
 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 40. – 2013                         © Ambrozyak O. 

 

 

 

213 

 
МЕТОДИЧНА НАУКА – ВЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ ОЗНАЧЕНЬ 

О.В. Амброзяк, 

аспірант, 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 

м. Черкаси, УКРАЇНА, 

е-mail: Olga27_1989@ukr.net 

 
У статті проаналізовано підходи науковців до процесу визначення понять та виділення видів озна-

чень. Узгоджено термінологію та взаємозв’язок між поняттями «визначення» та «означення». Ав-

торська класифікація математичних понять направлена на поглиблене засвоєння вчителями видів 

означень і повинна допомогти їм навчити учнів конструювати різні означення одного й того ж по-

няття з усвідомленням їх рівнозначності. 
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Постановка проблеми. Людина 

сприймає навколишній світ за допомогою 

органів чуття, а отримані дані опрацьовує 

за допомогою мислення. Зрозуміло, що для 

цього використовуються не самі об’єкти, 

що спостерігаються, а їх ідеалізовані пси-

хологічні утворення, що є абстрактними 

одиницями, які існують в уявленнях, спе-

цифічні форми мислення, а саме поняття. 

Оскільки процес утворення та оперування 

поняттями неможливий без їх матеріаліза-

ції, тобто словесного представлення та іме-

нування, особливого значення набувають 

означення понять. Як відомо, в них (озна-

ченнях) розкриваються істотні властивості 

та основні відмінності, що дають змогу 

працювати у напрямку поглиблення знань. 

За цих умов актуальним стає визначення 

ролі означень та процесу їх формулювання 

у ході загального формування понять, що 
вивчаються в школі. 

Аналіз актуальних досліджень. У на-

уковій літературі можна знайти підтвер-

дження постійного інтересу до формування 

різних понять шкільного курсу та відповід-

но їх означень. Зокрема цими питаннями 

займалися Г.П.Бевз, Г.В.Воробйов, Г.І.Глей-

зер, Д.П.Горський, Я.І.Грудьонов, В.Є.Же-

ребкін, В.К.Матищук, Н.А.Менчинська, В.В.Ні-

кітін, К.А.Рупасов, З.І.Слєпкань, Н.А.Тара-

сенкова, Л.М.Фрідман, А.Я.Хінчин, Г.Штей-

нгауз та інші.  

Однак у дослідженнях перелічених на-

уковців немає єдиного підходу до системи 

означень та єдиної класифікації видів озна-

чень. Більше того, дослідники у своїх робо-

тах використовують різні терміни: визна-

чення та означення. 

Мета статті – проаналізувати підходи 

науковців до процесу визначення понять, 

різних видів означень та запропонувати 

власну класифікацію означень понять, що 

вивчаються в шкільному курсі математики. 

Виклад основного матеріалу. Вивча-

ючи дослідження науковців у рамках робо-

ти над темою «Організація евристичної ді-

яльності учнів основної та старшої школи у 

процесі формування геометричних по-
нять», нами будо розглянуто основні чоти-

ри підходи до означення понять, запропо-

новані Д.П.Горським [3]. Але перш ніж го-

ворити про створення класифікації видів 

означень узгодимо термінологію. 

Як зазначає Н.А.Тарасенкова [7], ви-

значенням поняття називається процес 

виділення істотних властивостей об’єкта 
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(предмета) та їх відокремлення від неістот-

них властивостей. Мета зазначеного проце-

су полягає у тому, щоб відповісти на пи-

тання, чим саме є даний об’єкт (предмет), 

що відображається у понятті. Таким чином, 

для того, щоб здійснити визначення понят-

тя потрібно навести у стверджувальній фо-

рмі його істотні властивості. 

На нашу думку, розглядаючи процес 

формування поняття, також доцільно розрі-

зняти визначення та означення поняття. Ми 

дотримуємося думки Н.А.Тарасенкової [7], 

згідно якої визначення поняття є процесом 

віднаходження та фіксування істотних вла-

стивостей об’єктів, а означення поняття є 

не чим іншим як результатом зазначеного 

процесу, що виражаються у деякій словес-

ній конструкції. Наприклад, процес визна-

чення прямокутника передбачає побудову 

цієї геометричної фігури, виділення її істо-

тних властивостей.  

Визначення прямокутника: «1) геомет-

рична фігура – паралелограм; 2) наявність 

чотирьох прямих кутів». 

Означення прямокутника: «Паралелог-

рам, у якого всі кути прямі, називається 

прямокутником». 

Таким чином, у своєму дослідженні 

стосовно процесу використовуватимемо 

термін «визначення», а до словесного ви-

раження – «дефініція» або «означення». 

Стосовно ролі означень при вивченні 

наукових понять, зокрема математики, ми 

погоджуємося з думками З.І.Слєпкань [6] 

та Н.О.Менчинської [5] з приводу того, що 

роль і місце означень при формуванні по-

нять залежить від: 

 самого поняття, що вводиться (на-

приклад, означення степеня з нульовим по-

казником безпосередньо сприяє розвитку 

пам’яті учнів, а означення ромба розвиває 

вміння аналізувати, виділяти головне, спів-

відносити об’єкти); 

 логічної структури означення (на-
приклад, означення коефіцієнта одночлена 

сприяє розвитку пам’яті і сприймається 

учнями цілісно, а означення вписаного кута 

сприяє розвитку вміння виділяти структур-

ні складові означення, виділяти головне, 

привчає учнів до необхідності аналізу та 

перевірки всіх істотних ознак); 

 вікових особливостей школярів, їх 

готовності до розуміння означень (напри-

клад, означення циліндра модифікується 

від тіла, утвореного внаслідок обертання 

прямокутника до тіла, утвореного з двох 

кругів, які не лежать в одній площині і су-

міщаються паралельним перенесенням та 

всіх відрізків, що сполучають відповідні 

точки цих кругів. Така трансформація по-

яснюється психологічною готовністю учнів 

усвідомлювати поняття нескінченної кіль-

кості відрізків, які утворюють щільну бічну 

поверхню). 

Якщо розглядати педагогічну роль 

означень, слід зазначити, що, навчаючи ді-

тей давати правильні означення, вчителі 

привчають їх в усьому шукати істотні влас-

тивості, важливі ознаки. Цим самим така 

діяльність сприяє глибокому розумінню 

речей, фактів та явищ, що вивчаються.  

Побудова означень, зокрема означень 

через рід та видову ознаку, привчає школя-

рів правильно віднаходити положення ре-

чей, об’єктів, понять в системі інших, що 

дозволяє ознайомитися з класифікацією як 

методом наукового пізнання. 

Необхідно відзначити ще одну особли-

вість математичних означень: їх побудова 

та формулювання є одним із дієвих засобів 

привчити учнів ясно, лаконічно і точно ви-

словлювати свої думки словами.  

Звичайно, як ми вже зазначали, озна-

чення є словесною формою представлення 

думки, тому саме означення не є ефектив-

ним, але робота з його формулювання роз-

криває наведені вище функції.  

Для того, щоб усвідомити специфіку 

щодо побудови означень математичних 

понять розглянемо їх класифікацію. Існує 

багато видів дефініцій, більшість з яких 

використовується у шкільному курсі гео-

метрії. Відсутність єдиної класифікації 

означень ми пояснюємо варіативністю та 

розмаїтістю критерію поділу. Спробуємо 

навести різні класифікації означень. 

У залежності від того, що означаєть-

ся, знаковий вираз (термін, символ) чи 
об’єкт, що позначається цим виразом, 

означення поділяються на номінальні та 
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Означення 

Реальні Номінальні 

реальні (рис. 1).  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація означень  

за об’єктом, що означається 

Номінальні означення визначають тер-

міни, символи або вирази, які застосову-

ються для побудови моделі реального сві-

ту. Цей вид означень використовується для 

скорочення виразів із раніше введених те-

рмінів або символів, або для уточнення 

значення вже відомого терміна або симво-

лу. Вважається, що вони є засобом збага-

чення мови науки і уточнення семантики її 

висловлень. 

Реальні означення визначають об’єкт, 

що позначається цим виразом. 

Взаємозв’язок між номінальними і реа-

льними означеннями досить тісний, оскіль-

ки номінальне означення легко може стати 

реальним і навпаки. 

За способом пояснення означення по-

діляються на остенсивні, конструктивні та 

вербальні. 

Остенсивні означення – це пояснення 

значення слів шляхом безпосередньої де-

монстрації означуваного предмету. 

Остенсiя – це пряма вказiвка на означуване 

явище або предмет, тому остенсивні озна-

чення пов’язують слова з речами та пред-

метами. У шкiльнiй практицi такi означен-

ня даються на прикладах, тому найчастіше 

використовується при вивченні математики 

у початковій школі. Наприклад, демон-

струючи геометричну фігуру вчитель дає їй 

назву (це квадрат, прямокутник, коло). 

Серед остенсивних означень 

Н.Я.Віленкін [2] виділяє контекстуальні 

означення, у яких введення нового поняття 

зводиться до перечислення його контекстів. 

Контекст ставить поняття у зв’язок з інши-

ми поняттями і тим самим опосередковано 

розкриває його зміст. Наприклад, означен-

ня дії множення у другому класі «Додаван-

ня однакових доданків називається мно-

женням» та означення кола «Лінія, яка є 

межею круга, називається колом». 

Прикладом неконтекстуальних остен-

сивних означень є означення видів ліній 1 

класі, коли назва фігур прив’язується до 

зорового образу (ілюстрації, яка представ-

лена у підручнику чи на дошці) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Види ліній: прямі,криві та ламані  

для формування неконтекстуального остенсивного означення в 1 класі  

Д.П.Горський [3] у своїй праці вводить 

поняття конструктивних означень як озна-

чень, у яких виокремлення означуваного 

об’єкта здійснюється через вказування його 

походження або способу утворення, вини-

кнення, побудови. 

Окремим випадком конструктивних 

означень є так звані рекурентні (рекурсив-

ні) означення, у яких вказуються деякі ба-

зисні елементи означуваної множини і пра-

вила, що дають змогу отримувати нові 

елементи з вже наявних. Такі означення 

найчастіше зустрічаються в алгебрі. Зокре-

ма яскравим прикладом рекурентного 

означення є арифметична прогресія: "Ари-

фметичною прогресією називають послі-

довність, кожний член якої, починаючи з 

другого, дорівнює попередньому члену, до 

якого додано одне й те саме число." 

Нерекурсивні означення найчастіше 

зустрічаються в геометрії. Наприклад, 

«Трикутником називається фігура, яка 

складається з трьох точок, що не лежать на 

одній прямій та трьох відрізків, що попарно 

їх сполучають» або «Конусом називається 

геометричне тіло, утворене внаслідок обер-

тання прямокутного трикутника навколо 

прямої, що містить один із його катетів». 
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Вербальні означення – це дефініція зна-

чення невідомих виразів через вирази, зна-

чення яких відомі. 

Серед вербальних означень можна ви-

окремити такі види: 

1) Явні означення понять, що 

пов’язують два поняття – означуване та 

означальне. При цьому означальне поняття 

містить терміни, які в свою чергу потребу-

ють означення, а заміна цих термінів їх 

означеннями призводить до отримання 

більш широкого формулювання означення 

даного поняття. До цього класу відносять 

означення через найближчий рід та видові 

ознаки та явні означення через аксіоми. 

Означення через найближчий рід та ви-

дові ознаки є одним із найбільш поширених 

у шкільному курсі математики. Цей вид 

означень застосовують для введення озна-

чень понять, які знаходяться у родо-видових 

відношеннях. Одне поняття задається через 

інше з ширшим об’ємом. Цей процес є скін-

ченним, оскільки в результаті приходимо до 

понять, які вже не можна визначити через 

ширші поняття. Ці поняття називаються пе-

рвинними. Особливість цього виду означень 

полягає у тому, що вибір найближчого роду 

та характеристичної властивості не визнача-

ється однозначно. 

Формулюючи таке означення, потрібно 

включити в нього перш за все вказівку на 

рід, після чого перелічити ті ознаки, які ві-

дносять це поняття до певного виду, вказа-

ти всі необхідні видові відмінності.  

Загальна схема такого означення має 

вигляд: поняття А це таке поняття В, що во-

лодіє властивістю m. У цій схемі А – озна-

чуване поняття; В – найближче родове по-

няття до означуваного; m – властивість, яка 

вказує на те, що А є окремим видом зазна-

ченого роду В. Наприклад, розглянемо 

означення ромба, поданого у підручнику з 

геометрії для 8 класу М.І.Бурди, 

Н.А.Тарасенкової: «Паралелограм, у якого 

всі сторони рівні, називається ромбом» [1, 

37]. У цьому означенні (А) ромб – означу-

ване поняття; (В) паралелограм – найближ-

че родове поняття; (m) рівність всіх сторін 

паралелограма – характеристична власти-

вість. 

Явні означення через аксіоми викорис-

товуються дуже рідко, зокрема в алгебрі та 

у вищій математиці. Такі означення прий-

маються в межах науки без доведення і не 

потребують зведення до більш простих по-

нять, оскільки саме вони означають пер-

шопочаткові поняття теорії. Яскравим при-

кладом є означення натуральних чисел че-

рез аксіоми Пеано: 1) одиниця не слідує за 

жодним натуральним числом, тобто не має 

попереднього; 2) кожне натуральне число 

слідує не більше як за одним натуральним 

числом; 3) аксіома індукції; 4) число, на-

ступне за натуральним також є натураль-

ним; аксіоми 5-7 описують правила ариф-

метичних дій. Числа, що задовольняють ак-

сіомам Пеано називаються натуральними. 

2) дескриптивні означення об’єктів, 

позначення виразів. Це вид означень, що 

застосовується або для введення нових ін-

дивідуальних об’єктів і їх назв, або для ви-

ділення об’єктів із числа існуючих за до-

помогою властивостей, що характеризують 

відношення об’єкту до вже відомих 

об’єктів. Тобто, таке означення задає один і 

тільки один об’єкт, причому його існування 

не є наперед заданим і потребує перевірки. 

Прикладом такого означення є означення 

числа π як математичної константи, що ви-

значається у Евклідовій геометрії як від-

ношення довжини кола до його діаметра та 

приблизно дорівнює 3,14. 

3) означення введення підпорядкованих 

змінних містять у собі три види означень: 

через абстракцію, через перелік та означен-

ня-домовленості. 

Означення через абстракцію дає змогу 

означити математичні поняття як сімейство 

класів еквівалентності за деяким відношен-

ням еквівалентності. Наприклад, під векто-

ром можна розуміти клас еквівалентних 

напрямлених відрізків. При означеннях че-

рез абстракцію попередньо розглядають 

різноманітні об’єкти, що входять до озна-

чуваного поняття, а лише потім вводять 

нове поняття. Щоб працювати з такими 

класами виділяють по одному найпрості-

шому представнику з кожного класу та ви-

користовують їх. При цьому операції по-

винні бути визначені так, щоб вони не за-
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лежали від вибору представників. Такі 

означення найчастіше використовуються у 

тих випадках, коли дефініції іншого виду 

неможливі або складно реалізуються. 

Означення через перелік полягають у 

об’єднанні обсягів означальних понять у 

обсяг означуваного поняття (наприклад, 

цілі числа це натуральні, їм протилежні і 

число нуль). 

Означення-домовленості присвоюють 

поняттю певний обсяг. Наприклад, факто-

ріал нуля, степінь з нульовим показником, 

степінь з від’ємним показником та інші. 

Таким чином, підсумовуючи вище ска-

зане, отримуємо класифікаційну схему, 

представлену на рис. 3. 

 
Рис. 3. Класифікація означень понять за способом пояснення 

 

За формою пред’явлення розрізняють словесні, словесно-символічні та символічні озна-

чення (рис. 4). 

 
Рис. 4 Класифікація означень за формою пред’явлення 

 

До словесних означень відносять означення через найближчий рід і видові ознаки, конс-

труктивні, означення через абстракції та означення-домовленості (рис. 5). 

За характером ствердження означення поділяються на заперечні та звичайні (рис. 6). 

Заперечне означення містять відомості не про те, що міститься в поняті, а про те, чого в 

ньому немає. Тобто, означення називається заперечним, якщо в ньому перелічуються ознаки, 

які не належать змісту означуваного поняття і нічого не сказано про ті ознаки, які повинні на-

лежати змісту означуваного поняття. Цей вид означень вказує на ознаки, які не належать по-

няттю. Саме тому таке означення може нічого не визначити.  

Оскільки означення понять полягає у фіксації його істотних ознак, то в залежності від кі-

лькості цих ознак означення можуть бути перевизначеними (занадто широкими, надлишкові), 
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звичайними, недовизначеними (занадто вузькі, недостатні, неточні) (рис. 7). 

 

Рис. 5. Класифікація словесних означень 

 

 
 Рис. 6. Класифікація означень за характером ствердження 

 

 
Рис. 7. Класифікація означень за кількістю істотних ознак 

 

Як зазначає В.К.Матищук [3], занадто 

широкими (перевизначеними) є такі озна-

чення, які містять зайві істотні ознаки, а 

означення, в яких міститься недостатня кі-

лькість істотних ознак є занадто вузькими 

(недовизначеними). 

На нашу думку така класифікація не є 

правильною, оскільки в означенні має міс-

титися така кількість істотних ознак, щоб 

вони усі разом були необхідними і достат-

німи умовами для однозначного співвідне-

сення об’єктів до певного поняття. Тому, 

якщо у твердженні, яке претендує на роль 

означення, не вистачає, або навпаки, вказа-

но забагато істотних ознак, то таке твер-

дження не може бути строгим означенням. 

У залежності від природи зв’язків, в 

яких перебувають властивості, задіяні в 

формулюванні, означення поділяють на 

кон’юнктивні та диз’юнктивні (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Класифікація означень за природою зв’язків 

 

У кон’юнктивних означеннях всі істот- ні властивості, які задіяні в означенні 
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пов’язані сполучником «і», або перелічу-

ються комою. Для однозначного віднесен-

ня поняття необхідно, щоб всі істотні влас-

тивості одночасно належали його змісту. 

У диз’юнктивних означеннях істотні 

властивості, які задіяні в означенні 

пов’язані логічною операцією 

«диз’юнкція», тобто сполучником «або». 

Тому для однозначного встановлення по-

няття достатньо, щоб в зміст входила хоча 

б одна істотна ознака. 

Яким би не було означення поняття, 

кожне з них має певну будову, що склада-

ється з двох частин: означуваного поняття, 

зміст якого розкривається та означального 

(означальних) понять за допомогою якого 

(яких) розкривається зміст означуваного 

поняття. 

У залежності від дотримання вимог 

до означення їх можна поділити на корект-

ні та некоректні (рис. 9). 

 
Рис. 9. Класифікація означень за дотриманням правил формулювання 

 

У своєму дослідженні В.К.Матищук 

[4] говорить про використання поруч із на-

уковими означеннями у шкільному курсі 

математики більш доступні формулюван-

ня, які не повністю, або навіть зовсім не 

зводять означуване поняття до раніше 

встановлених. Автор розглядає педагогічні 

означення як такі, що зводять поняття, що 

розглядається, до інших понять, які у свою 

чергу добре відомі учням з досвіду, що про 

їх зміст і обсяг спеціально не потрібно го-

ворити. При цьому слід пам’ятати, що 

будь-яке означення, наукове чи педагогіч-

не, повинно правильно відображати науко-

ві концепції, які прийняті на даний момент 

у науці. Лише за цієї умови допустимою і 

правомірною з точки зору вікових особли-

востей школярів є подібна заміна. 

Ми не вважаємо доцільним включати 

педагогічні означення до класифікації, 

оскільки їх використання скоріше є виклю-

ченням та обумовлене педагогічною пози-

цією вчителя. 

Висновки. Таким чином, ми спробу-

вали створити власну класифікацію мате-
матичних означень, яка, на нашу думку, 

може бути застосована до означень будь-

яких інших наук. Слід зазначити, що знан-

ня цієї класифікації має допомогти вчите-

лям навчити учнів конструювати означення 

понять та усвідомлювати їх рівнозначність. 

Вважаємо, що методика формулювання 

кожного виду означень та специфіки робо-

ти з ними  обов’язково потребує подальшо-

го дослідження та розробки.  
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Резюме. Амброзяк О.В. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЙ. В статье проанализировано подходы исследователей к процессу определения понятий 

и выделения видов определений. Согласовано терминологию и взаимосвязь между понятиями 

процесса определения и самим определением. Авторская классификация определений мате-

матических понятий направлена на углубленное усвоение учителями видов определений и 

должна помочь научить учеников конструировать различные определения одного и того же 

понятия с осознанием их равнозначности. 

 

Ключевые понятия: понятия, определения, классификация видов определений, методика 

обучения математике. 

 

Abstract. Ambrozyak O. CLASSIFICATION OF MATHEMATICAL DEFINITIONS. 

This article analyzes the various approaches in psychology, pedagogy and methodology of teaching 

mathematics to the process of definitions of concepts and different approaches to their definitions. The 

author shows an example of the effect the contents of the concept, the logical structure of the definition 

and age characteristics of student  on the role and place of the definitions in the formation of mathe-

matical concepts. Agreed terminology and the relationship between the concepts of the process of 

identifying and defining. It is characterized by the features of definitions of mathematical concepts for 

the formation of the students thought operations and methods of heuristic activity. Author developed 

classification of definitions of mathematical concepts on the basis of understanding the specifics of 

their the construction. The main criteria for the implementation of the classification adopted are: 1) 

determined by the nature of the object; 2) a method of explanation; 3) the form of presentation; 4) the 

nature of the approval; 5) the number of essential features; 6) the nature of the logical links; 7) com-

pliance with the rules of formulating definitions. Author's classification of mathematical concepts 

aimed at the depth assimilation types definitions of teachers and to help them teach students to con-

struct different definitions of the same concept with the knowledge of their equivalence. The developed 

classifications of types of definitions can be used not only to mathematical concepts, but also to the 

concepts of other sciences. 

 

Key words: the concept, definitions, classification of definitions, methodology of teaching mathe-

matics. 

 
References 
1. Burda M. I. and N. A. Tarasenkova. 2008. 

Geometry for 8th form. – Kiev: «Zodiak-EKO». – 

240 p. 

2. Vilenkin N.,  Abaydulin S. K.,  Tavartki-

ladze R. K. Definitions in school  courses of math-

ematics and methods of work on them. Mathemat-

ics in School. 1984, vol.4-5. PP. 43-47. 

3. Gorskiy D. P. On the types of definitions 

and them values in science. – Moscov: Nauka, 

1964. – 158 p. 

4. Matyschuk V. K. The definitions in the 

teaching of mathematics. Mathematics in School. 

1947, vol.3. PP. 14-25. 

5. Menchinskaya N. A. Psychology of learn-

ing of concepts (the basic problems and research 

methods). Izvestiya APN RSFSR. 1950, vol.28. 

PP.3-17. 

6. Slepkan', N. A.  Psycho-pedagogical and 

methodological foundations of developmental ed-

ucation of mathematics. – Ternopol': Pidruchnyki 

ta posibnyki, 2004. – 240 p.  

7. Tarasenkova, N. A. The concepts as ob-

jects of learning. Didactics of mathematics: 

Problems and Investigations. 2001, vol.16. PP.69-

80. 

Стаття представлена професором О.І. Скафою. 

Надійшла до редакції 05.07.2013 р. 


