання 
здійснюється у загальноосвітніх закладах 
різного типу, одним з яких є ліцей. На 
відміну від поглибленого і професійно 
орієнтованого профільне навчання дає 
змогу учням обрати сукупність предметів 
на взаємодоповнювальній і підтримуючій 
основі. 

Теоретичні основи диференціації 
навчання як визначального фактора його 
демократизації та гуманізації були закла-
дені в працях учених М.А.Мельников, 
Д.А.Епштейна, Н.М.Шехмаєва, С.І.Швар-
цбурга. 

Проблему диференціації змісту мате-
матичної освіти та самостійної діяльності 
учнів на різних етапах навчального 
процесу досліджували Є.П.Бочарова, 
М.І.Жалдак, І.С.Зоренко, А.М.Івасишин, 
Т.В.Колесник, А.З.Макоєва, Л.С.Рибалко, 
О.І.Скафа, З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенкова, 
А.В.Усова, В.О.Швець та інші. 

Не дивлячись на спільність вибору 
профілю навчання учні фізико-матема-
тичних класів ліцею мають різний рівень 
розвитку, різні особливості складу розуму, 
крім того мотиви навчання в них теж 
можуть бути різні. Це є свідченням того, 
що в умовах профільного навчання слід 

впроваджувати рівневу диференціацію. 
Диференціація повинна стосуватись 

усіх компонентів методичної системи 
навчання.  

Відчутною стає потреба в методичній 
системі навчання, яка б забезпечувала 
рівневе вивчення кожної змістовної лінії 
шкільного курсу математики, сприяла 
створенню умов для застосування узагаль-
нених видів діяльності у певній сфері, 
розвитку ключових компетентностей 
учнів як загальних цінностей, що базують-
ся на знаннях, досвіді, здібностях набутих 
завдяки навчанню, зокрема соціально-
особистісної, комунікативної, інформацій-
ної, загальнокультурної. 

У відповідності до поставлених зав-
дань теоретично обґрунтовано методику 
реалізації принципів диференційованого 
навчання в процесі вивчення конкретних 
тем алгебри і початків аналізу, методику 
диференціації самостійної роботи учнів 
(домашніх завдань, спецкурсів за вибором, 
індивідуальної творчої роботи учнів у 
науково-природничому відділенні МАН, 
групової проектної діяльності учнів).  

Працюючи над здійсненням рівневої 
диференціації у фізико-математичному 
класі ліцею виходимо з того, що правиль-
не поєднання індивідуальної і колективної 
роботи в процесі навчання є однією з умов 
формування евристичної діяльності учня. 

Робота з групах гомогенного складу 
має особливе значення на етапі осмислен-
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ня та запам'ятання попередньо сприйнято-
го навчального матеріалу, сприяє розвитку 
пізнавальної самостійності, яка тісно 
поєднана з активністю учнів. У роботі 
ліцеїстів переважають вибірково-відтво-
рююча активність – ознака більш високого 
рівня пізнавальної самостійності, що 
проявляється з енергетичних зусиллях, 
спрямованих на відбір із раніше засвоєних 
знань і прийомів діяльності, потрібних для 
розв'язування нових задач та творча 
активність – показник найвищого рівня 
пізнавальної самостійності учнів. 

Наведемо приклад завдань різного 
рівня складності на уроці по темі теорема 
Лагранжа та наслідки з неї. 

І рівень (завдання репродуктивного 
характеру, на усвідомлення і запам'ятання 
ознаки). 

Користуючись ознакою сталості 
функції, доведіть рівність 

а) ( ) ( )2 1
cos 1 cos 2 , ;

2
x x x= + ∈ −∞ ∞ ; 

б) 4 21 1 5
cos cos 4 2cos cos 2

8 2 8
x x x x− = − − . 

II рівень 
Знайдіть значення виразу 

( )2arcsin 3arccos arcsin 2 1x x x x+ + −   

при 
2 2

;
2 2

x
 

∈ −  
 

 

Для розв'язання цього завдання слід 
ввести в розгляд функцію, переконатися, 
що похідна цієї функції рівна нулю при 
всіх значеннях х, що задовольняють умову 

2

2
x < , а вже потім, застосувавши 

ознаку сталості функції і знайшовши її 
значення в довільній точці проміжку, 
зробити потрібний висновок. 

ІІІ рівень 
Знайти множину таких пар дійсних 

чисел (a;b), для кожної з яких 
справджується рівність 

( )2 2cos cos 1a x ax b a b− + = − − ,  

для х∈ R. 
Крім виділених етапів розв’язання 

попереднього завдання учні повинні ще 

виділити всі умови рівності похідної 
нулю, що дасть змогу одержати можливі 
значення параметрів а і b. 

У відповідності до принципу 
наступності вибір більш високого рівня 
навчання можливий лише за умови 
оволодіння навчальним матеріалом 
попередніх рівнів. 

У різнорівневих групах учні можуть 
працювати на етапі формування умінь і 
навичок. Для прикладу розглянемо 
завдання, запропоноване одній із груп на 
занятті семінару-практикуму по темі 
Інтеграл та його застосування. 

1. Знайдіть інтеграл: 

а) cosx xdx∫ ;  б) 
cos

1 sin

xdx

x−∫  

2. Обчислити площу фігури, обмеже-
ної лініями: 

1
arccos , 0, 0,

2
y x y x x= = = =  

3. Обчислити інтеграл: 
2

2

1

2x x dx−∫  

4. Розв’язати нерівність: 

1

3 2 2
4

32 3

a

dx
a x

 − + < 
 
∫  

5. Довести тотожність 
3 3 3

sin 3 cos cos3 sin 3 sin 4 .
4

x x x x x+ =  

Щоб звітність була результативною і 
економною в часі використовують ТЗН, 
заздалегідь виконані демонстраційні 
малюнки, таблиці тощо. Використання 
СКТ, зокрема, програм автоматизації 
рецензування розв’язання задач сприяє 
розвитку навичок самоконтролю, 
здатності до рефлексії [3]. 

Організовуючи навчання математики 
в умовах профільного навчання, яке є 
евристичним, слід враховувати, що в 
центрі методичної системи є особистість. 
Тому цілком розділяємо думку 
Г.І.Саранцева про те, що функціонування 
такої методичної системи можливе за 
умови виходу її за межі традиційних форм 
навчання, де домінує урок [2]. Потрібно 
практикувати такі форми навчання, які 
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поєднують урок і позаурочні заходи. Таке 
поєднання в більшій мірі відповідає 
принципу розвивального навчання, зв’язку 
теорії з життям. При цьому частка 
педагогічного керівництва поступово 
зменшується, а навчання набуває форму 
самостійної діяльності, що відповідає 
індивідуальним особливостям учнів. 

Прикладом груп гетерогенного складу 
можуть бути творчі групи, до складу яких 
входять ліцеїсти І курсу, II курсу і 
студенти магістратури. Група працює над 
розв'язанням спільного завдання, при 
цьому кожен член колективу працює з 
кожним, проте один з них виступає в ролі 
вчителя, вдосконалюючи професійні 
здібності, поглиблює свій науковий і 
методичний рівень, інший закріплює 
раніше вивчений матеріал в нестандартній 
ситуації, першокурсник засвоює новий 
матеріал в умовах випереджаючого 
навчання. Від першокурсників це як 
правило ті, що навчаються за 
індивідуальним планом або ті, що маючи 
хороші математичні здібності, мріють 
стати вчителем. Робота груп такого складу 
є ефективною й корисною для решти 
ліцеїстів з наступних питань. 

Використання СКТ при вивченні 
теорії границь числових послідовностей в 
курсі алгебри і початків аналізу. Оскільки 
ці питання характеризуються високим 
рівнем абстрактності та складністю 
структури означень понять, то уникнути 
формального засвоєння знань можна лише 
створивши відповідні наочні моделі. 
Цьому сприяє використання комп’ютерів. 
Проте неузгодженість програм з матема-
тики та інформатики дозволяє застосувати 
їх демонстраційно тільки вчителем, учні 
при цьому залишаються в ролі пасивних 
спостерігачів. Для індивідуального вико-
ристання ЕОМ не вистачає знань і вмінь, 
тому виникає потреба в елементах випе-
реджаючого навчання керівників груп, 
завдяки чому ліцеїсти включаються в 
активну і свідому самостійну пізнавальну 
діяльність. Використовуючи відповідні 
активні операційні й демонстраційні 
програми, учні експериментально підраху-

ють кількість членів послідовності, що 
накопичуються в ε-околі своєї границі і ті, 
що залишаються поза ним, зрозуміють 
суть кванторів, що є в означенні границі 
послідовності, засвоять необхідні та 
достатні умови збіжності послідовностей 
та рад інших питань. 

Самостійне складання вправ для 
усного розв’язання по вказаній темі та 
підготовка до його проведення. Пропону-
ємо один з варіантів такої спільної роботи 
по темі: Показникові та логарифмічні 
рівняння й нерівності. 

1. Розв'язати рівняння і нерівності: 

а) 12 2 6x x+ + = ; б) 
2 3

1
3 2

x x
   ⋅ =   
   

; 

в) 
2

3 1x x− > ; г) 
3

1 1

3 9

x−
  < 
 

. 

2. Знайти область визначення функції: 

а) ( )2
4log 4y x= − ; 

б) ( )2log 4xy x= − ;  

в) log cosxy x= ; 

г) ( )2log 8 17xy x x= − + ;  

3. Розв'язати рівняння і нерівності: 
а) 

2
log cos 1x = − ; 

б) ( )lg 5 2y x= − = − ;  

в) 
3

3 1
0

log 6

x − > ;      г) 0,3log 3
0

4x
>

+
. 

4. Розв'язати нерівності: 
а) ( ) ( )2log 4 log 4 8x xx x− > − ;  

б) ( )2log 8 17 0x x x− + > ;  

в) 
9

log 2 log
5x x

x

x

−>
−

.  

Працюючи над виконанням цих 
завдань, ліцеїсти спочатку з допомогою 
студентів, вчаться робити відбір таких 
вправ, які б виконували актуалізуючу 
функцію, були доступними, для швидкого 
розв’язання, кожна попередня готувала б 
до розв’язання наступної. Студенти 
перевіряють готовність ліцеїстів до 
проведення цього виду навчальної діяль-
ності, проводять дозування часу, корек-
тують їх дії. Зрозуміло, що такий варіант 
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усних вправ може бути оптимальним за 
змістом і часом лише при умові сфор-
мованості відповідних евристичних вмінь.  

Випереджаюче навчання в групах 
такого складу слід попередньо спланувати 
так, щоб навчальний матеріал не виходив 
за межі програми, а розширювались мож-
ливості для його вивчення на більш висо-
кому рівні складності. Серед запланованих 
питань виділимо ті, що сприймаються з 
особливим інтересом і є цінними для фор-
мування графічного і теоретичного мис-
лення, можуть бути використані для 
мотивації навчальної дальності, узагаль-
нення знань на рівні математичних теорій: 

– узагальнений метод інтервалів (по 
колу) для розв'язування тригонометрич-
них нерівностей. Теоретичне обґрунтуван-
ня методу, та складання вправ на його 
застосування; 

– побудова графіків складених функцій 
на основі властивостей монотонності внут-
рішньої і зовнішньої функцій. Використання 
графіків для складання рівнянь і нерівностей 
та розв'язування їх графічним методом з 
використанням ЕОМ; 

– застосування похідної до розв'язу-
вання вправ елементарної математики. 
Теоретичне обґрунтування методу. Вибір 
тотожностей, нерівностей, для розв'язання 
яких цей спосіб найраціональніший.  

Гетерогенні групи, до складу яких 
входять ліцеїсти різних типів складу 
розуму можуть виконувати завдання, де є 
потреба у взаємодоповнюваності одного 
виду діяльності іншим, що в свою чергу 

сприяє взаємовдосконаленню. Такими 
можуть бути домашні групові завдання: 

- на виготовлення діючої моделі для 
побудови перерізів многогранників (за 
даною інструкцією) та підбір вправ для її 
демонстрування; 

- виготовлення серії кодопозитивів 
для побудови перерізів многогранників 
даною площиною, відбір задач, теоретич-
не обґрунтування способу побудови; 

- виготовлення моделей з ниток до 
стереометричних задач з наступним 
виконанням малюнків до них на основі 
правил паралельного проектування (або 
підготовка відповідних презентацій). 

Зрозуміло, що виконання таких 
завдань вимагає не тільки навичок 
технічного моделювання, а й глибоких 
теоретичних знань, просторової уяви, 
евристичних вмінь.  

Подальші науково-методичні розроб-
ки з даного питання можуть стосуватись 
диференціації на етапі узагальнення і 
систематизації знань з математики. 
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