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Запропонований аналіз процесу формування у студентів математичних понять і 
поняттєвого апарату у студентів. Розглянуто термін «поняття», його обсяг і зміст, 
а також класифікація понять по зв’язкам та відношенням. Наведені методичні реко-
мендації викладачам з організації цього процесу формування математичних понять у 
студентів.  
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Постановка проблеми. Нові напря-

ми розвитку науки, економіки й вироб-
ництва, інформаційних технологій, бан-
ківської справи потребують від спеціа-
лістів різних галузей високого рівня ма-
тематичної підготовки, готовності не 
тільки використовувати вже відомий 
математичний апарат, але й створювати 
новий. Тому проблема якісної математи-
чної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ 
залишається актуальною. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Одним з аспектів означеної проблеми є 
формування в студентів гнучкого й діє-
вого поняттєвого апарату в процесі їх-
ньої математичної підготовки у ВНЗ, 
вивченню якого присвячені роботи 
Я.І.Груденова, Л.Ф.Кейран, Л.Д.Кудряв-
цева, З.І.Слєпкань, О.І.Скафи, А.А.Сто-
ляр, Н.А.Тарасенкової, А.В.Усової, 
О.Я.Хінчина та інших науковців. 

Метою статті є аналіз і систематиза-
ція наукових досліджень з питань форму-
вання окремих математичних понять і 
поняттєвого апарату в цілому в процесі 
математичної підготовки студентів у 
ВНЗ, визначення методичних рекоменда-
цій для викладачів вищої школи. 

Виклад основного матеріалу. Зазна-
чимо, що утворення наукових понять в 
математиці має особливу значущість. Усі 
математичні поняття виникають або вна-

слідок абстрагування від властивостей 
предметів, що реально існують у природі, 
або внаслідок абстрагування від відно-
шень між ними. Іноді поняття є абстрак-
ціями вже відомих абстракцій. Проте всі 
абстракції узяті з реального світу й 
пов’язані з ним.  

Термін “поняття” позначає деякий 
мисленевий образ об’єктів певного кла-
су або процесів об’єктивної реальності й 
нашої свідомості: поняття – це “цілісна 
сукупність міркувань, тобто думок, в 
яких що-небудь стверджується про від-
мінні ознаки досліджуваного об’єкта, 
ядром якої є судження про найбільш за-
гальні і в той же час суттєві ознаки цьо-
го об’єкта” [2; 393]; це “форма мислен-
ня, в якій відображаються загальні істот-
ні й відмінні (специфічні) властивості і 
особливості певних предметів або явищ 
дійсності” [3; 53].  

Саме в поняттях узагальнені суттєві 
ознаки предметів, їх зв’язки і відношен-
ня. Поняття розвиваються за законами 
мислення. Поняття суттєво відрізняють-
ся від уявлень – “відтворень образів 
предметів”, що залежать від психічного 
стану людини й можуть відображати 
несуттєві й окремі ознаки [1; 41]. На ві-
дміну від уявлень, наукові поняття роз-
кривають суттєві ознаки і властивості 
предмета, явища, визначають суттєві 
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зв’язки і відношення між ними. При 
цьому ознаку й властивість розуміють 
як те, що “притаманне предметам, що 
відрізняє їх від інших предметів або ро-
бить їх схожими на інші предмети” [2; 
416, 457]. Без суттєвих властивостей, 
що виражають якісну визначеність, пре-
дмет існувати не може.  

Кожне поняття має свій обсяг і зміст. 
Обсяг поняття – це множина об’єктів, які 
воно охоплює. Зміст поняття відображає 
множину суттєвих спільних властивос-
тей, притаманних усім об’єктам, що на-
лежать до поняття. Між змістом поняття і 
його обсягом існує така залежність: чим 
менший обсяг поняття, тим більший його 
зміст. Коли обсяг одного поняття стано-
вить частину обсягу іншого, то перше по-
няття називають видовим, а інше – родо-
вим [3; 53].  

Процес виділення істотних ознак і 
властивостей об’єкта (предмета) та їх 
відокремлення від неістотних називають 
означенням поняття [5; 69]. Означення 
поняття дозволяє відповісти на запи-
тання, чим є той об’єкт (предмет), що 
відображений у понятті.  

Означення поняття у самому широ-
кому розумінні “є логічною операцією в 
процесі якої розкриваються зміст по-
няття, тобто вказуються відмінні істотні 
ознаки предметів, відображених в цьому 
понятті. Означити поняття – це значить 
у стислій формі виразити найзагальніші, 
основні й істотні властивості предмета, 
що означається, не вичерпуючи всіх йо-
го властивостей, боків, зв’язків”. Крім 
того, означення поняття передбачає ви-
явлення його місця в системі інших по-
нять: “означити поняття – це значить 
підвести певне видове поняття під най-
ближче родове поняття й вказати його 
видові відмінності” [6; 26-27]. 

Викладач має знати не тільки прави-
ла означення поняття, але й типові по-
милки, що виникають під час такого 
процесу. В логіці вирізняють такі помил-
ки: порушення правила співрозмірності, 
тавтологія в означенні (предмет означа-
ється через самого себе), коло в озна-

ченні (одне поняття означається через 
інше, а це інше – через перше), озна-
чення невідомого через невідоме (по-
няття означається через таке поняття, 
ознаки якого невідомі і яке досі не ви-
значено), включення в означення несут-
тєвих ознак поняття. Знання таких по-
милок в означенні понять сприятимуть 
більш точному формулюванню понять, 
що наводять як викладачі, так і студен-
ти [6; 31]. Означаючи певне поняття ви-
кладач, має враховувати, що: 

а) означення поняття відображає 
тільки найбільш загальні й відмінні вла-
стивості певного класу предметів або 
явищ, воно не має на меті вичерпати всі 
властивості предмета;  

б) означення поняття має в стислій 
формі зафіксувати відомі знання про 
предмет чи явище; 

в) означення поняття не є назавжди 
заданим, незмінним; 

г) формально-логічна операція озна-
чення поняття застосовуються тільки 
після з’ясування його істотних і неісто-
тних ознак, властивостей [6; 32-33].  

У процесі означення кожному по-
няттю привласнюють термін – словесне 
позначення поняття: терміном назива-
ється “слово або словосполучення, що є 
точною назвою строго визначеного по-
няття науки” [2; 518]. Провідною якіс-
ною характеристикою терміну має бути 
його усталена однозначність. Сукуп-
ність математичних термінів утворює 
математичну термінологію. 

У процесах мислення слова-терміни 
виражають сутність понять, виступають 
“представниками” понять у свідомості 
людини. Тому термін вважають словес-
ним або термінологічним кодом поняття. 
Поряд із термінологічним поняття мають 
логіко-математичний код – символьний 
аналог терміна [5]. Кожному математич-
ному поняттю зазвичай відповідає один 
термін, деякі з них мають відповідні тер-
мінам символи (∆, ∑, f (x)). 

За зав’язками і відношеннями понят-
тя класифікують на порівняні й непорів-
няні, а порівняні поняття, у свою чергу, 
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розділяють на сумісні й несумісні. Так, 
порівняними називають поняття, що 
мають певну загальну ознаку, зазвичай 
це родове поняття (родова ознака), в об-
сяг якого воно входить. Непорівняними 
є поняття, які неможливо порівняти ані 
за обсягом, ані за змістом. Сумісними є 
поняття, що мають спільне найближче 
родове поняття (родову ознаку). Їхні 
видові ознаки можуть співпадати повніс-
тю або частково. Несумісними назива-
ють поняття, що мають спільне най-
ближче родове поняття (родову ознаку) 
та видові ознаки, що виключають одна 
одну. До несумісних відносять так звані 
суперечливі поняття, тобто поняття, су-
ма обсягів яких повністю вичерпує об-
сяг спільного родового поняття, а видо-
ві властивості мають протилежний ха-
рактер [6; 20].  

Побудова будь-якої математичної 
теорії, математичної дисципліни вима-
гає, щоб кожне поняття, що вводиться, 
мало точний зміст. Поняттями, що не 
мають точного конкретного визначення, 
математична теорія оперувати не може. 
Означенням нового поняття визнають 
тільки таке його формулювання, що без 
залишку редуцює нове поняття до вже 
відомих понять цієї наукової галузі. На 
початку викладання кожної математич-
ної дисципліни викладач вводить перві-
сні (неозначувані) поняття. Акцентуючи 
увагу студентів на те, що ці первісні по-
няття не можуть й не повинні бути 
означуваними, викладач має вводити 
кожне нове поняття через його конкрет-
не означення, зведенням його до первіс-
них або вже відомих студентам понять. 

Зауважимо, що введення первісних 
понять не виключає необхідності їх по-
яснення, встановлення закономірних 
обов’язкових взаємозалежностей між 
ними. Такі взаємозв’язки між первісни-
ми поняттями утворюють аксіоми. Так 
само, як кожне нове поняття потрібно 
точно визначати через зведення до пер-
вісних та відомих понять, так і кожне 
нове твердження підлягає логічному 
зведенню до аксіом або раніше доведе-

них тверджень. Отже, в основі поняттє-
вого апарату кожної математичної дис-
ципліни лежать кілька первісних, не-
означуваних понять, стосовно яких на-
дається перелік існуючих між ними фор-
мальних взаємозв’язків. Цей перелік 
становить систему аксіом певної мате-
матичної галузі. Кожне нове поняття є 
означуваним, тобто підлягає обов’язко-
вому означенню [7; 92]. 

Перелік первісних понять зазвичай 
не визначається однозначно змістом від-
повідної наукової галузі, а може доби-
ратися певною мірою довільно залежно 
від системи викладання навчального 
матеріалу. Тому поняття, що в одній сис-
темі викладання буде первісним, в іншій 
може і буде означуваним. Означуваність 
та неозначуваність поняття не є його 
об’єктивною властивістю, що випливає 
з його змісту, а цілком залежить від об-
раної системи викладання матеріалу.  

Засвоєння студентами того чи іншо-
го поняття в його формальному вигляді 
дозволяє легко розуміти сутність інших, 
більш загальних родових понять, готує 
їх до сприйняття аналогічних понять, 
що виникають в інших ситуаціях.  

Систематизація і класифікація мате-
матичних понять дозволяють студентам 
глибше усвідомити зв’язки між понят-
тями, їхніми властивостями і відношен-
нями, краще уявляти структуру навча-
льного матеріалу і математичної дисци-
пліни загалом. 

Тому викладання кожної математич-
ної дисципліни має проходити через 
формування поняттєвого апарату, який 
має задовольняти певним педагогічним 
вимогам. По-перше, він має бути еко-
номним, тобто має включати мінімум 
понять, необхідний і достатній для за-
безпечення логічної гармонійності тео-
рії і найкоротшого шляху до її практич-
ного застосування. По-друге, важливою 
є послідовність уведення понять: послі-
довність уведення понять, що усклад-
нює застосування теоретичних знань 
при вирішенні задач є дидактично недо-
цільною. По-третє, поняттєвий апарат 
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має бути дієвим, працездатним, що за-
лежить від трактування кожного його 
окремого поняття (іноді один той самий 
термін може позначати різні поняття) 
[4; 42-43]. 

Отже, викладач має визначити, які 
поняття і в якій послідовності мають 
утворювати логічний і дидактично до-
цільний поняттєвий апарат кожної ма-
тематичної дисципліни, що вивчається у 
вищій школі. 

Підсумком вищевикладеного є мето-
дичні поради щодо формування понят-
тєвого апарату в процесі математичної 
підготовки студентів. 

1. Не вводити нові поняття формаль-
но. Це означає, що виклад нового мате-
ріалу не треба починати з формулюван-
ня означення або деяких вихідних пере-
думов і зводити до послідовного викла-
ду суто математичного аспекту теорії 
без з’ясування того, яким чином ця тео-
рія виникла і які явища дійсності вона 
відображає. Необхідно виявити його 
зв’язки з практикою, із суміжними галу-
зями науки, роль у вивченні дисциплі-
ни, тобто пояснити студентам, як виник-
ла необхідність і неминучість вивчення 
цього матеріалу.  

2. Конкретизувати нові поняття. Не-
обхідність конкретизації нових понять 
дозволяє уникнути формальності під час 
їх уведення. Зазвичай із самого озна-
чення не видно тих нових конкретних 
образів, що вводяться за його допомо-
гою. Важливо, щоб студенти вже з по-
чатку ознайомлення з поняттям мали 
приклад того реального об’єкта (мате-
матичного, фізичного, економічного та 
ін.), що підпорядковуються певному 
означенню, теоремі або твердженню. 
Конкретизація має для вивчення мате-
матики важливе значення ще й тому, що 
пов’язана з уміннями “бачити” й “чита-
ти” формули. 

3. Вводити нові поняття найбільш 
природним для студентів шляхом. Це 
означає, що студентів потрібно підготу-
вати до сприйняття нових понять або 
нової теми. Несподіване й ніяк невмо-

тивоване їх введення створить перед 
студентами додаткові труднощі, пов’я-
зані із необхідністю долати логічний і 
психологічний стрибок. Те, що студенти 
вважають природним і логічним, засво-
юється без зайвих зусиль, а те, що зда-
ється їм незвичайним і суперечить звич-
ним уявленням, повністю не засвоюєть-
ся. Доцільно спочатку пояснити необ-
хідність уведення нового поняття, спи-
раючись на звичні уявлення студентів, а 
потім розвивати нові уявлення про по-
няття в необхідних напрямах.  

4. Не припускати створення уявлень 
про довільність уведення нових понять. 
Іноді введення нових понять в процесі 
вивчення математичних дисциплін по-
чинається словами: “нехай...”, “розгля-
немо...”, “будемо називати...” і без по-
дальших пояснень щодо їх виникнення, 
розглядаються властивості, формулю-
ються твердження. Незважаючи на ма-
тематичну бездоганність, таке введення 
нових понять є недостатнім для повного 
розуміння й засвоєння студентами, 
оскільки призводить до уявлення, що це 
поняття і самий факт його уведення до-
волі випадкові. 

5. Вказувати на передумови нового ма-
теріалу в старому або на аналогії нового зі 
старим. Щоб новий матеріал був добре 
засвоєний, потрібно, щоб студенти розу-
міли, як нове випливає зі старого, як у ви-
вченому матеріалі закладені передумови 
нового. Якщо наголосити на тому, що при 
вивченні минулого матеріалу студенти 
певною мірою вже стикалися з цим новим, 
то новий матеріал не бути здаватися не-
звичним, а стане природним продовжен-
ням старого.  

6. Висновки й доведення викладати у 
вигляді наближення до істини. Як відо-
мо, доведення теорем може відбуватися 
двома шляхами. Перший – послідовне 
міркування, що виходить з відомих по-
ложень і приводить до необхідного ви-
сновку (шлях від відомого до невідомо-
го). Інший шлях – вважати необхідний 
висновок правильним і доводити спра-
ведливість такого припущення (стрибок 
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від відомого положення до невідомого з 
подальшою перевіркою його справедли-
вості). Незважаючи на те, що останній 
шлях зазвичай коротший, перевагу слід 
надавати доведенням через послідовне 
покрокове наближення до результату, 
оскільки воно сприяє кращому розумін-
ню логіки умовиводів та засвоєнню тео-
реми.  

7. Практикувати індуктивний виклад 
складних питань. Вивчення складного 
матеріалу доцільно починати з вивчення 
окремих часткових випадків, а потім, 
послідовно їх узагальнюючи, переходи-
ти до загального випадку.  

Висновки. Отже, формування по-
няттєвого апарату в процесі математич-
ної підготовки студентів відбувається в 
двох напрямах: від окремого сприйняття 
й уявлення до найпростіших загальних 
математичних понять та від них – шля-
хом подальшого абстрагування – до 
більш загальних понять; від загальних і 
абстрактних математичних понять – до 
їх конкретизації. Сутність процесу за-
своєння математичних понять полягає у 
засвоєнні змісту (істотних ознак) понят-
тя, його обсягу (сукупності об’єктів, 
охоплених цим поняттям), істотних 
зв’язків і відношень певного поняття з 
іншими поняттями. Крім того, оволо-
діння поняттєвим апаратом передбачає 
також оволодіння вміннями оперувати 

ним під час розв’язання різноманітних 
задач. 

Сподіваємось, що проведений аналіз 
стане підґрунтям для створення конкрет-
них методик формування поняттєвого 
апарату з урахування специфіки окре-
мих математичних дисциплін, що спри-
ятиме подальшому вдосконаленню ма-
тематичної підготовки студентів. 
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Резюме. Корнещук В.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В ПРО-

ЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗах. В статье предла-
гается анализ процесса формирования математических понятий и понятийного аппарата у 
студентов. Рассмотрен термин «понятие», его объем и содержание, а также классификация 
понятий по связям и отношениям. Даны методические рекомендации преподавателям по орга-
низации процесса формирования математических понятий у студентов. 

Ключевые слова: математическая подготовка, понятие, понятийный аппарат. 
Abstract. Korneshchuk V. FORMING STUDENTS’ NOTIONAL APPARATUS IN THE 

PROCESS OF MATHEMATICAL PREPARATION AT HIGHER EDUCATION INSTITU-
TIONS. The process of mathematical notions and notional apparatus formation is analyzed in the 
article. The term "notion", its volume and contents, as well as categorization of notions by relations 
and links are considered. Method recommendations for lecturers as of students' mathematical notions 
formation are given. 

Key words: mathematical preparation, conception, conceptual apparatus. 
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