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Анотація. В даній статті йде мова про те, що з розвитком інноваційних 

технологій викладач повинен так будувати навчально-виховний процес, щоб він 

був орієнтований на диференційований підхід до кожного учня, щоб він 

максимально точно міг виявити здібності у дитини до математики та 

створити всі умови для їх розвитку. 
Ключові слова: обдаровані діти, інноваційні технології, навчально-

виховний процес, диференційований підхід, здібності дитини. 

Аннотация. В данной статье идет речь о том, что с развитием 

инновационных технологий преподаватель должен так строить учебно-

воспитательный процесс, чтобы он был ориентирован на 

дифференцированный подход к каждому ученику, чтобы он максимально 

точно мог выявить способности у ребенка к математике и создать все 

условия для их развития. 



Ключевые слова:одаренные дети, инновационные технологии, учебно-

воспитательный процесс, дифференцированный подход, способности у 

ребенка. 
Annotation. The article deals with the problems connected with developing of 

innovative technologies and the teacher’s dute to organize educational process so as 

to focus it on the differential approach to each pupil with the aim of revealing the 

child’s abilities at mathematics and creating the necessary conditions for their 

development. 
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Вступ. Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це 

насамперед пов'язано з потребою суспільства в неординарних творчих 

особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і 

талановитих людей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. 

Проте недостатній рівень психологічної та математичної підготовки педагогів 

до роботи з дітьми, що виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, 

призводить до неадекватної оцінки їх особистісних якостей і всієї їхньої 

діяльності. Нерідко творче мислення обдарованої дитини розглядається як 

відхилення від норми або негативізм. Експерименти, проведені в багатьох 

країнах світу, переконливо показали, наскільки складно перебудувати систему 

освіти, змінити ставлення педагога до обдарованої дитини, зняти бар'єри, що 

блокують її таланти. 

Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, не 

відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але насправді такі діти 

найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, вони більш 

сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки. 

Обдарована дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але і до 

оточуючих. Тому педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути 

досить терпимі до критики взагалі і себе зокрема. Талановиті діти часто 

сприймають невербальні сигнали як прояв неприйняття себе оточуючими. У 



результаті складається враження непосидючої дитини, яка постійно 

відволікається і на все реагує. Для них не існує стандартних вимог (все як у 

всіх), їм складно бути конформістами, особливо якщо існуючі норми і правила 

йдуть врозріз з їхніми інтересами і здаються безглуздими. Для обдарованої 

дитини твердження, що так прийнято, не є аргументом. 

З погляду психології, задача освіти куди ширше за просту передачу 

культурної спадщини з покоління в покоління. Освіта допомагає людям 

навчитися, як правильно або принаймні адекватно реагувати на широкий спектр 

ситуацій, незалежно від того, чи використовують ці реакції рухові здібності, 

слова і пропозиції або ж невисловлені думки і ідеї. Педагогічна психологія 

вищої школи розглядає процес навчання у комплексі інформаційно-навчаючої, 

розвиваючої і виховної його функцій. Людина − головний ціннісний орієнтир в 

житті суспільства. Саме тому в умовах особисто-орієнтованого навчання 

викладачам слід навчитися бачити особистість у дитини, розуміти складність і 

багатогранність його душі, виявляти спадкові, набуті і зростаючі здібності та 

можливості, створювати максимально сприятливі умови для їхнього розвитку, 

розрізняти багатозначність вчинків і дій, різноманітність почуттів, емоцій, 

мотивів. Тільки за таких умов викладач може по справжньому ефективно 

керувати процесом навчання, розвитку і виховання школяра як особистості, 

контролювати цей процес, вносити відповідні стимули і корективи. [1; 6] 

Сучасні інформаційні технології (ІТ) все більш активно впроваджуються в 

процес навчання як дітей, так і дорослих. Робота з комп’ютером охоплює все 

нові сфери діяльності: гра, навчання, спілкування і т.д. Цей процес досі майже 

не регулюється: зростаюче різномаїття можливостей, що надаються ІТ, як 

правило, не супроводжується ретельно розробленим і продуманим психолого-

педагогічним супроводом. Якщо ж подібна робота і проводиться, то вона не 

адаптована до специфічних аспектів навчання і виховання обдарованих дітей. В 

результаті чого не тільки знижується ефективність застосування ІТ в навчанні і 

розвитку школярів, але й може виникнути ряд негативних психологічних 

наслідків інформатизації. 



Мета даної публікації: висвітлити ті особливості молодої людини, про які 

необхідно пам'ятати викладачу при читанні такого курсу, як математика, 

застосовуючи сучасні ІТ.  

Виклад основного матеріалу. Навчальна діяльність школярів є провідною 

їхньою діяльністю в майбутньому. Тому інтелектуальний розвиток в 

основному, відбувається у процесі навчальної діяльності. Уже в перші тижні 

навчання у школі слід навчати дитину вчитися і вчитися самостійно. Учні 

відрізняються за інтелектуальними здібностями, типом мислення, темпом 

просування у навчанні. Це необхідно враховувати при організації навчання, 

здійснювати диференціацію навчально-виховного процесу. Для підвищення 

рівня навчальної діяльності необхідно продовжувати формувати у дітей 

загальні розумові дії і прийоми розумової діяльності, підсилювати мотивацію 

навчання і використовувати традиційні та нові технології, сучасні інформаційні 

технології, які активізують навчально-пізнавальну діяльність. Механізмом 

навчальної мотивації є формування цілісної структури цілей навчальної 

діяльності. Звідси випливає важливість своєчасної і систематичної постановки 

викладачами цілей навчання, які учні, а в майбутньому студенти, мають 

прийняти і спрямувати свою діяльність на досягнення поставлених викладачем 

і самостійно цілей навчання. [7, с. 55-82] 

Практика педагогічної роботи ставить задачу індивідуалізації навчання 

обдарованих дітей. Однак в умовах масової школи вчитель частенько не має 

можливості запропонувати учням індивідуальний план занять. Успішний 

вчитель для обдарованих дітей – перш за все прекрасний вчитель – наочник, 

який глибоко знає і любить свій предмет. 

Математика має великі можливості для розвитку творчих умінь, відкриття 

нових форм управління розвитком логічного мислення в учнів та студентів, 

формування в них уяви засобами алгебри та геометрії, уміння правильно 

розуміти і аналізувати завдання і знаходити варіанти їх рішення, а також 

вибирати з них найбільш оптимальні. 



Вивчення математики є важливою складовою частиною проблеми 

розвитку творчих умінь учнів і формування їх світогляду, воно може сприяти 

формуванню вольових властивостей особистості, допомогти їй вийти на рівень 

самоосвіти і саморозвитку.[2; 4; 5] 

Вирішуючи проблему навчання обдарованих дітей, необхідно насамперед 

визначити, в якій формі прояву ми сподіваємося побачити обдарованість у 

наших учнів, тому що обдарованість може виявлятися як обдарованість: 

- явна (виявлена), "в усіх на очах". Звичайно, у цьому випадку мають на 

увазі високу обдарованість. Фахівці стверджують, що число таких обдарованих 

дітей складає приблизно 1 – 3% від загального числа дітей; 

- вікова, тобто в одному віці дитина виявляє явну обдарованість а потім, 

через декілька років, ця обдарованість кудись зникає; 

- прихована (потенціальна, невиявлена), тобто обдарованість, яка з якихось 

причин не виявила себе в навчальній або іншій діяльності дитини, але існує як 

потенціальна перспектива розвитку здібностей. Дітей з прихованою 

обдарованістю значно більше, ніж з явною. Передбачено, що загальне число 

явно і неявно обдарованих дітей складає 20-25% від загального числа учнів. 

Коли йдеться про зміст шкільного курсу математики, то, звичайно, мають 

на увазі засвоєння учнями певної системи математичних знань, умінь і навичок. 

Але не можна зводити все математичне навчання в школі до передачі учням 

визначеної суми знань і навичок. Це обмежувало б роль математики в загальній 

освіті. Тому перед школою стоїть важливе завдання математичного розвитку 

учнів. 

У сучасному світі мабуть немає галузі, де б не використовувався 

комп’ютер і освітня галузь не є виключенням. Інтерес до вивчення предмету 

багато в чому залежить від того, як проходять уроки. Застосування 

комп'ютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним, 

яскравим, насиченим, наповнюючи його зміст знаннями з інших наочних 

областей, що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання 

нових знань. 



Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках 

математики обумовлена наступними факторами: 

1) різноманітність форм представлення інформації; 

2) висока степінь наочності; 

3) можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних 

об’єктів і процесів; 

4) звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння 

основного змісту; 

5) можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької 

роботи; 

6) можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня 

підготовки, пізнавальних інтересів та ін.; використовуючи сучасні інформаційні 

технології; 

7) можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і 

допомогу з боку вчителя; 

8) можливості комп’ютера дозволяють учню активно приймати участь у 

процесі пізнання. 

Викладач, який володіє комп’ютером, повинен вважати пріоритетним 

використання в процесі навчання інформаційних технологій. Комп’ютерні 

технології розвиває ідеї програмованого навчання, відкриває зовсім нові, ще не 

дослідженні технологічні варіанти навчання, пов’язані з унікальними 

можливостями сучасних комп’ютерів. 

Розробка та впровадження в навчальний процес спеціальних 

комп’ютерних навчальних програм буде розширяти можливості реалізації 

нових способів і форм самонавчання і саморозвитку, а також комп'ютеризація 

контролю знань будуть сприяти реалізації принципу індивідуалізації навчання, 

яке так необхідне для обдарованих учнів. В традиційних навчальних програмах 

придбання знань, вмінь та навиків, розвиток когнітивних процесів відштовхує 

на другий план проблеми креативності і комунікативних здібностей. Тому, 

виникає необхідність в створенні принципово нових комп’ютерних програм, 



що навчають і розвивають обдарованих учнів, які широко використовують нові 

тенденції в розвитку ІТ. 

Використання ІТ полегшує самостійний пошук дітьми відповіді на 

питання, що виникають у процесі навчання. 

Прикладом демонстраційного супроводу під час пояснень на уроці є 

презентація теми «Тригонометричні функції». Пояснення учителя 

супроводжується інформацією на слайдах, що є не тільки яскравою динамічною 

ілюстрацією, а й способом фіксації найсуттєвішого у новому матеріалі. 

Властивості першої тригонометричної функції вчитель пояснює сам, для другої 

– залучає учнів до пояснень за готовим малюнком. Для прикладу надані слайди 

з властивостями двох тригонометричних функцій.(рис.1, рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

  рис. 1       рис.2 

Використовуючи готові графіки не важко навчити учнів «зчитувати» 

властивості відповідних функцій: проміжки монотонності, знакосталості, точки 

екстремуму, розв’язувати нерівності f(x) <0 (f(x) >0) тощо, що полегшить 

роботу вчителя математики та дасть можливість учням не ординарно мислити і 

знаходити нестандартні розв’язки. А все це надає можливість показати учням 

математику з найпривабливішого боку, викликати в дитини радість і 

задоволення від занять розумовою працею, зацікавити предметом, який завжди 

вважають важким. 

Психологи вважають, що обдарованим дітям потрібен більш високий 

рівень складності і інтенсивності навчання, більш глибше вивчення матеріалу, 

рух від фактів до принципів, теоріям і узагальненням, пошуку нового. 



Обдаровані діти, не маючи можливості знайти своє місце в реальному світі 

знаходять його в віртуальній реальності. 

У США для дітей з особливими здібностями існує прискорене навчання. 

Його програма передбачає дострокове завершення шкільного навчання. 

Обдарованій дитині можуть дозволити розпочати навчання в школі раніше. В її  

стінах дитині дається можливість засвоїти програму швидше, ніж це під силу 

учням із середніми здібностями. Можливе дострокове переведення із класу в 

клас. Практикується в роботі з такими дітьми швидкий темп навчання з 

окремих дисциплін, створення спеціальних груп прискореного навчання, 

складання тестів з окремих дисциплін екстерном. Можуть використовуватись 

програмоване та індивідуалізоване навчання та використання комп’ютера. Нас 

хвилює питання: «Чому у нас не розвинуте таке навчання?». Тому це питання 

залишається актуальним і відкритим, тобто нам є над чим працювати. 

Однак, при оцінці перспектив використання ІТ в навчанні математики 

недопустимо фокусуватися лише на позитивних моментах. На думку деяких 

вчителів, застосування інформаційних технологій ніколи не замінить «живого» 

спілкування між вчителем та учнем. 

У час новітніх технологій, які має людство у XXI столітті, їх ефективне 

використання, не кажучи вже про створення і вдосконалення нового, можливе 

лише за наявності працівників із такими якостями, як інтелектуальний і 

творчий потенціал, винахідливість, самостійність, ініціативність, чуття нового, 

здатність адаптуватися до умов, що змінюються. Саме це і є завданням 

викладача − сформувати здорову з психологічної точки зору особистість із 

зазначеними вище якостями. Це є дуже важливим завданням і потребує немало 

зусиль. Праця педагога, без перебільшення, є одним із найскладніших та 

найвідповідальніших різновидів людської діяльності. Вона вимагає від нього не 

лише досконалого володіння тим чи іншим предметом, а й, що очевидно є 

основним, відповідних умінь та здібностей, які б дозволили донести до молоді 

разом із знаннями необхідний для повноцінного життя накопичений людством 

протягом тисячоліть культурний досвід. 



Висновки. Таким чином, одним з найважливіших компонентів, що 

сприяють створенню і підтримці на високому рівні науково-технічного, 

політичного, культурного й управлінського потенціалу країни, є налагоджена 

система пошуку і навчання обдарованих індивідуумів. Формування 

інтелектуальної еліти, яка, власне кажучи, задає темп розвитку науки, техніки, 

економіки, культури, визначає ефективність цього розвитку. 

Головним напрямом розвитку сучасної школи є загальнодержавна 

програма пошуку, практичної діагностики, навчання, виховання і розвитку 

обдарованих дітей, націлена на підготовку творчої людини, талановитих 

фахівців і плідному їх використанню. Виховання і навчання обдарованих дітей 

– важка і широкомасштабна задача. 

Увага до обдарованої дитини не повинна вичерпуватися лише періодом її 

навчання. Досвід показує, що значні труднощі обдаровані люди переживають і 

в періоді професійного самовизначення, і надалі, у самому процесі творчості. 

Іншими словами, таланту потрібна постійна турбота всього суспільства. 

Отже найважливішими принципами, що забезпечують методологічну 

надійність умов розвитку обдарованості, є чинники їх народності та 

природовідповідності. Суб'єктна теорія, суб'єктний підхід щодо вивчення 

творчості, здібностей, обдарованості таїть у собі ще багато нез'ясованого. 

Потребують свого розкриття різні за своїм характером зв'язки між 

неусвідомлюваною та усвідомлюваною інформацією про власне "Я". 

Гармонія здібностей і діяльності людини досягається за умови, по-перше, 

свободи вибору діяльностей, по-друге, вибору діяльності відповідно з 

покликанням. 

У інтелектуально обдарованих школярів пізнавальна потреба спрямована 

на досягнення результату, а у творчо обдарованих – на сам процес пізнання. 

Виходячи із усього попередньо зазначеного наведемо декілька важливих 

порад викладачу математики із застосуванням ІТ. 

1. Викладачу не потрібно намагатись приводити якомога більше фактів, 

пов'язаних з вивченням тієї чи іншої теми. Потрібно давати лише те, що 



передбачено поставленою метою, а також з врахуванням профілю вищого 

навчального закладу. 

2. Навчати предмету треба, не обмежуючись рамками науки, обов'язково 

потрібно показувати можливість використання того, що вивчається, за межами 

цієї науки, зокрема при вивченні інших дисциплін, інших тем. 

3. Вивчення дисципліни не повинно ані повторювати, ані наздоганяти ту 

науку, яка лежить в основі цієї дисципліни. 

4. Потрібно висловлювати факти під тим кутом зору, який відповідає 

сучасному стану науки. 

5. При вивченні тієї чи іншої теми треба виходити із вимог профілю Вузу, 

враховувати рівень навчання та навченості студентів, а також особливості 

розвитку їх психологічних процесів. 
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