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Розглянуто різні підходи до визначення поняття знання. Описано декларативні і проце-
дурні знання, їх використання під час навчання на засадах діяльнісного підходу. Детально 
розглянуто використання знань у орієнтувальній частині навчальної  діяльності. Наведено 
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Постановка проблеми. Одним із 
принципових методологічних положень 
навчання на засадах діяльнісного підходу 
є використання знань як засобів навчання. 
Те, що знання стали розглядатися не як 
ціль, а як засіб, додало новий імпульс до-
слідженню самих знань, примусило ви-
вчати їх більш глибоко. 

Дослідженням закономірностей про-
цесу пізнання, мислення, засвоєння, при-
дбання і застосування знань займається 
когнітивна психологія. Свій внесок у ці 
дослідження зробили такі вчені, як 
М.Б.Вільницький, П.Я.Гальперін, 
В.З.Дем’янков, Л.Б.Ітельсон, П.В.Копнін, 
Е.С.Кубрякова, Л.Г.Лузіна, В.К.Нішанов, 
М.Олсон, С.Осуга, Ю.Г.Панкрац, Ж.Піаже, 
Ю.Саєкі, В.М.Сергєєв, Р.Л.Солсо, 
Н.Ф.Тализіна, М.Уено, Б.Хегенхан, 
J.R.Аnderson та ін.  

Точку зору когнітивних психологів на 
знання виражає визначення знань Ж.Піаже 
[11]. Він вважає, що знання є результатом 
структурування реальності, а не просто її 
копія, і що розвиток інтелекту є процес 
конструкції, здійснюваної суб’єктом, який 
привносить її в зовнішню реальність, а не 
витягає звідти. На його думку, наукові 
знання, що включають у себе факти, по-
няття, закони, закономірності й теорії, по-
винні стати надбанням особистості, увійти 
в структуру її досвіду.  

З точки ж зору діяльнісного навчання 
цілями навчання є освоєння способів дії, а 
цілями навчальної діяльності є формуван-
ня вмінь, а це завжди перетворення і за-
стосування знань. Тому засвоєне знання – 
це не те, яке просто запам’яталося, а те, що 
перетворилося в уміння практично діяти, 
уміння розв’язувати задачі [8]. Тому дуже 
важливим є визначення функцій знань у 
навчанні, зокрема у навчанні математики. 

Аналіз актуальних досліджень. У 
сучасній дидактиці знання визначають як 
основні факти науки і теоретичні узагаль-
нення (поняття, правила, закони, висновки 
тощо), що з них витікають. Змістовне зна-
чення поняття «знання» зводиться до того, 
що знання відображають наше уявлення 
про предметну галузь і виражають систе-
му понять, відносин і залежностей між 
поняттями. Прикладами понять у мате-
матиці можуть служити, зокрема, «змінна 
величина» і «число»; прикладами відно-
син між поняттями «змінна величина» і 
«число» є значення змінної величини; 
прикладом залежності між ними є функ-
ція. У навчанні як приклад понять можна 
навести «знання» і «число»; відносинами 
між цими поняттями є оцінка; залежністю 
між оцінкою і знаннями є критерії оцінок.  

На думку дослідників С. Осуги, 
Ю. Саєкі, люди через досвід здобувають 
різноманітні знання про світ. Однак вони 
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не усмоктують у себе всю інформацію. 
Людина, спираючись на свої знання, ви-
значає, яка частина з величезного обсягу 
інформації в умовах навчання є найбільш 
важливою, тобто сприйняття інформації і 
її систематизація здійснюються через 
знання. Або, іншими словами, людина при 
навчанні на основі наявних знань вибирає 
серед потенційно необмеженої інформації, 
що поставляється йому середовищем, 
найбільш важливу інформацію для відпо-
відної діяльності [13]. 

Ж.Піаже [11] висунув постулат про те, 
що знання є дія. Очевидно, що знання про 
об’єкт, в остаточному підсумку, визначає 
дії, які можна над ним зробити. Поступово 
дії усе більш інтеріоризуются, стають над-
банням психіки того, хто навчається, у фор-
мі вмінь і навичок. Причому доведення дій 
до рівня свідомих умінь найбільше ефекти-
вно здійснюється при їхній поетапній інте-
ріоризації на основі мимовільної пам’яті. У 
теорії поетапного формування розумових 
дій П.Я.Гальперіна дається обґрунтування 
механізму свідомого формування вмінь і 
навичок, і останній, таким чином, перестає 
бути «чорним ящиком» [3]. 

Як відомо, в основі цієї теорії лежить 
ідея про принципову спільність внутрі-
шньої й зовнішньої діяльності людини, 
згідно з якою розумовий розвиток, як і за-
своєння навичок, відбувається шляхом 
поетапного переходу від зовнішньої дія-
льності у внутрішній розумовий план. Пе-
вна класифікація знань може бути викона-
на і з точки зору діяльності, адже знання – 
це засоби виконання діяльності, її інстру-
мент. 

Метою статті є визначення ролі і фу-
нкцій знань у навчанні математичних дис-
циплін на засадах діяльнісного підходу. 

Виклад основного матеріалу. З точ-
ки зору функцій, які знання виконують, 
розрізняють знання декларативні і проце-
дурні. Так, Дж.Андерсон у книзі «Архітек-
тура пізнання» будує узагальнену модель 
мислення людини, яка пояснює пам’ять, 
знання людини, прийняття рішень, на-
вчання та інші аспекти мислення [1]. За 
Дж. Андерсоном, навчання розподіляється 

на два етапи – декларативний і процедур-
ний, на кожному з яких формується відпо-
відний тип знань. Декларативні знання 
являють собою твердження, або деклара-
ції, про об’єкти предметної області, їх вла-
стивості і відносини між ними. Загально-
прийнята точка зору тут полягає у тому, 
що декларативні знання – це факти з 
предметної галузі, або фактичні знання. 
Процедурні ж знання – це правила пере-
творення об’єктів предметної галузі. Сюди 
ж включаються і правила із застосування 
декларативних знань. Це можуть бути ре-
цепти, алгоритми, методики, інструкції, 
техніки, стратегії прийняття рішень. Та-
ким чином, про декларативні і процедурні 
знання говорять як про факти і правила 
відповідно. 

Розглянемо декларативний етап на-
вчання. Припустимо, що ми тільки-но роз-
глянули формули для тригонометричних 
функцій суми та різниці двох кутів, тобто 
формули: 

.sinsincoscos)cos(

;sincoscossin)sin(

βαβαβα
βαβαβα

∓=±
±=±

 

Нехай потрібно обчислити значення 
0105sin . Припустимо, що нас не навчили, 

коли яку формулу необхідно застосовува-
ти. Оскільки нам треба обчислити синус, 
то це повинна бути формула для 

)sin( βα +  або )sin( βα − . Тобто кут 
0105 нам потрібно представити у вигляді 

суми двох кутів ( βα + ), або їх різниці – 

( βα − ). Ми можемо представити 0105 , 

наприклад як 00 5100 + , або як 
00 5110 − . У першому випадку нам потрі-

бно буде обчислити  
.5sin100cos5cos100sin105sin 00000 +=  

У другому випадку ми маємо: 
.5sin110cos5cos110sin105sin 00000 −=  

Але вирази, що стоять у правій части-
ні наведених рівностей обчислити склад-
но. Якщо звернутися до довгострокової 
пам’яті, то неважко згадати, що ми вже 
обчислювали синуси і косинуси для кутів 

030 , 045 , 060 та 090 . Тому представимо 
кут 0105 , наприклад, як суму 045 + 060  
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або різницю ( 090 + 060 ) – 045 . У першому 
випадку нам потрібно буде обчислити си-
нуси і косинуси для кутів 045 та 060 , які 
нам відомі. У другому випадку нам треба 
буде обчислити синуси і косинуси для ку-
тів 045 та ( 090 + 060 ), а задля цього дове-
деться використовувати додаткові форму-
ли. Тому обираємо перший варіант.  

На декларативному етапі при 
розв’язанні задачі навіть за однією форму-
лою необхідна дуже складна обробка знань, 
і учень, виконуючи цю роботу, зазнає труд-
нощів і витрачає багато часу. На цьому етапі 
знання знаходяться у формі декларацій, або 
фактів, як наприклад: « )sin( βα +  є 

+βα cossin βα sincos , де α  і β  – 
змінні», без інформації про те, де і при яких 
умовах цю формулу використовувати.  

Тобто на декларативному етапі знання 
знаходять у пам’яті у формі висловлювань 
і їх не можна безпосередньо використову-
вати. Задля використання цього типу 
знань необхідно провести їх інтерпрета-
цію. Така інтерпретація виконується за 
допомогою зіставлення наявних у опера-
тивній пам’яті знань з умовою задачі і пе-
ретворення декларативних знань у проце-
дурні, які є правилами перетворення 
об’єктів. У нашому прикладі такі знання 
можуть мати, наприклад, такий вигляд: 

� якщо необхідно знайти значення 
деякого тригонометричного виразу, то 
треба знайти придатну для цього формулу; 

� якщо необхідно знайти значення 
деякого тригонометричного виразу і знай-
дена придатна для цього формула, то тре-
ба підставити значення кута з умови задачі 
замість змінної у формулу; 

� якщо змінна у формулі представ-

лена як сума двох змінних βα + , то тре-
ба таким же чином представити кут в умо-
ві задачі. 

На процедурному етапі навчання з 
отриманих процедурних знань утворю-
ються процедурні знання, які фактично є 
алгоритмом розв’язання задачі. У нашому 
прикладі це: «Для знаходження значення 
синуса кута використовується формула 

)sin( βα + = +βα cossin βα sincos , 

для цього кут представляється у вигляді 
суми стандартних кутів ( 030 , 045 , 060 та 

0105 ), після чого знайдені α  і β  підстав-
ляються у формулу».  

За отриманим алгоритмом знаходимо: 
0 0 0 0 0sin(105 ) sin 60 cos 45 cos60 sin 45

3 2 1 2 6 2
.

2 2 2 2 4

= + =

+= ⋅ + ⋅ =

 

Перехід від декларативного до проце-
дурного етапу дозволяє скоротити час не-
обхідний для пошуку розв’язка задачі. Пі-
сля того, як учень розв’яже велику кіль-
кість задач, в його пам’яті вже будуть зна-
ходитися процедурні знання, які можна 
бути застосовувати для розв’язання. 

Розділення знань на декларативні і 
процедурні в повній мірі дозволяє 
розв’язувати задачі інженерії знань, але з 
точки зору дидактики не зовсім коректно і 
вимагає уточнення і розвитку [2]. По-
перше, з того, що декларативні знання ви-
значають, задають відносини між об’єкта-
ми предметної галузі, витікає, що ці знан-
ня, по суті справи, також є правилами. 
Об’єкти предметної галузі пов’язані між 
собою за певними правилами.  

Таким чином, і процедурні, і деклара-
тивні знання є правилами; відмінність між 
ними полягає в тому, що декларативні 
знання – це правила зв’язку, а процедурні 
знання – це правила перетворення.  

Розглянемо, наприклад, визначення 
функції однієї змінної [12, с.17]: «Якщо 
кожному значенню змінної х, що належить 
деякій області, відповідає одне певне зна-
чення змінної у, то у є однозначною функ-
цією від х». Це висловлення, що задає пра-
вило перетворення однієї змінної величи-
ни в іншу, є процедурним знанням. Інше 
означення функції [10, с.85]: «Функція од-
нієї змінної – це відображення лінійної 
множини Х на лінійну множину Y» є де-
кларативним фактом, що задає правило 
зв’язку між двома множинами.  

По-друге, поняття факту в навчанні 
більш широке, ніж це прийнято вважати в 
інженерії знань. Легко зрозуміти, що, на-
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приклад, граматичні правила правопису, 
правила, за якими визначаються різні ве-
личини, часто правила поведінки в бага-
тьох ситуаціях, пов’язаних з перетворен-
ням об’єктів навчальної предметної галузі, 
– все це факти з цієї предметної галузі. 
Але в цих випадках вони є процедурними 
знаннями. Таким чином, за своєю приро-
дою факти можуть бути як декларатив-
ними, так і процедурними. 

Факти, або фактичні знання, повинні 
передавати думки предметних знань. А як 
відомо, думки в мові передаються за до-
помогою речень, тому що речення – це 
закінчена думка. Таким чином, фактичні 
знання – це набір речень, або висловлю-
вань, що передають певні думки предмет-
ної галузі. Декларативні факти являють 
собою твердження про об’єкти предметної 
галузі, їх властивості і відносини між ни-
ми, процедурні факти передбачають певні 
дії з об’єктами предметної галузі. Так про-
цедурним фактом є, наприклад, таке ви-
словлювання [12, с.18]: «Щоб задати бага-
тозначну функцію у, що залежить від од-
нієї змінної х, необхідно кожному значен-
ню змінної х, що належить множині Х, по-
ставити у відповідність декілька значень 
змінної у, що належить множині Y».  

Декларативні і процедурні знання в 
сукупності складають об’єктні, або пред-
метні, знання. Предметні знання володі-
ють рядом характерних властивостей, ці 
знання можна використовувати з різними 
цілями, у тому числі з метою навчання, а 
саме у навчальній діяльності.  

Як показав Ю.Й.Машбиць, навчальна 
діяльність має складну структуру [9]. З 
функціональної точки зору розрізняють 
п’ять частин діяльності: змістовну, моти-
ваційну, орієнтувальну, що складається з 
загального орієнтування і орієнтування на 
виконання, виконавчу, контрольно-
коректувальну. Якщо говорити про навча-
льну діяльність, то, більшою мірою, за до-
помогою декларативних знань здійсню-
ється загальне орієнтування і орієнтування 
на виконання, за допомогою процедурних 
знань – орієнтування на виконання і вико-

навча частина діяльності. Контрольно-
коректувальна частина здійснюється за 
допомогою як декларативних, так і проце-
дурних знань. 

При цьому важливо розуміти, що ролі 
як студента, так і викладача у всіх цих час-
тинах діяльності різні. Змістовна частина 
визначає предмет діяльності (те, на що ді-
яльність спрямована), і провідна роль тут 
належить викладачеві. Для здійснення змі-
стовної частини викладач повинен володі-
ти знаннями предметної галузі. Студент 
же засвоює зміст. У мотиваційній частині 
навчальної діяльності центральною фігу-
рою є, звичайно, студент, адже йдеться 
саме про його мотиви, його мотивацію. 
Однак, викладач при цьому не повинен 
знаходитися осторонь, дуже важливим 
його завданням є всіляке сприяння підви-
щенню мотивації студента, причому не 
тільки відносно до діяльності загалом, але 
і до окремих її дій.  

Частини орієнтувальна, виконавча і 
контрольно-коректувальна виконуються 
безпосередньо студентом, роль викладача 
тут полягає в управлінні його діяльністю. 
При цьому можна говорити про знання, 
які забезпечують виконання кожної з цих 
частин. І викладач повинен уявляти, які 
знання визначають орієнтувальну частину, 
які – виконавчу, які – контрольно-
коректувальну. Адже ці частини навчаль-
ної діяльності він повинен буде проекту-
вати, а проектування діяльності – це бага-
то в чому проектування засобів її здійс-
нення. 

Таким чином, можна говорити про 
знання, які забезпечують виконання кож-
ної частини діяльності (рис. 1). 

Розглянемо використання знань в орі-
єнтовній частині діяльності. Орієнтовна 
частина багато в чому забезпечує успіх 
діяльності. По суті справи, орієнтовна час-
тина діяльності – це орієнтування, задачею 
якого є облік умов, у яких протікає навча-
льна діяльність. Орієнтування дозволяє 
осягнути логіку діяльності, зрозуміти цю 
діяльність і визначити дії, що її складають. 
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Рис. 1. Ілюстрація ролі знань у діяльності 
 
Навчання орієнтуванню повинне бути 

предметом особливої уваги викладача. І це 
повинно здійснюватися, у першу чергу, на 
лекційних заняттях. На лекціях треба не 
просто повідомляти інформацію з предме-
та, а показувати, як знання виникають, яку 
роль вони виконують, як знання викорис-
товуються, як на їх основі робляться ви-
сновки. При цьому треба розуміти, що ак-
тивними учасниками цього процесу пови-
нні бути самі студенти, вони повинні бути 
залучені в описану вище діяльність.  

Орієнтування складається з двох час-
тин – загального орієнтування і орієнту-
вання на виконання. Загальне орієнтування 
забезпечує розуміння загальної ситуації. 
Орієнтування на виконання спрямоване на 
вироблення плану здійснення діяльності, 
формулювання задач, визначення методів 
їх розв’язання і складання плану розв’язан-
ня. Загальне орієнтування повинне переду-
вати орієнтуванню на виконання, готувати і 
забезпечувати його.  

Орієнтування на виконання виконуєть-

ся на основі процедурних і декларативних 
знань, вироблених у результаті загального 
орієнтування. Кінцевою метою орієнтуван-
ня є розробка процедури виконавчої части-
ни діяльності.  

Орієнтування починається з аналізу 
умови задачі і зіставлення зовнішніх і вну-
трішніх умов. Нагадаємо, що зовнішніми 
умовами при виконанні навчальної діяль-
ності є знання і уміння, що становлять зміст 
навчальних предметів. Внутрішніми ж 
умовами є засвоєні студентом знання і 
сформовані у нього вміння. Зіставлення 
внутрішніх і зовнішніх умов породжує фа-
кти «знаю\не знаю» і «вмію\не вмію», які є 
підставою для подальшого здійснення на-
вчальної діяльності.  

Орієнтування при розв’язанні задач 
відбувається у декілька етапів. Наведемо 
укрупнену методику орієнтування для най-
загальнішого випадку. 

1. Аналіз умови задачі. 
2. Визначення декларативних знань, 

на основі яких здійснюється загальне оріє-
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нтування. 
3. Аналіз визначених декларативних 

знань. 
4. Виконання висновків і формулю-

вання нових декларативних знань. 
5. Визначення об'єктів предметної га-

лузі, що вимагають встановлення їх зна-
чень. 

6. Визначення процедурних знань, на 
основі яких виконується орієнтування на 
виконання. 

7. Визначення шляху рішення задачі. 
8. Складання процедури виконавчої 

частини діяльності. 
Перші чотири пункти методики відпо-

відають загальному орієнтуванню, решта 
пунктів – орієнтуванню на виконання. Ос-
новним видом процедури виконавчої час-
тини в навчальній діяльності є алгоритм. 

Знання дозволяють визначити уміння, 
за допомогою яких розв'язується задача. 
Декларативні знання визначають теоретич-
ні уміння, процедурні знання – практичні 
уміння. Під теоретичними вміннями ма-
ються на увазі вміння виконувати дії, що не 
призводять до перетворення об’єктів пред-
метної галузі. Практичні ж вміння є вмін-
нями виконувати практичні дії, тобто такі, 
що вимагають перетворення предметних 
об’єктів.  

Наведемо приклад з лінійної алгебри. 
Декларативні знання «матриця називається 
квадратною, якщо кількість рядків дорів-
нює кількості стовпців у матриці» і «мат-
риця називається прямокутною, якщо кіль-
кість рядків не дорівнює кількості стовпців 
у матриці» породжують теоретичне уміння 
«розрізняти квадратні і прямокутні матри-
ці». Процедурне знання «проекція вектора 
на вісь рівна твору модуля цього вектора на 
косинус кута між вектором і віссю» поро-
джує практичне уміння «обчислювати про-
екції вектора на координатні вісі». 

Студенти часто не усвідомлюють не-
обхідності орієнтування. Вони поспішають 
відразу виконувати виконавчу частину. 
Так, при розв’язанні задачі вони, не про-
аналізувавши її умову (загальне орієнту-
вання), не склавши плану роботи (орієнту-
вання на виконавчу частину), тобто не ви-

конавши дії, обумовлені теоретичною сто-
роною діяльності, відразу приступають до 
виконання практичних дій. Викладачі по-
винні це розуміти і у зв'язку з цим спеціа-
льно вчити орієнтуванню. 

Наприклад, при розв‘язанні задачі зна-

ходження похідної функції 
xey cos=  на 

етапі загального орієнтування студентові 
необхідно усвідомити, що надана функція – 
це функція однієї змінної; похідна функції 
обчислюється за правилом, що залежить 
від її типу, тому загальне орієнтування по-
лягає в визначенні типу функції. У загаль-
ному випадку студент для того, щоб 
з’ясувати, до якого типу належить функція, 
фактично повинен провести порівняння 
аналітичного виразу, що задає функцію в 
умові задачі, з загальними виразами для 
завдання спочатку основних елементарних 
функцій, потім функцій, що є сумою, добу-
тком, часткою основних елементарних фу-
нкцій, а вже потім – складених елементар-
них функцій. Здійснення загального орієн-
тування в задачі, що надана, виконується за 
допомогою таких декларативних знань: 
1) визначення функції однієї змінної; 2) ви-
значення складеної функції; 3) визначення 
степеневої функції; 3) визначення показни-
кової функції; 4) визначення тригономет-
ричної функції .cosxy =  За допомогою 

цих знань студент зможе зробити висновок, 
що надана функція є складеною показни-
ковою функцією uey = , аргументом якої є 

степенева функція vu = , аргумент якої, у 
свою чергу, є тригонометричною функцією 

xv cos= . 
Далі на етапі орієнтування на виконан-

ня студент повинен з’ясувати, за якими фо-
рмулами він має обчислити похідну. Якщо 
студентові надати процедурні знання, не-
обхідні для обчислення похідної, то 
розв’язання не викличе труднощів. Ці про-
цедурні знання є формулами для обчислен-
ня похідної складеної, показникової, степе-
невої функцій і простої тригонометричної 
функції.  

Крім знань для розв’язання задачі сту-
денту необхідні певні вміння. У наведено-
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му прикладі це вміння 1) визначати, чи є 
функція основною елементарною; 2) ви-
значати, чи є функція простою або складе-
ною; 3) визначати, чи є функція сумою, до-
бутком або часткою основних елементар-
них функцій; 4) знаходити за формулами 
похідні основних елементарних функцій. 
Перші три вміння є теоретичними вміння-
ми, і вони необхідні на етапі загального 
орієнтування. Четверте вміння – це ціла 
низка практичних вмінь. 

Якщо в наведеній вище методиці оріє-
нтування для конкретної задачі детально 
розписати всі пункти, то ми одержимо на-
вчальний посібник, у якому буде даний по-
вний приклад орієнтування. Такі посібники 

має сенс застосовувати на початку вивчен-
ня великих розділів навчального матеріалу. 
Далі можна обмежуватися наведенням 
тільки необхідних знань, і це будуть опорні 
знання. Розв’язати задачу буде можна, 
тільки спираючись на них. Опорні знання 
разом з необхідними вміннями, які також 
можна назвати опорними, задають зовніш-
ні умови. А оскільки ці знання і вміння 
знаходяться в рамках навчальних предме-
тів, то завжди для навчальної задачі можна 
здійснити облік всіх зовнішніх умов, інши-
ми словами, сформувати повну орієнтовну 
основу діяльності і виконати повне орієнту-
вання. Структура повної орієнтовної основи 
навчальної діяльності зображена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура повної орієнтовної основи навчальної діяльності 
 

Висновки. Таким чином, знання при 
навчанні математики на засадах діяльніс-
ного підходу використовуються у кожній 
частині навчальної діяльності. Особливе 
значення предметні знання відіграють в 
орієнтувальній частині діяльності, що дає 
підставу для розробки технології навчання 
математичних дисциплін на засадах діяль-
нісного підходу.  

Для розробки такої технології нами 
проведено структурування знань з вищої 
математики у вигляді предметної моделі 
студента [6], розроблено методику форму-
вання у студентів орієнтовної основи дії 
при навчанні вищої математики [5, 4] для 
системи задач, що розроблено на основі 
спектрального підходу на основі предмет-
ної моделі студента [7]. 

Результати проведених нами експери-
ментів показують, що методики навчання, 
побудовані з використанням процедур 
орієнтування, дозволяють досягти резуль-
татів вищої якості, в коротші терміни. Такі 
методики: 

� набагато прискорюють процес фор-
мування практичних умінь; 

�індивідуалізують навчальний процес; 
� роблять навчання практично без-

помилковим для студентів; 
� надають можливість самонавчання; 
� виключають необхідність спеціа-

льного заучування, роблять непотрібним 
завчасне запам'ятовування знань до почат-
ку їх застосування. 
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Резюме. Евсеева Е.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ КАК СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА. В работе рассмотре-
ны разные подходы к определению понятия знание. Описаны декларативные и процедурные 
знания, и их использование при обучении на основе деятельностного подхода. Детально рас-
смотрено использование знаний в ориентировочной части учебной  деятельности. Приведен 
пример ориентирования при решении задач по высшей математики. 

Ключевые слова: обучение высшей математике, деятельностный подход к обучению, дек-
ларативные знания, процедурные знания, процедура ориентирования. 

 
Abstract. Yevsieyeva E. THE USE OF KNOWLEDGES AS MEANS OF THE TEACH-

ING MATHEMATICS ON THE BASIS OF ACTIVE APPROACH. Different approaches to the 
notion knowledge definition are considered in the article. Declarative and procedural knowledge and its 
use are described, their use in active approach to teaching is analyzed. The use of knowledge in 
orientation part of teaching practice is considered in detail. The example of orientation while solving 
problems in higher mathematics is given in the article. 

Key words: teaching higher mathematics, active approach, declarative and procedural 
knowledge, the orientation procedure. 
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