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Основой теоретического обобщения является поиск существенного 

через анализ, синтез и абстракцию. Систематическое применение приемов 

сравнения, обобщения, анализа и синтеза в их естественной взаимосвязи 

будет активно способствовать формированию умения выделять сущест-

венное в изучаемом материале. 

Обучение школьников приемам мыслительной деятельности, несо-

мненно, оказывает им значительную помощь при усвоении знаний, повы-

шает уровень их познавательной активности и самостоятельности. 
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Резюме: В статті розглянуто деякі шляхи формування в учнів таких розу-

мових операцій, як порівняння, аналіз, синтез, узагальнення. Особлива 

увага приділяється формуванню в школярів уміння виділяти головне, істо-

тне в матеріалі, що вивчається. 

 

Summary: The paper views some ways of the formation of such mental opera-

tions as comparison, analysis, synthesis and generalization in pupils. The skill to 

identify the main idea in the learning material is emphasized. 

 

 

РОЛЬ АНАЛОГІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ 

 
Г.В.Іщенко, викладач, 

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. 

м.Чернігів, вул.Фрунзе 52,кв.91. 

 

Одним із завдань загальноосвітньої школи є створення необхідних 

умов для повноцінного духовного та інтелектуального розвитку підроста-

ючого покоління. Саме з цих причин ми звертаємо увагу на розвиток форм 
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мислення в процесі навчання математики, адже математичне мислення є не 

тільки одним з найважливіших компонентів процесу пізнавальної діяльно-

сті учнів, але і таким компонентом без цілеспрямованого розвитку якого 

неможливо отримати ефективні результати в навчанні. 

З точки зору формальної логіки мислення характеризується трьома 

основними формами: поняттями, судженнями, умовиводами [1]. Одним із 

найважливіших типів умовиводів є аналогія (гр. analogia – відповідність, 

схожість, подібність). При умовиводі за аналогією знання, отримані при 

вивченні якого-небудь об’єкту, переносяться на інший, менш вивчений, 

менш доступний для дослідження, менш наглядний в якомусь смислі 

об’єкт. Роль аналогії в навчанні математиці особливо важлива. 

Аналогія в процесі математичної творчості може грати деяку роль од-

ного з еврестичних методів. Вона може підказувати існування нового, ще 

невідомого положення, але це положення є спочатку тільки гіпотезою. Ви-

никає завдання: довести або спростувати цю гіпотезу. Аналогія може під-

казувати спосіб доведення, але потрібно перевірити, чи вірні ці припущен-

ня: потрібно виконати доведення. Аналогія може підказати шлях 

розв’язування задачі, а знаходження цього розв’язку перевіряє припущен-

ня. Терміном «аналогічно» широко користуються в школі і при формуван-

ні понять [2], [3]. Вона може  допомогти краще усвідомити програмний 

матеріал і міцніше його запам’ятати. Наприклад, за аналогією з натураль-

ними числами пояснюються правила додавання десяткових дробів, аналогії 

між тотожностями і числовими рівностями сприяють свідомому засвоєнню 

тотожних перетворень, методика вивчення другої ознаки рівності трикут-

ників аналогічна методиці вивчення першої ознаки, аналогією можна ско-

ристатися при введенні поняття первісної з відомими учням прикладами 

взаємообернених операцій та ін. Аналогію можна ефективно використову-

вати і як засіб систематизації [4]. 

Використання аналогії в математиці, як вже було сказано вище, є од-
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нією з основ пошуку розв’язування задач. Часто міркування за аналогією 

приводять до необхідного результату. Але цим міркуванням треба навчати 

учнів. Систематична робота, спрямована на навчання школярів способам 

міркування за аналогією сприяє як більш глибокому засвоєнню знань, так і 

закріпленню умінь користуватися евристичними методами. Наведемо при-

клади задач направлених на відпрацювання таких пізнавальних методів, як 

проведення словесних аналогій і знаходження аналогій між фігурами на 

матеріалі, що відповідає курсу математики 5 класу. 

Практика показала, що при розв’язуванні цих задач створюються 

сприятливі можливості для проявлення ініціативи і самостійності, розвит-

ку творчого потенціалу навіть у слабких учнів. Задачі запозичені з деякими 

змінами з журналів « Квантор « та «Математика в школе « . 

Тема «Залежність між результатом і компонентами дій». 

1. Великими літерами виділені слова. Подумайте, яким чином пов’язані 

перші два з них і вкажіть в списку а) – е) слова, які таким же чином 

пов’язані з третім та четвертим:   

ЗМЕНШУВАНЕ – РІЗНИЦЯ, МНОЖНИК – ?, ДІЛЕНЕ – ? 

а) сума, б) від’ємник, в)добуток, г)множення, д)частка, є) дільник, е)ділення. 

 

Тема «Одиниці вимірювання довжин, площ і об’ємів». 

2. Великими буквами виділені три слова. Подумайте, яким чином  

пов’язані перші два з них і вкажіть в списку а) – д) четверте слово яке та-

ким же чином пов’язане з третім: 

САНТИМЕТР – МІЛІМЕТР, ГЕКТАР – ? 

а) кілометр, б)квадратний дециметр, в) площа, г) метр, д) кубічний метр. 

3. Великими буквами виділені чотири слова. Подумайте, яким чином 

пов’язані перші два з них і вкажіть в списку а) – є) слова які таким же чи-

ном пов’язані з третім та четвертим: 

МЕТР – ДЕЦИМЕТР, ДЕЦИМЕТР – ?, САНТИМЕТР –  ? 

а) гектар, б) довжина, в) міліметр, г) кілометр, д) периметр, є) сантиметр 
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Тема «Куб. Прямокутний паралелепіпед». 

4. Великими буквами виділено три слова. Подумайте, яким чином 

пов’язані перші два з них і вкажіть в списку а) – г) слово яке таким же чи-

ном пов’язане з третім: 

КВАДРАТ – ПРЯМОКУТНИК, КУБ – ? 

а) прямокутний паралелепіпед, б) куля, в) чотирикутник, г) піраміда. 

Тема «Геометричні фігури». 

5. На малюнку у верхньому ряду зображено чотири фігури. Поду-

майте, як пов’язані перші дві з них і вкажіть у наборі а) – є) фігуру, яка та-

ким же чином пов’язана з третьою та четвертою.   

   

                      -                                              - ?                                 - ?               

                                           ,                                 ,                    ,                 .     

                    

 

 
а)                    б)                       в)                  г)              д)                  е)      

Досить таки цінним є вміння школярів складати свої задачі по наперед 

відомим умовам, за аналогією з даною задачею. Але в шкільному навчанні 

математиці мало приділяється уваги такому важливому виду математичної 

діяльності учнів. Між іншим випускнику середньої школи прийдеться 

розв’язувати не тільки життєві  задачі, але й самому ставити певні задачі і 

проблеми, враховуючи різні фактори, що впливають на їх розв’язання і т.п. 

На це звертає увагу П.Ерднієв в книжці [5], де можна знайти цікаві 

конкретні приклади. 

Показ вчителем способу складання деякої задачі перетворює аналогі-

чне завдання не тільки в посильне для всіх завдання, але навіть в стандарт-

не. Зрозуміло, що вчитель при цьому надає розумну дидактичну допомогу. 
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Розглянемо приклад, як розв’ язування готового рівняння супрово-

джується самостійним складанням аналогічних рівнянь: 

5
x+1 

+ 5
x
 = 750,                                      3

y+1 
+ 3

y
 = 324,  

5
x
 5 + 5

x
 = 750,                                     3

y 
3 + 3

y
 = 324, 

5
x  

6 = 750,                                             3
y 
 4 = 324, 

5
x 
 = 125,                                                3

y
 = 81, 

5
x
  = 5

3
,                                                   3

y
  = 3

4
 ,  

x =3.                                                        y = 4. 

Вчитель пропонує скласти                  Вірність складеного рівняння учень 

і записати справа рівняння того ж      перевіряє, проглядуючи запис зверху 

виду, відносно y, яке має коренем      вниз, тобто розв’язуючи своє рівнян- 

число 4.                                                   ня. 

Міркування за аналогією не строгі, вони не мають «доказової сили». 

Іноді вони приводять до правильних висновків, а іноді – до неправильних 

[3], вона може бути і причиною багатьох досить поширених помилок, які 

негативно впливають на знання учнів. Вчитель повинен передбачати це і 

запобігти тим типовим помилкам, які виникають при неявному викорис-

танні аналогії. Такі «шкідливі» аналогії часто виникають у учнів стихійно, 

особливо у невстигаючих, які не усвідомлюють походження цих помилок. 

Тому вчитель повинен їх попередити, а якщо вони виникають, то відповід-

но підібрані коректуючі вправи дають можливість їх виправити. 

Обмежимося декількома прикладами. 

1. Наявність деяких спільних властивостей при додаванні і множенні 

чисел іноді приводять до виникнення в учнів помилкової аналогії про схо-

жість цих дій і в інших властивостях. Так, наприклад, при розв’язуванні 

вправ виду за хибною аналогією з скороченням на спільний множник учні 

«скорочують» цей вираз на доданок: 
b

a

xb

xa





. 

Коректуючі вправи  можуть бути при цьому такого типу: 
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а) Обчислити: 
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б) Спростити:
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2. Поширена помилка виду baba  22  також є результатом хиб-

ної аналогії з способом добування квадратного кореня з добутку 

abba 22 . 

Тому на уроці, де учні будуть мати справу з подібними виразами, слід 

актуалізувати їх знання виконуючи вправи типу: 

а) Обчислити: 925;925  ; 

б) Спростити: 2222 94;94 xxxx  . 

3. Дуже часто в стереометрії при встановленні властивостей стереомет-

ричних фігур використовують, за аналогією,  властивості відповідних плані-

метричних фігур. Помічаючи це, учні переносять їх в ситуації, де вони вияв-

ляються хибними. Цим, напевно, можна пояснити досить поширені помилко-

ві відповіді учнів Х-ХІ класів: «Через дану на прямій точку в просторі можна 

провести тільки один перепендикуляр до цієї прямої», або «Дві прямі в прос-

торі, перпендикулярні до однієї і тієї ж прямої, завжди паралельні між со-

бою» і т.п. Ці помилкові відповіді можна спростувати контрприкладами. 

Зрозуміло, що вчителю треба своєчасно попередити учнів від хибних 

аналогій, вказуючи при цьому на походження тих чи інших помилок, яку 

вони допускають. 

Використання аналогії є одним з ефективних прийомів, які дають мо-

жливість збудити в учнів живу зацікавленість до предмету, залучити їх до 

дослідницької діяльності.  
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Резюме. В статье рассмотрен вопрос формирования такого компонента 

процесса познавательной деятельности учащихся как умозаключение по 

аналогии. Указывается на двойную роль аналогии: или она выступает как 

положительный эвристический фактор, или она при неправильном исполь-

зовании может привести к ложным выводам. Приведены примеры на отра-

ботку таких познавательных приѐмов, как проведение словесных аналогий 

и нахождение аналогий между фигурами, а также примеры корректирую-

щих упражнений, дающих возможность исправить ошибки, допущенные 

при ложной аналогии. 

 

Summary. Analogy – based method of educating as means of forming cognitive 

activity of pupils is revieused in the article. 

But such a method dangerously double-faced. On one hand it can help 

keep pupils’  wits up, make their cognitive activity warm, alive either at school 

or during their self-education. But on the other hand many of pupils and not only 

them, risk to sfart jumping to false conclusion. 

The main point is to find the clue to a problem and as for the teacher, he is 

to show the places where those clues are and ways to distinguish true from false. 

The article has various samples of exercises in the process of education 

and self – educating of pupils. 
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Зміст і структуру всього навчально-виховного процесу, і зокрема його 

контролюючої компоненти, визначають цілі шкільної освіти. Головна мета 

навчання в сучасній школі полягає в максимальному розвитку особистості 

учня відповідно до його здібностей, можливостей, нахилів. З огляду на це, в 

результаті вивчення математики в школі учень має, перш за все, опанувати 

методами наукового пізнання, загальними підходами до розв’язання різнома-

нітних проблем, набути досвід творчого застосування знань. У нього мають 

бути сформовані логічне мислення, просторові уявлення, аналітичні можли-


