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Слов�янський педагогічний ліцей 

 

В нашому дослідженні методика організації і управління евристичною 

діяльністю учнів на уроках геометрії, в контексті становлення творчої 

інтелектуально-розвинутої людини,  представлена послідовністю ситуацій 

орієнтування, пошуку, перетворення та інтеграції. 

У відповідності з ідеєю В.В.Серікова [6] про розгортання 

педагогічних умов як ступіней організації і управління педагогічною 

ситуацією, ми побудували логіку розгортання евристичної діяльності учня 

на уроках геометрії як ступіней організації і управління ситуацією 

розв�язання евристичної задачі. Ми розглядаємо евристичну задачу не як 

ту, що алгоритмічно не розв'язується для даного суб'єкта, а як ситуацію 

прояву евристичних позицій школяра в навчальному процесі, як 

суб'єктивно евристичну задачу. Задача тоді, у нашому розумінні, не 

може бути евристичною споконвічно, вона стає такою в залежності від 

того, як її сприймає учень: як особистісну, значиму, що має для нього  

цінність, або як незначущу, нецінну. У першому випадку учень розглядає 

розв�язання задачі як засіб для здійснення зовнішніх стосовно пізнання 

цілей, у другому - воно (пізнання) само є мета. У першому випадку процес 

пізнання обривається як тільки розв�язана задача, у другому - навпроти, 

він розвивається, приводячи учня до ситуативної не стимульованої 

евристичної діяльності, що дозволяє виходити за межі заданого і дозволяє 

побачити �непередбачене�. У цій ситуативній не стимульованій діяльності 

і криється �таємниця вищих форм людської творчості�, як вважає Д.Б. 

Богоявленська [1].  
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Перша ступінь � актуалізація ситуації орієнтування дитини, 

подолання особистісного опору евристичній діяльності і усвідомлення 

незадоволеності процесом і результатом репродуктивної діяльності. 

На даному етапі учням  пропонуються евристичні задачі певного 

змісту. При розв�язуванні цих задач учні виносять первинне уявлення про 

зв'язок геометрії як науки  з матеріальним світом, про значимість діючих 

знань і умінь, причому ці уявлення достатньо міцні, тому що добуті в 

результаті діяльності, тобто  праці. При цьому в учнів розвиваються і 

необхідні при розв�язуванні задач уміння предметного характеру, причому 

більш довільно, тому що пізнавальна активність, що виникає при 

розв�язуванні задач з цікавлячим школярів змістом, знижує фізичне і 

розумове навантаження школяра, роблячи виконання даного виду роботи 

емоційно приємним, тому що зміст задач кожного разу новий і 

незвичайний [4]. 

Ефективним способом організації розв�язання таких евристичних 

задач ми вважаємо усну роботу з використанням евристичної бесіди. На 

уроках геометрії  це може бути розв�язання задач за готовими малюнками з 

аналізом умови і вимог задачі або складання опису  геометричних понять 

за загальними чи окремими основними характеристиками. Організація 

усного обговорення розв�язування задачі або обговорення достатніх 

характеристик, за якими можна означити поняття,  дає можливість кожній 

дитині висловитися й у результаті вільної дискусії народжується 

означення, ознака, розв�язання. Часто пропонуються евристичні задачі з 

великою часткою визначеності змісту, тому за 7-10 хвилин уроку вдається 

розв�язати 4-5 таких задач, причому щоразу нових. 

Покажемо це на прикладі деяких питань до теми �Аксіоми 

стереометрії�. Необхідно побудувати площини на заданих малюнках, якщо 

це можна зробити. Ще у п�ятому класі учень намагається будувати як можна 

більше прямих через дві точки, так і зараз ми можемо надати йому 
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можливість зробити самостійно висновки, які він запам�ятає та якими він 

буде користуватись надалі, оволодіваючи навичками евристичної діяльності.  

 
Усвідомленню та міцному запам'ятовуванню головного в 

теоретичному матеріалі, активному його застосуванню сприяють глибоке і 

різностороннє продумування внутрішньої логіки нових знань, аналіз 

причин і взаємозв'язків. В такому разі висновки і узагальнення не будуть 

заучуватися механічно, а виступати в свідомості як логічні наслідки 

аналізу матеріалу, що вивчається [5]. 

Базою для організації та управління такою евристичною діяльністю 

може служити система навчальних задач або запитань. Як відмічає 

В.І.Крупіч [3], навчальна задача як структурний компонент навчальної 

ситуації стає фактором формування евристичної діяльності учня, коли 

зміст задачі стає для нього суб'єктивно евристичним, тобто значимим, 

цінним, емоційно наповненим. Це відбувається, якщо процес 

розв�язування задачі викликає в учня особистісні, міжособистісні чи 

інтелектуальні труднощі, подолання яких і сприяє становленню 

евристичної діяльності. 

Наприклад, після вивчення теми «Призма» такими запитаннями 

можуть бути: 

1) Чи може гранню п'ятигранника бути: а) чотирикутник; б) п'ятикутник? 

2) Яку мінімальну кількість граней може мати призма? Скільки вершин, 

ребер, бічних ребер у такої призми? 
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3) Чи існує призма, у якої лише одне бічне ребро перпендикулярне до 

площини основи? 

4) Чи існує призма, в якій лише одна бічна грань перпендикулярна до 

площини основи? 

5) Чи існує паралелепіпед, у якого лише одна бічна грань 

перпендикулярна до площини основи? Тільки дві грані 

перпендикулярні до площини основи? 

6) Основою похилого паралелепіпеда є прямокутник. Дві бічні грані 

перпендикулярні до основи. Чи можуть ці грані бути суміжними? 

Довести, що дві інші бічні грані � прямокутники. 

Робота над задачами проблемного характеру вимагає уміння не тільки 

знайти розв�язання, але і виявити всі можливі способи, вибрати з них 

найбільш раціональні в даному конкретному випадку, з'ясувати, чи завжди 

задача має розв�язання, оперативно оцінити реальність результатів. 

Евристика � організація процесу продуктивного творчого мислення, 

спрямованого на �відкриття�, коли    �не працює�  відомий алгоритм [2]. 

Простежимо використання евристичного підходу під час створення 

ситуації орієнтування при розв�язанні стереометричних задач на 

обчислення об�ємів. Наприклад, при розв�язанні задач на обчислення 

об�ємів просторових многогранників одержали такі результати: π b3sin3α 

tgγ (1); αβ sincos2 Hа  (2); b2cos2α sinα sin2γ (3); b3cosα tg β  (4). Знаючи, що 

при розв�язанні деяких  задач допущена помилка, визначити номер 

формули, що відповідає невірному розв�язанню. Оперативно можна 

зробити висновок, визначаючи �розмірність� величин та елементи формул. 

Легко побачити, що в (2), (4) формулах розмірність визначається в 

кубічних одиницях, і тільки у формулі (3) � у квадратних, а у формулі (1) � 

використовується зайвий елемент π , тобто саме при розв�язанні задач (1) і 

(3) допущена помилка. 
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Учень готовий до переходу на наступний етап, якщо має позитивну 

установку на участь в евристичній діяльності, що виявляється в 

усвідомленні основи і способів діяльності, умінні відповідати на питання: 

�що очікуєш одержати в результаті?�; �що потрібно для цього?�; �що 

заважає?�; �навіщо ти це робиш?�; �чому ти це робиш саме так?� і т.д.  

Друга ступінь � актуалізація ситуації пошуку, навчання зразкам 

евристичної діяльності на основі одержання нової інформації. Підставою 

для створення ситуації служать евристичні задачі напіввизначеного змісту. 

У ході цього відбувається подальший розвиток здатності учня до 

рефлексивного осмислення власної діяльності і досягнення рівня уміння 

ставити питання. За допомогою відповідей на ці питання досягається 

усвідомлення засобів і основ власної діяльності дитини.  Основою для 

активізації ситуації пошуку може служити система навчальних задач або 

питань, потребуючих творчої переробки змісту. Проілюструємо на 

прикладі таблиці, яку необхідно заповнити під час пояснення теми 

�Застосування векторів для розв�язання задач�: 

Основні відношення між фігурами 
Задано мовою геометрії Записати мовою векторів 
1. AB   CD 1. CDkAB =  
2. AB  ⊥   CD 2. 0=⋅ CDAB  
3. a � пряма, А, В, С � точки на 
прямій а. 

ОдеOBqOApOC

ABkACабоBCkACабоBCkAB

,

,,,

+=

===

довільна точка, p+q=1. 
4. М=М1 4. ,,0 11 ОМОМабоMM ==  де  

О-довільна точка 
5. О, А, В, С � точки на 
площиніα  

5. ,0=⋅+⋅+⋅ OCzOByOAx де  
x, y, z-дійсні числа 

6. AB   α    CD  α     EF  α , 
де   AB,  CD, EF � прямі, α  - 
площина,  AB і CD �
перетинаються. 
 

6. ,CDyABxEF ⋅+⋅= де x, y- дійсні 
числа 
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7. С- точка на промені 
АВ,

n
m

СВ
АС =  

Зокрема, якщо АС=СВ 

OB
nm

nOA
nm

mOCабоCB
n
mAC ⋅

+
+⋅

+
=⋅= ,

де О � довільна точка, m і n � 
довільні числа; ( )OBOAOC +=

2
1 . 

8. М1 � середина відрізка 11BA  , 
М2  - середина відрізка 22 BA . 

8. ( )212121 2
1 BBAAMM += . 

9. ОАВС - паралелограм а) ;OCOAOB +=  
б) ABOCабоCBOA == , , де А, 
В, С � не лежать на одній прямій. 

10. АВ=m, де АВ � відрізок, m-
довжина АВ. 

10. 22 ABABABm =⋅= . 

11. М � центроїд АВС∆  11. ( )OCOBOAOM ++=
3
1 , де О � 

довільна точка, або 0=++ MCMBMA  
12. АВ α⊥ , де � α  площина, 
АВ,СD, MF � прямі, CD і MF � 
перетинаються і лежать на 
площині α . 

12. 00 =⋅=⋅ MFABіCDAB  

вектори −MFіCD не колінеарні. 

Розв�язування геометричних задач векторним методом викликає 

труднощі навіть в умовах роботи в класах з поглибленим вивченням 

математики. Тому надзвичайно важливо організувати попереднє 

переведення основних відношень між фігурами з мови геометрії на мову 

векторів і навпаки, тобто наявні широкі можливості використання аналогій 

для встановлення зв�язків між аналогічними поняттями. 

Третя ступінь � актуалізація ситуації перетворення, основою для 

створення якої служать евристичні задачі невизначеного змісту тобто  

задачі, у яких зазначений предмет і мета діяльності та необхідно визначити 

властивості, вибрати метод і спосіб її розв�язання.  На даному етапі 

відбувається перетворення сформованих образів евристичної діяльності 

учня на індивідуально-особистісному рівні, йде формування адекватної 

самооцінки своїх інтелектуально-творчих можливостей і досягнень. 

Уся робота з розв�язання евристичних задач здійснюється в процесі 

вільного спілкування, обміну думками, у творчій дискусії. Визначальною 

умовою при цьому є особиста включеність учня в евристичну діяльність. 
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Подібна організація навчального процесу виходить за рамки формування 

умінь і навичок і впливає на організацію і управління в учнів здатністю до 

пошуку альтернатив, відкритості, сприйнятливості до аналізу і критики, 

що сприяє становленню їхньої евристичної діяльності. В основі технології 

роботи на даному етапі лежить організація колективно-розподільної 

діяльності, що дозволяє найбільшою мірою створити атмосферу спільного 

творчого пошуку. Ситуація групової діяльності створює атмосферу 

розкутості і вільного спілкування, дозволяє школярам позбутися від 

стереотипних підходів до розв�язання евристичних задач і шаблонової 

розумової діяльності [7]. Спостерігається виражена тенденція прагнення до 

оволодіння  матеріалом, що �важко дається�. Метою даного етапу є 

усвідомлення і переживання дитиною цінності і змісту пізнання, коли 

інтерес викликає не результат, а сам процес розв�язання евристичної 

задачі, процес пізнавання. 

Наприклад, базою для створення ситуації перетворення під час 

вивчення теми �Введення декартових координат у просторі� може служити 

використання прийомів евристичної діяльності: порівняння, 

абстрагування, встановлення і використання аналогій та інших. Наведемо 

фрагмент уроку узагальнення і систематизації при вивченні вище 

означеної теми. 

На уроці ставиться мета засвоїти поняття �декартовий простір�, 

�координати точки декартового простору", вміти знаходити координати 

точки, заданої в декартовому просторі, і розв'язувати обернену задачу � за 

заданими координатами точки знаходити її положення в декартовому 

просторі. З метою полегшення сприймання нового матеріалу всіма учнями 

на уроці доцільно використати або модель координатного простору, або 

допомогу програм �GRAN2�, �GRAN3�.  

Перш за все необхідно нагадати учням поняття координатної прямої, 

координати точки на ній, згадати розв'язування двох взаємно-обернених 
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задач, пов'язаних з положенням точки на координатній прямій і 

знаходження відстані між двома точками, розташованими на ній. 

Аналогічні відомості згадуються про координатну площину і задачі, 

пов'язані з нею. З цією метою можна запропонувати для фронтальної 

роботи в класі таку систему запитань: 

1) Що таке координатна пряма? Чим визначається положення точки на 

координатній прямій? 

2) Позначте на координатній прямій точки А(3), В(-2), С(5,6). Знайдіть 

координати точки К (Мал.1). 

 
Мал.1 

3) Як визначається відстань між точками А1(Х1) і А2(Х2) координатної 

прямої? 

4) Знайдіть відстань між точками Р(3) і Q(-5). 

5) Що таке система координат на площині? 

6) Чим визначається положення будь-якої точки на координатній площині? 

7) Як знайти положення точки М(х; у) на координатній площині за 

координатами х, у? Знайти точку Р(2; -4) на координатній площині. 

8) Як знайти координати точки А, заданої на координатній площині? (Учні 

знаходять координати точки А, користуючись координатною площиною, 

зображеною на дошці або на екрані монітору). 

9) Як визначити відстань між точками А1(Х1;У1) і А2(Х2;У2) за їхніми 

координатами? Знайти відстань між точками А(2;-3) і В(1;-2). 

10) Як визначити координати середини відрізка АВ за відомими 

координатами його кінців? Знайти для точок А(2;0) і В(5;-2). 

Далі вчитель створює евристичну ситуацію, яку можна назвати 

ситуацією перетворення, звертаючи увагу на те, що положення точки в 

просторі, формула відстані між двома точками і координати середини 

відрізка в просторі визначаються аналогічно тому, як це робилось на 



 70

площині. Але для цього треба задати прямокутну (декартову) систему 

координат в просторі. Як це зробити? 

В класі знайдуться учні, які запропонують побудувати три взаємно 

перпендикулярні прямі в просторі, які перетинаються в одній точці О � 

початку координат. Щоб полегшити учням зображення таких прямих в 

просторі, доцільно нагадати, що ребра куба, які проходять через ту саму 

вершину, належать трьом взаємно перпендикулярним прямим. Отже, для 

зображення системи координат в просторі досить зобразити в кабінетній 

проекції (горизонтальна і перпендикулярна їй пряма в зображенні перети-

наються під кутом 45°) три ребра куба, які виходять з однієї вершини. 

Зводиться домовленість: горизонтальну пряму прийняти за вісь у, 

вертикальну � за вісь z, а ту, що під кутом 45° до вісі у� за вісь х. Перш 

ніж зображати координатні площини, корисно обґрунтувати їх отримання 

відповідними аксіомами і теоремами. Це сприятиме повторенню і 

ілюстрації застосування раніше набутих знань. Справді, за аксіомою 

стереометрії отримали три площини ху, хz, уz. За ознакою 

перпендикулярності прямої і площини кожна з трьох прямих 

перпендикулярна площині, що утворюється двома іншими прямими; кожна 

з утворених площин за ознакою перпендикулярності площин 

перпендикулярна кожній з двох інших площин. Слід врахувати, що 

зображення моделі координатного простору � не проста справа для учнів 

і вимагає чимало часу на уроці. Тому краще скористатися готовим 

зображенням на таблиці чи на екрані дисплея (Мал.2).  

 

Мал. 2 
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При формуванні понять �абсциса�, «ордината», «апліката» доцільно 

використати  персональний комп�ютер (GRAN3), за допомогою якого 

можна показати динаміку моделювання при визначенні координат точки А 

простору (Мал.3). 

 
Мал.3 

Після аналізу малюнків і введення означень кожної з координат точки 

А, корисно звернути увагу учнів на те, що абсциса точки А дорівнює за 

модулем відстані від точки А до площини у0z, ордината � до площини 

х0z, апліката � до площини хОу. Тут є аналогія з тим, що на координатній 

площині хОу абсциса точки А за модулем дорівнює відстані цієї точки до 

вісі z, а ордината � відстані до осі х. Після цього доцільно познайомити 

учнів з двома способами знаходження точки А простору за її даними 

координатами. Наприклад, побудувати точку М(5;3,4). Перший з них 

показано на Мал.4 а). Другий зводиться до побудови в координатному 

просторі прямокутного паралелепіпеда за трьома його вимірами 5,3,4 

одиниць. 

 

Мал.4 

Завершити урок доцільно висновком: положення точки в 

координатному просторі визначається трьома числами, які називаються 



 72

координатами точки в просторі, а також ще раз звернути увагу на те, як і з 

якими прийомами евристичної діяльності учні зштовхнулися на уроці. 

Виведення формули відстані між двома точками простору і формул 

координат середини відрізка цілком можливо організувати у формі 

самостійної роботи групи сильніших учнів /перша формула/ і групи 

середніх учнів �другі формули. Але на попередньому уроці необхідно 

задати учням повторити з курсу планіметрії виведення вказаних формул. 

Четверта ступінь � актуалізація ситуації інтеграції. Діяльність 

учня в цій ситуації характеризується проявом суб'єктивного, світоглядного 

відношення до вивчених фактів і способом їхнього пояснення, 

самостійним знаходженням проблем, парадоксів і суперечок, проявом 

евристичної позиції в навчальному процесі. Учень сам визначає свій 

ступінь готовності до цього етапу, етапу пошуку, складання і розв�язання 

евристичних задач різних видів, і або продовжує розв�язувати задачі, 

пропоновані  вчителем чи іншими учнями, або починає сам шукати, 

складати і розв�язувати задачі, виявляючи тим самим функції 

самореалізації, рефлексії і пошуку евристичної діяльності  школяра. При 

такому виді діяльності відбувається інтеграція раніше отриманих знань і 

умінь з тими, котрі відпрацьовуються в поточний момент, також 

відбувається автоповторення необхідних знань, раніш вивчених тем. За 

рахунок подібної пізнавальної самодіяльності здійснюється задоволення 

пізнавальної потреби, що зростає в міру свого задоволення. Якісний ріст 

інтелектуальної активності спостерігається вже на етапі пошуку фактів, що 

учень може використовувати при складанні власної задачі в позаурочний 

час. Прикладом ситуації інтеграції може служити розв�язання задачі на 

побудову паралелограма:  побудувати паралелограм за стороною a  та 

діагоналями ., 21 dd  
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Учень, проводячи аналіз задачі,  будує допоміжний трикутник за 

трьома сторонами 







2

,
2

, 21 dd
a . Тобто під час побудови іде повторення 

властивостей паралелограма та згадується алгоритм побудови трикутника 

за трьома сторонами. Після розв�язання задачі учні разом з учителем 

роблять висновки. Будуючи паралелограм слід: знайти на малюнку, який 

зображено для аналізу, допоміжний трикутник або провести певні лінії, 

щоб його дістати; встановити кількість побудованих вершин 

чотирикутника, побудувавши допоміжний трикутник; знайти решту 

вершин чотирикутника, використавши умови, які вони задовольняють. 

Після такої праці учневі додому можна задати скласти самостійно 

декілька задач на побудову паралелограма, ромба, прямокутника, квадрата 

так, щоб для їх розв�язання необхідно було скористатись властивостями та 

ознаками цих фігур. 

Виявлена логіка дозволила нам конструювати ситуації розв�язання 

евристичної задачі як систему дидактичних умов для організації і 

управління  евристичною діяльністю учнів, простір інтелектуально-

творчого евристичного саморозвитку. Зазначений підхід допомагає 

індивідуалізувати процес навчання геометрії в масовій школі й у школах зі 

спеціалізованим вивченням математики і прогнозувати індивідуальну 

траєкторію саморозвитку кожної дитини. 
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Резюме. В статье рассматриваются педагогические ситуации, создающие 
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учащихся на уроках геометрии в массовой школе, а также в школах с 
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Summary. The article tells about pedagogical situations that make conditions 
for organization and management of pupil�s Heuristic activity at geometry 
lessons in ordinary schools and special mathematical schools.  
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Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 

безпосередньо на уроці під прямим керівництвом вчителя повинна бути 

спрямована перш за все на формування опорних знань і навичок, які учень 

буде використовувати, працюючи самостійно без будь-якої допомоги. 

Покажемо це на прикладі вивчення теми �Косинус, синус і тангенс 

гострого кута прямокутного трикутника� (геометрія, 8 клас). Основна мета 

уроку: ввести поняття косинуса, синуса й тангенса гострого кута як 

відношення відповідних сторін прямокутного трикутника; довести теорему 

про косинус гострого кута трикутника. Як правило, більшість учнів 

засвоюють дану теорему формально: оволодівають лише формою знань 

(словом), не засвоюючи змісту, тобто не вникаючи в її суть. Для того, щоб 

до деякої міри усунути формалізм у знаннях учнів, бажано перед 

розглядом теореми провести лабораторно-практичну роботу із 

застосуванням обчислювальної техніки, й встановити дослідно, що 
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