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Розглядається проблема якості підручників з математики для профільної старшої школи. 

Пропонуються загальні науково-методичні вимоги до відбору навчального матеріалу. Обґрун-
товано, що виділені вимоги забезпечують особистісну орієнтацію змісту підручників. 
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Постановка проблеми. Відбір змісту 
підручників з математики для старшої 
школи набув особливого значення у зв’язку 
із запровадженням профільного навчання. 
Таке навчання дає змогу за рахунок змін у 
цілях, змісті, структурі та організаційних 
формах освітнього процесу досягти основ-
ної мети – більш повно врахувати інтереси, 
нахили і здібності учнів та створити педа-
гогічні умови для навчання старшокласни-
ків відповідно до їх професійного самовиз-
начення. Це вимагає дотримання нових 
вимог до відбору змісту підручників з ма-
тематики. Вони мають враховувати особ-
ливості навчальної діяльності учнів на різ-
них рівнях змісту (стандарту, академічного, 
профільного); посилювати практично-
діяльнісну і творчу складові у змісті освіти; 
забезпечувати його інтеграцію та оптима-
льне поєднання неперервної і дискретної 
математики, науковість і прикладну спря-
мованість, пріоритет розвивальної функції 
навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блема відбору змісту математичної освіти в 
старшій школі і відображення його в під-
ручниках досліджувалася відомими вчени-
ми, методистами і вчителями математики 
(В.Г.Бевз, Т.В.Колесник, Ю.І.Мальований, 
Є.П.Нелін, З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенкова, 
Т.М.Хмара, В.О.Швець, М.І.Шкіль, М.С.Якір 
та інші). Особливості змісту і операційного 
складу навчальної діяльності учнів, зокре-
ма з математики, розглядалися в роботах 
Я.І.Грудьонова, В.В.Давидова, М.Я.Ігна-

тенка, Г.С.Костюка, Т.В.Крилової, О.І.Ска-
фи, А.А.Столяра, Л.М.Фрідмана, О.С.Ча-
шечникової та інших. Розробленню мето-
дів і засобів навчання математики присвя-
чені дослідження О.І.Буковської, Д.В.Василь-
євої, О.П.Вашуленко, Г.М.Гливи, Н.Д. Ма-
цько, О.С.Неліної, Ю.Л.Сморжевського та 
інших.  

Мета статті – розкрити наукові і ме-
тодичні вимоги до відбору змісту підруч-
ників з математики у профільній старшій 
школі для різних рівнів навчання (стандар-
ту, академічного, профільного). 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основою нової філософії шкільної 
математичної освіти має бути відповід-
ність змісту суспільно-економічним запи-
там держави. Відбираючи зміст важливо 
враховувати значення математичної освіти 
для життєдіяльності особистості та цілі, які 
ставить суспільство перед навчанням ма-
тематики. Цілі освіти виступають як один із 
засобів конструювання змісту. Основне тут 
передбачити технологічні, економічні, со-
ціально-культурні і духовні тенденції роз-
витку суспільства, оскільки вони вплива-
ють на спрямованість змісту, на співвідно-
шення гуманітарного і природничо-
математичного циклу дисциплін у навча-
льному плані школи. У змісті доцільно та-
кож відобразити основні  види діяльності 
людини, структуру і особливості цієї діяль-
ності. Необхідний аналіз основних сфер 
суспільного життя (матеріального вироб-
ництва, духовного і культурного простору, 
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управління, соціально-політичного і сімей-
но-побутового життя), в основі яких лежать 
відповідні види діяльності. Вони педагогі-
чно переосмислюються з урахуванням 
психологічних і навчальних можливостей 
учнів, групуються і відображаються в зміс-
ті освіти: в знаннях про види діяльності, в 
уміннях і навичках їх реалізації, в досвіді 
емоційно-ціннісного ставлення до діяльно-
сті, до системи цінностей суспільства. 

Проблема, яка потребує вирішення, 
пов’язана з відображенням компонентів 
математичної науки в шкільних підручни-
ках і психолого-дидактичним його обґрун-
туванням. Потрібні дослідження таких пи-
тань: відображення математики як діяльно-
сті в змісті шкільної освіти (через методо-
логічні знання, методи та способи діяльно-
сті, що відповідають логіці пізнання в ма-
тематиці); врахування тенденцій розвитку 
математики (генералізації знань, посилення 
функції теорії в науці, інтеграції і диферен-
ціації науки). Переосмисленню традицій-
ного змісту шкільної математики спонука-
ють також зміни в галузях техніки, вироб-
ництва, комунікацій, які ставлять нові ви-
моги до математичної підготовки профе-
сійних кадрів. Не можна не враховувати й 
те, що дедалі зростає роль формально-
логічного апарату математики, математич-
ного моделювання, статистико-ймовірніс-
них методів в економіці, явищах виробни-
чо-технічного характеру, управлінні висо-
коякісними і високоточними технологіч-
ними процесами.  

Підручник з математики має забезпе-
чувати знання, достатні для продовження 
освіти або кваліфікованої праці. Ця вимога 
передбачає спрямування методичного апа-
рату підручника на реалізацію основних 
функцій математичної освіти: власне мате-
матична освіта; освіта за допомогою мате-
матики; спеціалізуюча – як елемент профе-
сійної підготовки. Традиційно домінувала 
перша функція. Проте нова соціально-
економічна ситуація потребує перегляду 
значимості цих функцій. Більшу увагу, 
особливо при вивченні математики на рівні 
стандарту, треба приділяти другій функції 
(освіта за допомогою математики), яка по-
лягає у спрямуванні змісту предмета на ви-
роблення якостей мислення, необхідних 
для адаптації і повноцінного функціону-

вання людини в суспільстві, на засвоєння 
математичного апарату як засобу постано-
вки і розв’язання проблем реальної дійсно-
сті. З цією метою у нормативних докумен-
тах (державному стандарті, програмах) фі-
ксуються також деталізовані рівні матема-
тичного розвитку, яких учні мають досягти 
на кожному ступені навчання. 

Особистісна орієнтація змісту підруч-
ника передбачає врахування при його від-
борі структури і рівнів навчальної мате-
матичної діяльності учнів. Зміст навчання і 
тип мислення взаємообумовлені: рівень 
змісту (стандарту, академічний, профіль-
ний) проектує певний тип мислення (пере-
важно емпіричний чи теоретичний) і, на-
впаки, останній враховується при відборі 
змісту. Мислення учня реалізується в його 
навчальній діяльності, яка включає взає-
мозв’язані компоненти: 1) мотиваційний 
(інтереси, потреби, мотиви); 2) змістовий 
(формально-логічні і оперативні знання); 
3) процесуально-операційний (методи, спо-
соби і орієнтири діяльності); 4) прогностич-
ний (прийняття рішення, складання про-
грами діяльності, передбачення результа-
ту). Залежно від змісту компонентів у на-
вчальній діяльності переважають емпіричні 
(чуттєво-предметні) або теоретичні (раціо-
нальні) узагальнення. 

Навчальна діяльність, де домінують 
емпіричні узагальнення, включає таку пос-
лідовність дій: а) аналіз одиничного – пред-
метних моделей або уявлень про них; 
б) з’ясування особливого – порівняння і 
виділення спільних ознак, їх узагальнення; 
в) формулювання загального у вигляді гі-
потези; г) доведення або спростування гі-
потези; д) усвідомлення відповідного спо-
собу діяльності. Така навчальна діяльність 
враховується під час відбору змісту мате-
матики на рівнях стандарту або академіч-
ному. 

Навчальна діяльність, де переважають 
теоретичні узагальнення, характеризується: 
засвоєнням системи узагальнених знань і 
способів діяльності; відшуканням у мате-
матичних фактах істотних зв’язків і відно-
шень шляхом аналітико-синтетичної, реф-
лексивної діяльності; вираження зв’язків і 
відношень у вигляді загальних ідей, прин-
ципів, понять. Послідовність дій і операцій: 
а) аналіз одиничного – виділення істотного 
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відношення, необхідного для існування пе-
вного математичного факту; б) з’ясування 
особливих форм існування істотного від-
ношення і їх моделювання; оцінювання 
специфічності і відмінності особливих 
форм; в) встановлення єдності істотного 
відношення і його особливих форм; конс-
труювання способу діяльності. Така навча-
льна діяльність – результат вивчення мате-
матики на профільному рівні.  Наприклад, 
аналіз властивостей об’ємів геометричних 
тіл (одиничного) дає змогу знайти особливе 
– розбиття даних тіл паралельними площи-
нами на n тіл, а потім дійти до загального 
принципу знаходження об’ємів: обчислити 
границю суми n об’ємів тіл розбиття (ви-
значений інтеграл). Надалі цей принцип 
застосовується в різних конкретних випад-
ках. Таким чином, специфіка одиничного у 
навчальній діяльності залежить від рівня 
вивчення математики. На рівнях стандарту 
або академічному це може бути приклад з 
довкілля, модель, малюнок, а на профіль-
ному рівні – зв’язки, відношення, властиво-
сті, які необхідні для існування певних ма-
тематичних об’єктів (у наведеному прик-
ладі - властивості об’ємів).  

Відбираючи зміст підручника важливо 
враховувати не лише специфіку одинично-
го, особливого і загального, але і види 
зв’язку між ними. Загальне може охоплю-
вати лише свої особливі форми. Так, вихо-
дячи із загального поняття «переміщення», 
дістанемо окремі його види (симетрію, по-
ворот, паралельне перенесення) і відповідні 
способи діяльності. Але загальне може не 
лише охоплювати свої особливі форми, але 
і виступати особливою формою. Так, зага-
льне поняття «рівність фігур» має свої осо-
бливі прояви (рівність відрізків, кутів, тіл 
тощо) і виступає особливим видом поняття 
«подібність фігур».  

Навчальні тексти підручників мають 
відповідати двом етапам пізнання: від 
одиничного, через особливе, – до загального 
і від нього, через логічне обґрунтування, – 
до практики. Звичайно, співвідношення 
між окремим і загальним, індуктивним і 
дедуктивним, емпіричним і теоретичним 
різне залежно від рівня навчання і особли-
востей навчальної діяльності учнів. Але 
обидва етапи мають бути притаманними у 
навчальній діяльності, оскільки впливають 

на розвиток творчості учня, його актив-
ність, ініціативу, привчають проводити не-
великі дослідження, самостійно відкривати 
нові математичні факти. У зв’язку з цим, 
навчальний матеріал, що вивчається на рі-
внях стандарту або академічному, в біль-
шій мірі ніж на профільному рівні, має 
спиратися на наочність і інтуїцію учнів, на 
їх життєвий досвід, що робить його досту-
пним. Вивчення математичних фактів, як 
правило, розпочинається з аналізу учнем 
його емпіричного досвіду (відповідних 
прикладів, моделей чи малюнків, які мають 
виконувати не лише ілюстративну, але і 
евристичну роль). Це дає змогу з’ясувати 
істотні ознаки понять, властивості матема-
тичних об’єктів і на основі цього самостій-
но сформулювати відповідні твердження. 
На цих рівнях вивчення математики систе-
матично використовуються конструктивні 
означення, які дають змогу учневі усвідо-
мити процес створення (побудови) відпові-
дних математичних об’єктів. Але у змісті 
математики, що вивчається на профільно-
му рівні, поняття здебільшого означаються 
через рід (посилання на більш загальне по-
няття) і видову відмінність (виділення 
ознак, що відрізняють нове поняття від ін-
ших), сприймання яких вимагає складнішої 
розумової діяльності. Тобто курси матема-
тики повинні мати не лише різну інформа-
ційну ємність та діагностико-прогностичну 
спрямованість, але і різнитися способами 
упорядкування матеріалу, ступенем уза-
гальненості знань, співвідношенням між 
теоретичними і емпіричними знаннями. 

Поєднання неперервної і дискретної 
математики – важлива риса сучасних її 
курсів. Розвиток комп’ютеризації, інфор-
маційних мереж, автоматизованих інфор-
маційних систем висуває специфічні вимо-
ги до стилю мислення людини, а отже, і до 
змісту шкільної математики. Одна з них 
пов’язана з необхідністю включення до 
шкільного курсу елементів дискретної ма-
тематики (комбінаторика, елементи мате-
матичної логіки в їх прикладному аспекті, 
системи числення, елементи теорії графів 
тощо). Введення елементів дискретної ма-
тематики дасть змогу, з одного боку, більш 
результативно опановувати інформатику, а 
з другого, - посилити прикладну спрямова-
ність курсів шляхом розширення меж за-
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стосування математичних методів у приро-
дничих і гуманітарних дисциплінах. Одна з 
основних тут наукових проблем полягає в 
тому, що в природничих і гуманітарних 
дисциплінах застосовуються різні за своєю 
природою математичні моделі. Різні також 
і способи побудови та дослідження цих 
моделей. У природничих дисциплінах про-
відну роль відіграють кількісні моделі, як 
результат кількісного вираження реальних 
процесів. Для їх дослідження використо-
вуються в основному початки математич-
ного аналізу, елементи теорії ймовірностей 
і математичної статистики. Тоді як у гума-
нітарних курсах переважають структурні 
моделі, побудова і дослідження яких пот-
ребує залучення, насамперед, елементів 
дискретної математики. Ці особливості не-
обхідно враховувати відбираючи зміст ма-
тематики для природничих і гуманітарних 
профілей. 

Зміст підручників має забезпечувати 
діяльнісний підхід до навчання математи-
ки – засвоєння не лише готових знань, а й 
способів цього засвоєння, способів мірку-
вань, які застосовуються в математиці, 
створення методичних ситуацій, які стиму-
люють самостійні відкриття учнями нових 
фактів. У підручнику доцільно вміщувати 
поради щодо того, як діяти у тій чи іншій 
навчальній ситуації, сформульовані у ви-
гляді правил або вказівок. Останні спрямо-
вані на розпізнавання математичних зале-
жностей, на застосування понять, теорем 
або способів розв’язування задач і сприя-
ють виробленню як окремих, так і узагаль-
нених умінь. Наприклад. Якщо потрібно 
встановити паралельність двох прямих у 
просторі, то перевірте: 1) чи знайдеться 
пряма, паралельна кожній з даних прямих; 
2) чи будуть дані прямі лініями перетину 
двох паралельних площин третьою площи-
ною; 3) чи знайдеться площина, перпенди-
кулярна до кожної з даних прямих.  

Добір змісту профільного рівня пови-
нен передбачати також самостійне скла-
дання учнями евристик, що включає: 1) 
виділення групи задач, встановлення опе-
ратора задач і тих знань, на базі яких їх 
можна розв’язати; 2) осмислення способу 
розв’язання групи задач на кількох зада-
чах–моделях (розв’язання яких включає 
операції, притаманні даному способу дія-

льності), виділення потрібних операцій та 
роздільне їх закріплення і узагальнення; 3) 
визначення раціональної послідовності ви-
конання операцій та складання на їх основі 
способу діяльності – евристичної схеми; 4) 
встановлення повноти і меж застосування 
способу діяльності, його відповідності про-
грамним вимогам. 

Тобто навчальний матеріал, незалежно 
від рівня вивчення математики і особливо-
стей навчальної діяльності, включає діяль-
нісний компонент – де і як його застосову-
вати. 

Зміст підручників має бути спрямова-
ний на творчий розвиток учня. На профі-
льному рівні вивчення математики розви-
вальний ефект відбувається здебільшого на 
основі вироблення вмінь доводити твер-
дження і розв’язувати задачі, застосовувати 
методи математики, розуміння аксіоматич-
ної її побудови, суті абстрактних матема-
тичних конструкцій. Але на академічному 
рівні, особливо на рівні стандарту, потрібно 
більше враховувати значення математики в 
діяльності людини сьогодні і в історичному 
контексті (на її основі започатковувалися і 
розвивалися інші науки), доцільно поряд з 
питаннями, пов’язаними з логічною побу-
довою курсів, якомога ширше використо-
вувати образно-чуттєвий, естетичний, ху-
дожньо-графічний, емоційно-ціннісний 
потенціал математики. Зміст має відобра-
жати досвід творчої діяльності, відповідні 
ціннісні орієнтації (фрагменти історії мате-
матики, математичних теорій і методів, до-
лі вчених, які творили науку, зробили ви-
значні відкриття і ін.). Розвивальну функ-
цію навчання реалізує також персоніфіко-
ваний виклад матеріалу, тобто подання, де 
це можливо, математичних фактів з погля-
ду їх історичного становлення і розвитку.  

Зміст математики повинен розкрива-
ти гносеологічне її значення. Один із шля-
хів – ознайомлення учнів як з поняттям ма-
тематичної моделі, так і з методом матема-
тичного моделювання, вироблення уявлень 
про роль цього методу в науковому пізнан-
ні та практиці, формування вмінь свідомо 
будувати простіші математичні моделі. Ви-
вчаючи математику, школярі мають усві-
домити, що процес її застосування до 
розв’язування будь-яких прикладних задач 
розчленовується на такі етапи: 1) формалі-
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зація (перехід від ситуації, описаної у зада-
чі, до математичної моделі цієї ситуації і 
від неї – до чітко сформульованої матема-
тичної задачі); 2) розв’язування задач у ме-
жах побудованої моделі; 3) інтерпретація 
одержаного розв’язання задачі та застосу-
вання його до вихідної ситуації. 

Зміст шкільної математики, як правило, 
не виходить за межі математичної моделі, 
тобто увага приділяється, в основному, 
лише другому етапові – розв’язанню про-
блем вже сформульованих математичною 
мовою. Це стосується і задачного матеріа-
лу, який у більшості випадків розвиває чис-
то технічні навички. Тоді як зміст навчаль-
ного матеріалу повинен забезпечувати ово-
лодіння учнями математичною культурою 
такого рівня, коли освоюються всі три ви-
ділені етапи застосування математики до 
розв’язування задач, які виникають у люд-
ській практиці. Це завдання найбільш пов-
но реалізується при розв’язуванні задач на 
оптимізацію. Питання прийняття оптима-
льних рішень людині доводиться розгляда-
ти на різних рівнях – від побутового до 
проблем управління, транспорту, ефектив-
ного використання природних багатств, 
тобто необхідність розв’язувати оптиміза-
ційні проблеми різної складності так чи 
інакше постає перед кожним членом суспі-
льства. 

Таким чином, при визначенні напрямів 
удосконалення шкільної математичної 
освіти пошук шляхів і засобів озброєння 
учнів уміннями будувати математичні мо-
делі, зокрема оптимізаційні, стає актуаль-
ним завданням. У зв’язку з цим підручники 
з математики повинні містити оптимізацій-
ні задачі різних рівнів складності та основні 
способи їх розв’язання.  

Зміст навчального матеріалу підручни-
ка має забезпечувати не екстенсивне, а 
інтенсивне навчання і самонавчання учнів, 
перенесення акцентів із збільшення обсягу 
інформації, призначеної для засвоєння уч-
нями,  на вироблення вмінь її використову-
вати для досягнення певних цілей, тобто на 
інтелектуальний розвиток учня. Знати ма-
тематику – це вміти її застосовувати 
(розв’язувати задачі, користуватися мате-
матичною мовою, доводити твердження, 
критично аналізувати свої міркування). З 
огляду на це навчальний матеріал повинен 

містити загальні схеми розв’язування за-
дач, загальні підходи до моделювання при-
кладних ситуацій, відомості про суть задач, 
їх склад і структуру, алгоритми і евристи-
ки, якими визначається процес переходу 
від вихідних даних до шуканого результа-
ту, а також завдання на самостійні пошуки 
алгоритмів і евристик.  

Інтеграція змісту – важлива вимога до 
шкільних підручників з математики. Доці-
льні ґрунтовні дослідження спрямовані на 
створення інтегрованого курсу математики, 
що вивчається на рівні стандарту, без поді-
лу його на алгебру з початками аналізу і 
геометрію. Йдеться не про механічне 
об’єднання алгебраїчного і геометричного 
матеріалу, а про якісне. Інтеграція змісту 
досягається введенням узагальнюючих по-
нять сучасної математики. Це, насамперед, 
елементи теорії множин і математичної ло-
гіки, координатно-векторні поняття, бінар-
ні відношення, що дають змогу з єдиних 
наукових позицій трактувати основні алге-
браїчні і геометричні поняття. У змісті ма-
тематики академічного і профільного рівнів 
мають бути посилені зв’язки між алгеброю 
і геометрією. Йдеться про взаємопроник-
нення геометричних методів і образів у ал-
гебру і навпаки; про геометричну інтерпре-
тацію алгебраїчних залежностей і аналіти-
чне тлумачення геометричних фактів. Ді-
йовим інтеграційним чинником є метод 
координат, застосування якого дає змогу 
розглядати фігури і числа як взаємозв’язані 
моделі знань і встановлювати попарну від-
повідність між базисними поняттями гео-
метрії (точка, вектор, лінія, перетин ліній, 
поверхня  тощо) і алгебри (число, набір чи-
сел (координат), рівняння, система рівнянь  
тощо).  

Висновки. Мета і завдання профільно-
го навчання старшокласників, особливості 
його організації висувають додаткові вимо-
ги до відбору змісту підручників з матема-
тики. Підручники, залежно від рівнів на-
вчання математики (стандарту, академічно-
го, профільного), різняться інформаційною 
і інтелектуальною ємність, діагностико-
прогностичною спрямованістю та соціаль-
ною ефективністю, а також способами 
упорядкування матеріалу, ступенем уза-
гальнення знань, співвідношеннями між 
теоретичними і емпіричними знаннями. 
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Відбираючи зміст математики потрібно 
враховувати особливості навчальної діяль-
ності учнів на різних його рівнях; посилю-
вати практично-діяльнісну і творчу складо-
ві змісту освіти; забезпечувати пріоритет 
розвивальної функції навчання, відповід-
ність навчальних текстів етапам пізнання, 
інтеграцію та оптимальне поєднання непе-
рервної і дискретної математики, науко-
вість змісту і прикладну спрямованість.  
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Abstract. Burda M. SENIOR SCHOOL MATHEMATICS TEXTBOOKS CONTENTS PE-

CULIARITIES. The problem of mathematics textbooks quality for profile senior school is examined. 
The following general scientific and methodological requirements for selecting the textbooks content 
are proposed: realizing the mathematics education basic functions (properly mathematics education, 
education through mathematics, specializing – as a part of training); taking into account the structure 
and levels of learning mathematical activity (level of content designs some type of thinking фand vice 
versa the latter is taken into account in the selection of content); correspondence of training texts with 
education stages; providing pupils’ intensive training and leaning (transfer of emphasizes from in-
creasing the information amount that pupils should learn to developing the skills to use it for achiev-
ing certain purposes); providing the active learning approach and creative development (learning not 
only the ready knowledge, but also the ways of learning, ways of reasoning used in mathematics, cre-
ating teaching situations that encourage pupils’ independent discoveries of new facts); combining the 
continuous and discrete mathematics; disclosing the mathematics content epistemological value; inte-
gration of content (it is achieved by introducing the modern mathematics generalized concepts – ele-
ments of set theory and mathematical logic, coordinate and vector concepts, binary ratio, which al-
lows to interpret the main algebraic and geometric concepts from single scientific positions). It is 
grounded that compliance with the mentioned requirements provides personal orientation of mathe-
matics textbooks content. 
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