
 32

5. Polya G. On learning, teaching and learning teaching, American 
Mathematical Monthly, 1963, 70, 605-619. 

6. Voskoglou M.G. (1999),  The process of learning mathematics: A fuzzy set 
approach, Heuristics and Didactics of Exact Sciences, 1999, № 10, p.9-13. 

7. Voss J.F. Learning and transfer in subject-matter learning: A problem 
solving model, Int. J. Educ. Research, 1987, 11, 607-622. 

 
Резюме. В статье приведен пример использования метода «переоткрытия» 
в обучении математике, предложена модель измерения уровней 
обучаемости учащихся при использовании данного метода. 
 
Резюме. У статті наведено приклад застосування методу «перевідкріття» у 
навчання математики, запропоновано модель вимірювання рівнів навчання 
учнів під час застосування даного методу. 
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Одним із ключових моментів реформування загальної середньої освіти є 

запровадження 12-бальної шкали оцінювання, яка ґрунтується на позитивному 

принципі, тобто передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня 

його невдач. Школи перейшли на нову систему оцінювання в минулому 

навчальному році. Звичайно, здійснити такий перехід непросто. Вчителям 

доводиться долати як психологічні труднощі, пов�язані із застарілими 

стереотипами, так і технічні, до яких, зокрема, належить створення дієвого 

механізму діагностики того чи іншого рівня навчальних досягнень учнів.  

Основним засобом діагностики рівня математичних знань є задачі і 

вправи, вміння розв�язувати які, як правило, свідчить і про наявність 

відповідних теоретичних знань, і про здатність застосовувати їх 

практично. Найбільш зручною і доцільною формою перевірки та 

оцінювання набутих учнями знань та вмінь була і залишається письмова 

контролююча робота. Зрозуміло, що завдання, підібрані для такої роботи, 
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мають утворювати певну систему, перш за все, в кількісному і якісному 

аспектах. Основними факторами, які визначають якісний склад 

перевірочної роботи, є, по-перше, зміст навчального матеріалу і, по-друге, 

нерівномірність його засвоєння учнями. Тому система завдань повинна 

бути повною, тобто відображати всі основні передбачені програмою 

математичні факти (поняття, зв�язки і відношення між ними і т.д.), а також 

повинна забезпечувати всім учням можливість виявити особисті досягнення. 

Для реалізації індивідуального підходу до перевірочних робіт повинні 

входити завдання з різним співвідношенням між відтворювальною і творчою 

діяльністю. Це співвідношення досить чітко можна визначити, керуючись 

розробленими МОН �Загальними критеріями навчальних досягнень учнів�. 

Так, згідно останніх, високий рівень навчальних досягнень передбачає вміння 

застосовувати теоретичний матеріал не лише в типових, а й в змінених, 

логічно і алгоритмічно ускладнених, нестандартних ситуаціях. Тобто учень 

має виявити певні творчі здібності в навчальній діяльності. Щоб він мав таку 

можливість, йому мають бути запропоновані відповідні завдання. 

В зв�язку з цим виникає питання, які навчальні задачі можна вважати 

творчими, а які до таких не належать?  

Аналіз літератури, в якій висвітлюється поняття �творча задача�, 

показує, що чіткі критерії віднесення тієї чи іншої задачі до творчої, відсутні. 

На думку одних, творчою можна вважати задачу, спосіб розв�язання 

якої учням невідомий. В.А.Моляко творчою називає задачу, яка �вся цілком є 

новою, незнайомою для суб�єкта, або ж, щонайменше, містить значну 

новизну, що і зумовлює значні розумові зусилля�� Академік П.Л.Капіца, 

характеризуючи творчі учбові задачі, відмічає, що вони не мають визначеної 

відповіді, оскільки той, хто розв�язує таку задачу, може по мірі своїх 

здібностей необмежено заглиблюватись у вивчення поставленого питання. 

Г.О.Балл істотною ознакою творчої задачі вважає відсутність однозначного 

результату. Деякі автори основним критерієм творчої задачі вважають її 
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прикладну спрямованість або яскраво виражений дослідно-пошуковий 

характер, процес розв�язування якої максимально наближений до наукової 

діяльності і включає всі характерні її етапи (постановка проблеми, висування 

гіпотез, їх перевірка і т.д.). В.А.Крутецький до творчих математичних задач 

відносить задачі конкретних типів, а саме: задачі з не сформульованою 

вимогою, з недостатньою або надлишковою кількістю даних, із змінною 

умовою, із декількома розв�язками, а також задачі на доведення. 

Особливий інтерес представляє типологія навчально-творчих задач, 

розроблена В.І.Андрєєвим. Він виділяє 14 типів задач (не лише 

математичних), які сприяють розвитку творчих здібностей учнів, серед 

яких задачі на виявлення протиріччя, задачі з відсутністю повної вихідної 

інформації, задачі на прогнозування, на оптимізацію, на розробку 

алгоритмічних і евристичних розпоряджень, логічні задачі, дослідницькі 

задачі, задачі на складання протилежних задач, задачі на рецензування. 

Дана типологія, як зазначає автор, є відкритою, тобто може бути 

доповнена іншими типами. При цьому В.І.Андрєєв визначає навчально-

творчу задачу як таку форму організації змісту навчального матеріалу, 

котра дозволяє  крім оволодіння певними знаннями розвивати особисті 

якості учнів, які сприяють успішній творчій діяльності. 

Хоча цілковитої єдності у висвітленні цього питання немає (та й не може 

бути), очевидно, що позиції авторів не є взаємовиключаючими. 

Підсумовуючи, ознаками навчально-творчої задачі можна вважати наступні: 

- невизначеність способу розв�язання; 

- суб�єктивна новизна одержаного результату; 

- присутність в процесі розв�язування характерних 

закономірностей і етапів творчої діяльності. 

Яким же змістом наповнюють поняття �творча задача� вчителі 

математики?  

Як свідчить проведене нами анкетування, значна частина вчителів відчуває 



 35

труднощі, відповідаючи на це питання. Як правило, вчителі ототожнюють 

творчі задачі із задачами підвищеної складності (так звані задачі із зірочкою), 

відносять до них логічні головоломки, задачі з елементами досліджень. 

Відповідно і високий рівень навчальних досягнень своїх вихованців абсолютна 

більшість діагностує з допомогою задач на доведення, дослідження або ж 

типових для даної теми завдань, але вищого рівня складності. 

Основним орієнтиром для вчителів у питаннях поточного і тематичного 

оцінювання є сучасні дидактичні матеріали, переважна більшість яких має 

диференційований характер і розрахована на 12-бальну систему оцінювання. 

На сьогодні вони пропонуються в достатній кількості і асортименті. 

Переглянувши кілька збірників диференційованих дидактичних 

матеріалів для 8-го класу, можна переконатись, що найбільш поширеними 

завданнями для високого рівня, наприклад, з теми �Раціональні дроби. 

Додавання та віднімання дробів� є наступні:  

- скоротіть дріб;  

- перетворіть на дріб (спростіть) вираз, який є сумою або різницею 

дробів з різними знаменниками;  

- доведіть тотожність. 

В цих завданнях передбачається вільне володіння всіма способами 

розкладання многочленів на множники, знання формул суми і різниці кубів, 

використання тотожності a � b = � (b � а)  тощо. Тобто завдання мають 

характер алгоритмічно ускладнених ситуацій. Вони дозволяють виявити 

міцність та системність знань, але не вимагають творчої ініціативи. 

Пропонуються й більш цікаві та оригінальні завдання як, наприклад, такі: 

1) Знайдіть множину допустимих значень змінної для виразу  .
1

1

x
x −

 

2) Визначте, за яких натуральних значень п вираз 
n

n
2

122 + набуває 

цілих значень. 
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3) Знайдіть значення виразу 
a

ab −2 , якщо 2=
b
a . 

Звичайно, учням, знання яких поверхові, формальні, такі завдання не 

під силу. Більше того, крім міцних усвідомлених знань їх виконання 

вимагає ще й кмітливості, впевненості, математичних здібностей. Їх можна 

віднести до логічно ускладнених ситуацій. 

Доцільність використання наведених вище завдань з метою 

діагностики високого рівня математичних знань не викликає заперечень. 

Разом з тим, слід відзначити, що, по-перше, ними не вичерпуються всі 

придатні для цього завдання, а, по-друге, не всі з них володіють в 

достатній мірі якостями творчих задач.  

Дійсно, хоча, наприклад, перше завдання і не є типовим, але в основі його 

розв�язання лежить стандартне застосування знань (знаменник не повинен 

дорівнювати нулю). Третє завдання можна розв�язати кількома способами: 

1) почленно розділити чисельник на знаменник; 2) поділити і чисельник і 

знаменник на b; 3) виразити а через b і підставити в дріб. Останній спосіб 

найбільш стандартний, проте саме його, як правило, і обирають учні. 

Що стосується першого зауваження, то як один із можливих засобів 

діагностики високого рівня навчальних досягнень ефективно можна 

використовувати також задачі, в яких вимога носить конструктивний 

характер. В таких задачах шуканими виступають деякі математичні 

об�єкти або їх структурні елементи, причому побудований об�єкт має 

задовольняти заданим в умові задачі вимогам. В геометрії � це 

загальновідомі задачі на побудову, яким приділяється достатня увага і в 

методичній літературі, і в шкільній практиці. Є такі задачі і в алгебрі.  

Множина алгебраїчних об�єктів досить різноманітна. Зокрема, в 

шкільному курсі алгебри можна виділити такі основні об�єкти: рівняння, 

вирази, тотожності, нерівності з однією змінною, системи рівнянь та 

нерівностей, функції, графіки, числові послідовності, прогресії. Крім того, 

в якості об�єкту створення, можна розглядати математичні моделі до задач, 
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а також і самі задачі. 

Звичайно, не всі конструктивні задачі в рівній мірі придатні для 

використання з метою діагностики високого рівня математичних знань. В 

цьому відношенні слід враховувати ту обставину, що частина 

конструктивних задач являється об�єктом вивчення (наприклад, завдання 

на побудову графіків чи математичних моделей до задач), отже вміння їх 

розв�язувати передбачаються програмними вимогами. Тому такі завдання 

мають характер типових стандартних ситуацій. Крім того, конструктивні 

завдання відрізняються за рівнем складності. Наприклад, з розглянутої 

вище теми можна запропонувати такі конструктивні завдання:  

1) Складіть дріб, який не існує при заданому значенні змінної. 

2) Подайте дріб у вигляді суми (різниці) дробів з різними 

знаменниками. 

Звичайно, перше завдання досить просте, воно посильне і для учнів, 

які мають посередні можливості. Тому конструктивні завдання такого 

рівня складності варто використовувати як засіб розвитку творчих 

здібностей учнів. А для діагностики високого рівня досягнень більш 

доцільними є складніші завдання. 

Наведемо кілька прикладів. 

1) Складіть зведене квадратне рівняння, коренями якого були б його 

коефіцієнти. 

2) Не розв�язуючи дане квадратне рівняння, складіть нове, корені 

якого: а) протилежні кореням даного; б) обернені кореням 

даного; в) втричі більші за корені даного. 

3) Наведіть приклад многочлена четвертого степеня, старший 

коефіцієнт якого дорівнює 1, а множина коренів а) порожня; 

б) складається з одного елемента; в) складається з двох 

елементів; г) складається з трьох елементів; д) складається з 

чотирьох елементів. 
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4) Задайте формулою лінійну функцію, графік якої перетинає осі 

координат в заданих точках. 

5) Задайте формулою функцію, графік якої симетричний відносно 

а) даної точки; б) даної прямої графіку заданої функції. 

6) Складіть одне з можливих рівнянь, розв�язком якого була б кожна 

точка променя АВ (мал.1). 

7) Складіть систему двох рівнянь, розв�язки якої були б симетричні 

відносно початку координат. 

8) Складіть систему нерівностей, розв�язком якої є задані точки 

координатної площини. 

Мал.1 

Як свідчить практика, для розв�язування таких завдань недостатньо 

знати і розуміти відповідний теоретичний матеріал, потрібно ще й вміти 

використовувати свої знання в нетиповій ситуації.  

Наприклад, розв�язування задачі 6 грунтується на таких добре відомих 

учням математичних фактах: промінь АВ � частина прямої у = х; область 

визначення функції 1−= xy  � проміжок [1; ∞). Але найважче � 

здогадатися, як ці факти об�єднати в одному виразі, тобто шуканому 

рівнянні, яке може бути, наприклад, таким 11 −=− xy  (можливі й інші 

варіанти:   1)1( 2 +−= xy або 11xy −−=−− xx ). 

Взагалі, конструювання математичних об�єктів спонукає учнів 

використовувати великий обсяг інформації, застосовувати міркування, 

обернені по відношенню до тих, яких вимагає розв�язування традиційних 

задач. Учням доводиться встановлювати нові зв�язки і залежності між 

елементами задачі, по-новому їх комбінувати, в значній мірі довільно. Така 

діяльність для учнів набуває ознак новизни і оригінальності, що дозволяє її 

характеризувати як творчу. Розглядувані завдання спонукають до творчості 

ще і в тому розумінні, що багато з них мають безліч, нерідко досить 

різноманітних розв�язків. Тобто такі завдання передбачають прояви творчості 

У 
                          В 
 
 
 
 
1                 А 
 
 
                1 

Х
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не лише у знаходженні способу розв�язання, а й у остаточній його реалізації. 

Так, наприклад, виконуючи завдання �Складіть рівняння першого степеня, 

яке б мало корінь х=5�, один учень зупиниться на найпростішому варіанті 

типу 3х=15, а інший запропонує більш цікавий: 10
2

31 =+++ xx . 

Резюме. В статье рассматривается проблема диагностики творческого 
компонента в структуре высокого уровня математической подготовки 
учеников основной школы и обосновывается возможность использования 
для этой цели алгебраических конструктивных задач.  
 
Summary. In article the problem of diagnostics of a creative component in 
structure of a high level of mathematical preparation of pupils of the basic 
school is considered and the opportunity of use for this purpose of algebraic 
constructive tasks is proved. 
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The whys and wherefores 

To train and develop children�s mathematical thinking and at the same 

time, widen their theoretical and practical knowledge and skills at the level of 

program requirements and above them � these are the principal aims, tasks and 

problems the math teacher is faced with. 
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