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Анотація. У статті висвітлено особливості структурування змісту навчання та деякі аспекти специфіки форм його подання у ком-

петентнісно орієнтованому підручнику геометрії. Пропонується розглядати структурування змісту на зовнішньому і внутрішньо-

му рівнях. Наводяться приклади можливих форм подання структурованого змісту в підручнику. 
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Вступ. Як відомо, підручник є головним носієм змісту 

навчання геометрії в школі. Його дидактичний репер 

утворюють: за «віссю абсцис» – особистий досвід учня 

як адресата освітнього процесу з його віковими особли-

востями, потребами, інтересами, ціннісними орієнтація-

ми; за «віссю ординат» – зміст навчання; за «віссю аплі-

кат» – форма подання змісту навчання в навчальній кни-

зі. Початком координат є соціальне замовлення щодо 

результатів опанування учнем відповідного змісту нав-

чання. В умовах компетенізації освіти специфіка кожної 

«змінної», їх взаємозв’язок і взаємозалежність набува-

ють особливого забарвлення. І це потребує спеціальних 

наукових студій. 

Мета статті: розкрити особливості структурування 

змісту навчання та деякі аспекти специфіки форм його 

подання у компетентнісно орієнтованому підручнику 

геометрії. 

Виклад основного матеріалу. Структурування зміс-

ту підручника геометрії доцільно розглядати принаймні 

у таких ракурсах: будова підручника (зовнішнє структу-

рування нормативне), будова розділу (зовнішнє струк-

турування альтернативне), будова параграфа як фрагме-

нта підручника (зовнішнє структурування альтернатив-

не), будова навчального тексту параграфа як носія заве-

ршеної порції навчального змісту (внутрішнє структуру-

вання змістово-цільове).  

Зовнішнє структурування (нормативне) передбачає 

виокремлення в підручнику розділів, параграфів, вступ-

них та прикінцевих рубрик. Результат зовнішнього 

структурування відображається у рубриці «Зміст». Для 

виконання зовнішнього структурування автори підруч-

ників спираються на програму з математики. Як прави-

ло, кількість і назви розділів повністю відповідають про-

грамі. Так, згідно з програмою [8], у курсі математики 11 

класу рівня стандарту в частині геометрії передбачено 

вивчення трьох тем «Многогранники», «Тіла обертання» 

та «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл». Саме 

такі розділи містять і підручники для рівня стандарту. У 

програмі з геометрії для 11 класу профільного рівня [9] 

виокремлено чотири теми «Многогранники», «Тіла обе-

ртання», «Об’єми многогранників» і «Об’єми та площі 

поверхонь тіл обертання». Відповідну кількість та назви 

мають розділи в підручниках з геометрії для профільно-

го рівня (див., наприклад, [5]). Компетентнісне спряму-

вання підручника на цьому рівні структурування відо-

бражається в логічній зумовленості розділів та їх послі-

довності. Справді, математична компетентність як клю-

чова передбачає спроможність доказово і несуперечливо 

міркувати. І логіка розгортання курсу геометрії в підру-

чнику є першою відправною точкою у формуванні такої 

спроможності учнів. 

Альтернативне зовнішнє структурування стосується 

будови в підручнику його розділів (І рівень) і параграфів 

(ІІ рівень). Автори підручників тут керуються власними 

уподобаннями, тому підручники різних авторів можуть 

відрізнятися значно. У наших підручниках кожен розділ 

розпочинається переліком передбачуваних пізнавальних 

результатів у рубриці «У розділі дізнаєтесь …», а завер-

шується рубрикою «Перевірте, як засвоїли матеріал роз-

ділу», який містить контрольні запитання узагальнюва-

льного характеру і тестові завдання.  

В умовах компетенізації освіти цим двом рубрикам 

має приділятися особлива увага. У наших підручниках 

матеріал першої з них фактично ставить пізнавальні цілі, 

а другої – дає інструменти для аналізу й самоаналізу 

досягнутого. При цьому і для рівня стандарту, і для 

профільного рівня вимоги до способів подання відпові-

дного матеріалу цих рубрик майже не відрізняються. 

Головним у постановці пізнавальних цілей має бути 

критерій досяжності. Тому цілі формулюються нами 
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Короткий огляд публікацій з теми. Психофізіологі-

чні особливості сучасного молодого покоління широко 

обговорюються в наукових колах (J. Andreassi, J. 

Cacioppo, L. Tassinary, G. Berntson, О. Вихрова, Н. Дани-

лова, С. Качин, О. Кокун, А. Кулакова та ін.). Виведено 

специфічні риси покоління Z [1]. За другою «віссю» та-

кож проводяться дослідження в усьому світі та відбува-

ється інтенсивна полеміка (K. Schiller, C. Muller, B. Reys, 

S. Dingman, N. Nevels, D. Teuscher, J. Zelkowski, J. 

Roschelle, N. Shechtman, D. Tatar та ін.). В Україні про-

блемам добору змісту навчання математики з урахуван-

ням вікових особливостей учнів, створення доступних 

для учнів програм і підручників з математики та дидак-

тичного супроводу до них присвячені дослідження бага-

тьох науковців, зокрема авторів підручників з математи-

ки (М. Шкіль, З. Слєпкань, О. Дубинчук, В. Бевз, Г. Бевз, 

Ю. Мальований, С. Скворцова, Т. Хмара та ін.). Власне 

бачення системи сучасних дидактичних вимог до відбо-

ру змісту шкільних підручників з математики представ-

лено нами в [2], а окремі аспекти візуального супроводу 

навчання математики в школі – у [3; 4]. У даній статті 

зосереджено увагу на особливостях третьої «змінної» 

дидактичного репера компетентнісно орієнтованого під-

ручника математики на прикладі підручника геометрії і 

як самостійного видання  для вивчення курсу геометрії 

на профільному рівні [5; 6], і як частини інтегрованого 

підручника «Математика» для вивчення курсу на рівні 

стандарту [7]. 
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коротко, без зайвої деталізації, аби не «нажахати» учнів 

(мал. 1). Дана теза стосується не лише учнів-

гуманітаріїв, а й супер-гіпер-математиків, оскільки і во-

ни можуть на етапі постановки цілей відчути (почасти 

помилково) недосяжність пізнавальних цілей, якщо «за-

хопитися» надмірною їх деталізацією. Головним у фор-

муванні інструментарію для підсумкового контролю за 

матеріалом розділу виступає критерій адекватності. То-

му зміст і запитань, і тестових завдань із рубрики «Пере-

вірте, як засвоїли матеріал розділу» ми добираємо відпо-

відно до пізнавальних можливостей учнів, які опанову-

ють курс на рівні стандарту чи профільному рівні.  
 

 
Мал. 1. 

 

Будова параграфів у наших підручниках є такою: ос-

новний навчальний матеріал; додаткові відомості в руб-

риці «Дізнайтеся більше»; запитання для повторення 

вивченого в параграфі в рубриці «Пригадайте головне»; 

система диференційованих задач у рубриці «Розв’яжіть 

задачі», яка завершується окремим блоком завдань 

«Проявіть компетентність».  

Виокремлення в параграфі основного і додаткового 

блоків відображає змістово-цільове структурування нав-

чального матеріалу параграфа, або, що те саме, змістово-

цільовий його розподіл. Такий розподіл уже став нор-

мою для сучасних підручників. Його закріплено в ін-

структивних матеріалах для авторів підручників. Однак 

автори різних підручників реалізують цю норму по-

своєму. В одних підручниках такі відомості розміщено 

на початку розділу, а в параграфах представлено тільки 

основні навчальні тексти. В інших підручниках така 

рубрика подана наприкінці підручника й стосується 

усього курсу загалом чи окремого великого розділу. В 

обох випадках відомості подаються широко і не 

прив’язуються до конкретного навчального змісту. У 

наших підручниках такий матеріал наводиться до кож-

ного параграфа. Його контекстуальний зв’язок з основ-

ним змістом навчання у межах відповідного параграфа є 

досить жорстким. 

 

   
                                            Мал. 2.                                                                                                           Мал. 3. 
 

Усі наші підручники з геометрії, у тому числі для ста-

ршої профільної школи (рівень стандарту [7],  профіль-

ний рівень [5-6]), побудовано на спільних концептуаль-

них засадах. Тому в кожному параграфі, окрім основно-

го навчального тексту, виділено рубрику «Дізнайтеся 

більше». У цій рубриці розміщено матеріал, спрямова-

ний на стимулювання пізнавального інтересу учнів. Тут 

можна зустріти дані про походження назв і позначень, 

історичні відомості, біографічні дані про видатних ма-

тематиків, що вже стало традиційним для сучасних ук-
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раїнських підручників. Особливим для наших підручни-

ків є те, що в цій рубриці до деяких параграфів подають-

ся й додаткові навчальні відомості, що виходять за межі 

програми. Однак і обсяг такого змісту, і способи його 

подання в підручнику є різними для рівня стандарту та 

профільного рівня. У підручнику для рівня стандарту 

додаткові відомості подаються оглядово (мал. 2) [7], тоді 

як у підручнику для профільного рівня ці відомості роз-

ширюють і поглиблюють основний навчальний зміст. 

Наприклад, у §1 «Многогранні кути» підручника [5] для 

профільного рівня в рубриці «Дізнайтеся більше» учням 

пропонується ознайомитися із доведенням математич-

ного факту про суму кутів опуклого многогранного кута. 

Цей факт формулюється в основному тексті параграфа, 

але його доведення не передбачено програмою. Ми пе-

реконані, що надання учням можливості ознайомитися з 

таким доведенням на сторінках підручника створює для 

них додатковий ресурс для самовдосконалення. При 

цьому здійснюється вплив і на мотиваційну, і на когні-

тивну сфери учнів. Звернемо також увагу на те, що в 

доведенні ми використовуємо спосіб поступового зрос-

тання складності міркувань та спосіб узагальнення – від 

доведення окремого випадку (для тригранного кута) до 

доведення загального випадку (мал. 3). Це створює 

сприятливі умови для так званого випереджального ві-

дображення, коли учень ненав’язливо підводиться до 

самостійних змістовних висновків. 
 

 
Мал. 4. 

 

Новою для останніх наших підручників є така струк-

турна одиниця рубрики «Дізнайтеся більше», як «Слов-

ничок» (мал. 4). Ця структурна одиниця, поряд з іншим, 

безпосередньо спрямована на формування й розвиток 

комунікативної та інформаційної компетентностей уч-

нів. 

На рівні внутрішнього змістово-цільового структуру-

вання в навчальному тексті кожного параграфа присутні 

такі структурні одиниці:  

• актуалізація попереднього досвіду учнів або 

аналіз малюнка чи життєвої ситуації;  

• міркування (або задача), що приводять до ново-

го поняття, факту, способу діяльності; 

• формулювання, яке треба запам’ятати; 

• проблемне запитання з обов’язковою відповід-

дю на нього; 

• як коротко записати/прочитати нові позначен-

ня; 

• вказівка «Зверніть увагу», що містить поради, 

як діяти в тій чи тій ситуації, на чому саме треба зосере-

дити увагу; 

• типова задача; 

• узагальнення способу розв’язування типової за-

дачі (чи вказівка на особливості, які варто усвідомити). 

Для кращої навігації на сторінках підручника викори-

стовуються піктограми, що відповідають названим стру-

ктурним одиницям навчального тексту. 

На жаль, санітарно-гігієнічні норми щодо обсягу під-

ручників не дозволяють повною мірою використати ві-

зуальне структурування навчальних текстів, що для ді-

тей покоління Z є вкрай важливим. Задля економії місця 

на сторінках підручника доводиться послуговуватися 

лише лінійним розташуванням таких об’єктних текстів, 

як означення понять (мал. 5), формулювання математи-

чних фактів (мал. 6) та їх доведень. У наших підручни-

ках для них використовуються напівжирний шрифт, 

горизонтальні й вертикальні кольорові відбивки, кольо-

ровий фон, кольорові акценти, піктограма «Флешка» як 

символ особливого статусу цього тексту й символ вимо-

ги запам’ятати цей текст.  

 

   
                                                      Мал. 5.                                                                                                       Мал. 6. 
 

На нашу думку, сучасним учням припав би більше до 

смаку не лінійний, а блочний спосіб візуального форма-

тування сторінки підручника. За такого форматування 

текст означення чи формулювання теореми не розтягу-

ється на всю ширину сторінки, а розміщується в певній 

візуально відокремленій області, наприклад, у формі 

прямокутника із співвідношенням сторін, як у золотої 

пропорції (як відомо, це співвідношення є найбільш га-

рмонійним для візуального сприйняття). При цьому не 

менш важливо ураховувати, що в покоління Z на етапі 

сприймання інформації під час дії когнітивних подраз-

ників домінує робота правої півкулі. Це означає, що для 

забезпечення комфортних умов для сприйняття учнями 

навчального змісту будь-якій важливій текстовій інфор-

мації має передувати її візуальний аналог. Для форму-

лювання теореми така структура має бути обов’язково 

трикомпонентною: малюнок, скорочений запис, розгор-

нуте формулювання. При цьому порядок розміщення 

цих компонентів (при зчитуванні даних зліва направо) 

має бути саме таким. У випадку означення поняття, як 

правило, скорочений запис не створюється. Але струк-

тура має бути теж трикомпонентною: фото реального 

об’єкта як ілюстрації поняття, геометричне зображення 

як візуальна інтерпретація поняття, текст означення. 

Наприклад, для означення паралелепіпеда така компо-

зиція може містити фото кристала ісландського шпату, 

зображення паралелепіпеда з виноскою зображення його 

основи, текст означення (мал. 7). 

Зазначимо, що в наших підручниках геометрії для 11 

класу ми використовуємо двокомпонентне зображення 

(як на мал. 7) для усіх многогранників і тіл обертання, 

вивчення яких передбачено програмою. Це полегшує 

учням сприймання зображень, допомагає їм виокремлю-

вати істотне на зображенні та співвідносити зображення 

з текстом означення, дозволяє запобігати появі конфлік-

тів між візуальним і логічним [3]. 
 

42

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (83), Issue: 203, 2019 Sept www.seanewdim.com 



 

 

 

 

Паралелепіпедом 

        називається призма, 

        основами  якої 

        є  паралелограми. 

                                                                                                             Мал. 7. 
 

Висновки. Загалом, під час розробки сучасного, ком 

петентнісно орієнтованого підручника з геометрії напо-

внення третьої «змінної» дидактичного репера підруч-

ника, зокрема структурування змісту та вибір адекват-

них форм його візуалізації має бути дидактично виваже-

ним. Подальших досліджень вимагають питання внут-

рішнього структурування та можливих форм його по-

дання в підручнику інших структурних одиниць навча-

льного тексту параграфа, названих вище, а також набо-

рів задач до параграфа. 
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