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 У наш час помітно зростає інтерес до проблеми самоосвітньої діяль-

ності в процесі навчання. Інтерес цей не випадковий. Він відбиває нові ви-

моги, які ставить сучасне суспільство перед освітою. Розширення кругозо-

ру, пошук і розвиток умінь самостійного придбання інформації стали по-

требою часу. Освіта стає деяким перманентним процесом, від якого усе в 

більшому ступені залежить доля конкретної людини і всього людства. Кін-

цевою метою освіти тепер стала не "підготовка висококваліфікованого фа-

хівця взагалі",  а підготовка людини до життя у світі, який незвичайно 

швидко змінюється, створення умов для всебічного розвитку цієї конкрет-

ної людини щоб допомогти їй знайти своє місце в складних умовах реаль-

ності. В умовах традиційного навчання той, хто навчається, приречений 

приймати інформацію здебільшого в готовому вигляді і механічно запам'я-

товувати її. Але ж сприйняття, засвоєння і запам'ятовування нової інфор-

мації пов'язані зі складною роботою мозку.  Не кожний учень готовий до 

такої праці. Таке навчання стає нудним і не може викликати пізнавального 

інтересу. Чи варто змушувати учнів сприймати інформацію в готовому ви-

гляді?  Психологи ж давно довели, що знання не може бути пересаджене з 

голови в голову механічно. Воно виникає у людини тільки в результаті її 

власної діяльності, спрямованої на предмет пізнання. Тому робота викла-

дача по формуванню навичок самоосвіти з метою самореалізації особисто-

сті є головною і невід'ємною частиною усього навчального процесу. І пе-

дагогу необхідно передбачити створення умов за яких виникає необхід-

ність самостійного добування інформації учнями, використання її для вла-

сного розвитку, самореалізації, вирішення будь-яких проблем із сфери 

людської діяльності. 
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 Навчальний процес треба організувати так, щоб підштовхувати суб'єк-

тів цього процесу до необхідності підвищення своєї компетентності, змен-

шення різниці між власними знаннями і новими досягненнями в науці. Неза-

перечним є той факт, що чим вищим є рівень самостійності в придбанні 

знань, тим вищим є рівень їхнього засвоєння.  Відомо також, що самоосвітня 

діяльність активізує мислення, розвиває творчі здібності, а формування лю-

дини як  творчої особистості, у свою чергу, вимагає росту самоосвітньої дія-

льності в процесі безупинної освіти. Таким чином, самостійність і творчість � 

нерозривні поняття. До того ж формування навичок самоосвіти сприяє вихо-

ванню наполегливості, завзятості в досягненні поставленої мети, дозволяє 

кожному учню виявити себе як особистість. Самоосвітня діяльність тісно по-

в'язана з проблемами самоактуалізації, самовдосконалення, самореалізації 

особистості. Суб'єкт не вимагає значного зовнішнього керування і контролю, 

тому що він має внутрішню мотивацію навчання, достатній рівень самоконт-

ролю і самодисципліни. "Сучасна система освіти покликана дати навички са-

моосвіти і закласти основу єдиної системи безупинної освіти. Новому поко-

лінню необхідно передавати не просто готові знання, а технологію постійно-

го відновлення людиною своєї освіти" [4, 57]. 

Педагоги стверджують, що вивчення матеріалу повинно бути активним 

і кращий спосіб вивчити що-небудь � це відкрити самому. Психологи Богоя-

вленський Д., Менчинська Н. доводять, що знання, які отримані в процесі са-

мостійної діяльності, є найпрочнішими та найглибшими. Німецький фізик 

Ліхтенберг (відомий також як укладач афоризмів) говорить: "Те, що ви були 

змушені відкрити самостійно, залишає у вашому розумі доріжку, якою ви 

зможете знову скористатися" [2, 290]. Тому, для того щоб вивчення матеріалу 

було найефективнішим, необхідно надати учням умови самостійно відкрити 

максимум можливого. Крупинка особистого знання дорожче тонн пояснень. 

Знання  дають можливість людині правильно орієнтуватися в навколишньо-

му середовищі. Але ця віддалена користь від учня схована, тому що він ще не 
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має системи знань, із позиції якої зміг би оцінити кожну її крупицю. Вихо-

дить, що його треба зацікавити не конкретним предметом вивчення, а проце-

сом одержання знання, створити такі умови, коли навчання стає задоволен-

ням. Захопленість самим процесом обумовлена невикорінною для людини 

потребою в самоствердженні і реалізації своєї особистості за допомогою тво-

рчої діяльності. Тому так важливо створювати на уроках таку обстановку, 

коли учень здатний сам для себе творити знання. І саме тому планування ку-

рсу навчання � це щось більше, ніж простий вибір фактів, які підлягають ви-

вченню. Тут дуже важливим є те, у якому порядку ще й якими методами бу-

дуть вивчатися ці факти.  

 Загальновідомою є аксіома навчання: матеріал потрібно викладати 

таким чином, щоб перед учнями поставали невеликі проблеми і вони зав-

жди знаходилися у творчому пошуку. Творча самостійна діяльність вима-

гає особистої участі учнів у виробництві принципово нових для них знань. 

 На думку автора, вивчення геометрії як науки про простір дозволяє 

вирішувати безліч педагогічних проблем. Геометрію  можна розглядати як 

чисто дедуктивну науку, яка базується на системі аксіом. Але головне в 

геометрії � це уміння спостерігати. Геометрія являє собою ту область 

знань, у якій можна робити інтуїтивні та індуктивні відкриття, а потім під-

кріплювати їх міркуваннями. За допомогою геометрії відбувається пода-

льше розширення математичного кругозору учнів. Вони, наприклад,  ро-

зуміють, що геометрія Евкліда не є єдиною. 

 Д.Пойа відзначає, що деякі люди "розуміють геометрію як ремесло, 

деякі � як частину фізики  (найбільш примітивну � так найчастіше вважа-

ють фізики; найбільш цікаву � заперечують їм математики)" [2, 316]. Ав-

тор, як математик, звичайно, приєднується до другої точки зору і ствер-

джує: якщо викладач хоче відкрити своїм учням предмет по-справжньому, 

а не "пробігти" пункти програмного матеріалу, то треба постаратися зро-

бити спробу дати поштовх міркуванням про навколишній реальний світ, 
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учити тому, що є корисним як суспільству, так і самому учню у його пода-

льшому житті. Причому, учити треба з обов'язковим використанням у сво-

їй роботі принципу наступності. 

 Наступність у навчально-виховній роботі � складне багатопланове 

педагогічне поняття. Можна говорити про наступність у розвитку учнів 

(їхньої волі, характеру, розуму), про наступність у вихованні учнів (мора-

льного, естетичного виховання; формування світогляду), а також про на-

ступність у вивченні предмета. Нові знання не виникають на порожнім мі-

сці, вони спираються хоча б на "щось я вже чув" і усі наступні знання роз-

кручуються за спіраллю. Людина, звичайно, цікавиться тим, що їй уже ві-

домо. І для того, щоб вона захотіла довідатися про щось нове, потрібен ін-

терес, який ще не виник. Де ж вихід із цього зачарованого кола? За яку ни-

точку потрібно потягнути, щоб благополучно розпустити клубок пристрас-

тей і бажань учня і направити їх у русло тієї конкретної особистості, яка 

формується на Ваших очах і за Вашою допомогою? 

 На нашу думку, корисним буде підготовка і проведення уроків-

семінарів у старших класах. Викладач ставить ряд питань спеціально органі-

зованим (із врахуванням психологічних особливостей) для цієї роботи тимча-

совим творчим групам, які намагаються самостійно розібратися в матеріалі 

семінару. Потім весь навчальний матеріал викладається і закріплюється на 

загальному семінарі у вигляді дискусії. Автор упевнений, що попередні до-

слідження учнів збуджують у них "апетит" до одержання нової інформації, і 

тільки після такого самостійного пошуку інформації та дослідження пробле-

ми, варто обговорювати отримані результати. Головна умова: педагог не по-

винний квапитися висловити свою точку зору, він  надає учням стільки сво-

боди та ініціативи, скільки дозволяють існуючі умови навчання.  

 Розглянемо один із можливих варіантів підготовки учнів до семінару 

"Неевклідові геометрії", метою якого є розуміння наявності геометрій, 

відмінних від евклідової. Викладач пропонує список необхідної літератури 
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(наприклад, [3, 5-102]; [5, 162-169] ) і ставить учням такі питання: П'ятий 

постулат Евкліда і спроби його доведення. Геометрія Лобачевського та її 

"сюрпризи". Псевдосфера. Геометрія скривлених поверхонь. Сферична 

геометрія. Геометрія нашого світу та теорія відносності.   

 Короткий конспект відповідей творчих груп може виглядати так.  

 Історія створення геометрії Лобачевського одночасно є історією спроб 

довести п'ятий постулат Евкліда. Цей постулат являє собою одну з аксіом, 

покладених Евклідом в основу викладу геометрії і  формулюється так: якщо 

дві прямі перетинаються третьої так, що по яку-небудь сторону від неї сума 

внутрішніх кутів є меншою за суму двох прямих кутів, то з тієї ж сторони 

прямі перетинаються. Багато математиків, які жили після Евкліда, намагали-

ся довести, що ця аксіома є зайвою, що вона може бути доведена як теорема 

на підставі інших аксіом. Так, наприклад, у V ст. математик Прокл (перший 

коментатор праць Евкліда) зробив таку спробу. Однак у своєму доведенні 

Прокл використовував твердження: два перпендикуляри до однієї прямої 

знаходяться на обмеженій відстані друг від друга. Але при всій удаваній на-

очній "очевидності" � це твердження при строгому аксіоматичному викладі 

геометрії вимагає обґрунтування. У дійсності використане Проклом доведен-

ня є еквівалентом п'ятого постулату. Критичний аналіз подальших спроб до-

вести п'ятий постулат виявив велике число аналогічних "очевидних" твер-

джень, якими можна замінити п'ятий постулат в аксіоматиці Евкліда.  

Припустивши, що п'ятий постулат є невірним, математики намагалися 

прийти до логічного протиріччя. Але всі їхні спроби були безрезультатни-

ми, і протягом двох тисячоріч після появи "Початків" Евкліда математикам 

не приходила проста, але дуже зухвала думка: а чи може бути так, що, за-

мінивши п'ятий постулат Евкліда його запереченням (при збереженні ін-

ших аксіом Евкліда), ми прийдемо до нової, неевклідової геометрії, яка ба-

гато в чому не погодиться з нашими звичними наочними уявленнями, але 

не містить ніяких логічних протиріч? 
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Першим, хто припустив можливість існування неевклідової геометрії, 

у якій п'ятий постулат заміняється його запереченням, був  К.Ф.Гаусс. Але 

він до кінця життя так і не зважився опублікувати результати своєї роботи. 

XIX століття вирішило загадки п'ятого постулату. До цього відкриття не-

залежно від Гаусса прийшов російський учений � професор Казанського 

університету М.І.Лобачевський. Науковий світ не сприйняв серйозно від-

криття Лобачевського, і він помер, так і не домігшись визнання своїх ідей. 

М.І.Лобачевський замінив п'ятий постулат Евкліда його запереченням � 

аксіомою Лобачевського: через точку поза прямою в даній площині можна 

провести хоча б дві прямі, що не перетинають дану пряму. Як і його попе-

редники, Лобачевський спочатку намагався виводити різні наслідки, спо-

діваючись, що рано чи пізно він прийде до протиріччя. Однак він довів ба-

гато десятків теорем, не виявивши логічних протиріч. І  тільки тоді Лоба-

чевському спала на думку здогадка про несуперечність геометрії, у якій 

п'ятий постулат замінений його запереченням. 

У геометрії Лобачевського зберігаються усі теореми, які в евклідовій 

геометрії можна довести без використання п'ятого постулату (чи його екві-

валента � аксіоми паралельності): вертикальні кути рівні, кути при основі 

рівнобедреного трикутника рівні. Однак теореми, при доведенні яких за-

стосовується аксіома паралельності, видозмінюються. Так теорема про су-

му кутів трикутника підносить перший сюрприз: у геометрії Лобачевсько-

го сума кутів будь-якого трикутника є меншою за 180 градусів. Якщо два 

кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого трику-

тника, то в евклідовій геометрії рівні і треті кути (такі трикутники подібні). 

У геометрії Лобачевського не існує подібних трикутників. Більш того, в 

геометрії Лобачевського якщо кути одного трикутника відповідно дорів-

нюють кутам іншого трикутника, то ці трикутники рівні.  

 Усі можливості розташування двох прямих на площині в геометрії 

Лобачевського обмежуються такими випадками: дві незбіжні прямі або пе-
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ретинаються в одній точці, або є розбіжними (наприклад, два перпендику-

ляри до однієї прямої, що необмежено віддаляються друг від друга), або 

паралельні. На мал. 1а зображений цікавий варіант розташування трьох 

прямих на площині Лобачевського: кожні дві з них паралельні (тільки в рі-

зних напрямках); на мал. 1б зображені прямі, що необмежено наближають-

ся друг до друга, які Лобачевський і називає паралельними; на мал. 1в зо-

бражена пряма "перпендикулярна" усім прямим, які паралельні між собою 

в одному напрямку.   

                    а)                                       б)                                             в)       

Малюнок 1. 

Щоб одержати доказ несуперечності цієї геометрії, треба було побудувати 

модель, але сам Лобачевський цього зробити вже не встиг. Побудувати та-

ку модель випало математикам наступного покоління. У 1868 році італій-

ський математик Е.Бельтрамі досліджував поверхню, яка називається псе-

вдосферою, і довів, що на ній діє геометрія Лобачевського. 

Якщо на цій поверхні намалювати найкоротші 

лінії («геодезичні») і вимірювати по цих лініях 

відстані, складати з дуг цих ліній трикутники, 

то виявляється, що в точності реалізуються усі 

формули геометрії Лобачевського (зокрема, 

сума кутів будь-якого трикутника менш 180°). 

Уже через кілька років німецький математик 

Ф.Клейн (1849-1925) запропонував іншу мо-

дель площини Лобачевського. Ще одна модель 
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геометрії Лобачевського була запропонована французьким математиком 

А.Пуанкаре (1854-1912). Згодом були запропоновані й інші моделі геометрії 

Лобачевського. Цими моделями була остаточно встановлена її несупереч-

ність. Тим самим було показано, що геометрія Евкліда не є єдино можливою. 

 Велика заслуга в розширенні наших уявлень про можливі геометри-

чні простори належить німецькому математику XIX століття Б.Ріману. Він 

відкрив спосіб побудови "геометрій", які локально, "у малому", улаштовані 

майже так само, як і евклідова геометрія, але володіють "кривизною" і це 

позначається при розгляді великих кусків простору. Його відкриття мало 

великий прогресивний вплив на весь подальший розвиток геометрії і ма-

тематики в цілому. ХХ століття виявило, що геометрія Лобачевського не 

тільки має важливе значення для абстрактної математики, як одна з мож-

ливих геометрій, але й безпосередньо пов'язана з додатками математики до 

фізики. Виявилося, що взаємозв'язок простору і часу, відкритий у роботах 

Х.Лоренца, А.Пуанкаре, А.Ейнштейна, Г.Мінковського й описуваний у 

рамках спеціальної теорії відносності, має безпосереднє відношення до 

геометрії Лобачевського. Наприклад, у розрахунках синхрофазотронів ви-

користовуються формули Лобачевського. 

 Ріманова геометрія служить фундаментом загальної теорії відносно-

сті. Можна навіть сказати, що загальна теорія відносності � це більш гео-

метрія аніж фізика, і тут виявляється вплив ідей німецького математика 

Д.Гільберта, який співробітничав з А.Ейнштейном при створенні цієї тео-

рії. Зауважимо, що  ріманова геометрія має важливі додатки в теорії пруж-

ності та в інших розділах фізики і техніки. 

Багато чого в геометрії Лобачевського стало яснішим, після того як 

вчені ознайомилися з геометрією кривих поверхонь. Розглянемо, напри-

клад, геометрію на кулі. Виникає питання, чи не можна переконатися в ку-

лястості Землі, проводячи виміри безпосередньо на земній поверхні. Зви-

чайно, це легко зробити � адже якщо рухатися по Землі в одному напрям-
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ку, то, зрештою, ми повернемося на те ж місце, звідкіля вийшли. Але для 

цього прийдеться зробити кругосвітню подорож. А чи не можна перекона-

тися в кулястості Землі, залишаючись увесь час на невеликій її ділянці, 

скажемо на острові? Виявляється, можливо. Для цього треба вимірювати 

геометричні фігури на поверхні Землі. Візьмемо на цій поверхні дві точки � 

А і В. Ці точки можна з'єднати різними лініями, не залишаючи нашого ос-

трова, але серед усіх цих ліній буде тільки одна, яка має найменшу довжи-

ну. Ми знаємо, що Земля куляста, і тому можемо сказати, що це дуга вели-

кого кола, який з'єднує точки А і В. Людина, яка живе на острові і не знає, 

про кулястість Землі, назве цю лінію прямою, що з'єднує точки А і В. Як-

що після цього людина візьме три точки А, В, С і виміряє кути трикутника, 

то за умов, що острів дуже маленький і точність  інструментів теж мала, 

вона зробить висновок, що сума кутів цього трикутника дорівнює 180 0 . 

Зовсім інший результат можна отримати, якщо острів великий або якщо 

інструменти у жителя цього острова дуже точні. Щоб зрозуміти, у чому 

тут справа, розглянемо такі три точки на глобусі: за точку А вибираємо 

Північний полюс, за точку В � точку перетину екватора з нульовим мери-

діаном і за точку С � точку перетину екватора з меридіаном, який має дов-

готу 90°. У цього трикутника АВС усі три кути дорівнюють 90°. Тоді сума 

кутів трикутника дорівнює 270 градусів. Отже, на поверхні кулі сума кутів 

трикутника є більшою за 180 градусів, і вона буде тим більшою, чим біль-

шою є площа трикутника (тому для маленьких трикутників сума кутів 

майже дорівнює 180 градусам). Точно вимірюючи кути великого трикут-

ника, можна переконатися, що ми живемо на скривленій поверхні. 

Виміри, що були проведені на кулі, можна проводити і на іншій по-

верхні. На будь-якій поверхні є лінії, що з'єднують дві точки і мають най-

меншу довжину серед усіх ліній, що з'єднують ці точки. Такі лінії назива-

ють геодезичними. Вимірюючи кути трикутників, утворених геодезичними 

лініями, можна судити про ступінь скривленості поверхні. Наприклад, у 
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кулі та еліпсоїда сума цих кутів буде більшою за 180°, а в сідла � меншою 

180°. Відомий німецький учений Б. Ріман показав, що можна розглядати не 

тільки скривлені поверхні, але і скривлені простори. Що ж являє собою 

кривий простір? У скривленості поверхні можна переконатися, не виходя-

чи за її межі, вимірюючи кути в трикутниках на цій поверхні. Так само 

простір вважають скривленим, якщо сума кутів трикутників, узятих у цьо-

му просторі, відрізняється від 180°. 

Ми розглянули різні геометрії, і, природно, виникає питання: яка ж 

геометрія нашого світу? Скривлений наш простір чи ні? Щоб чітко поставити 

це питання, треба визначити які лінії у просторі ми будемо вважати прямими. 

Прямою, що з'єднує дві точки, ми назвемо світловий промінь, який іде в по-

рожнечі з однієї точки в іншу. Візьмемо в просторі три точки А, В та С і роз-

глянемо трикутник, утворений світловими променями, що з'єднують ці точ-

ки. Чи буде сума кутів цього трикутника дорівнювати 180°?  

 Найвідоміший фізик ХХ століття А. Ейнштейн створив теорію від-

носності, яка підтвердила скривленість нашого простору. За теорією Ейн-

штейна, матеріальні маси скривляють навколишній простір. Теорія віднос-

ності одержала блискуче підтвердження в проведених досвідах. 

Уявимо собі на Землі спостерігача, який у певний момент бачить зір-

ки А, В та поблизу від зірки А Сонце S, що рухається в напряму до зірки А. 

Цей досвід проводився при повному сонячному затьмаренні. Спостере-

ження відбувалися у невеликий проміжок часу, тому зірки А і В можна 

вважати нерухомими. Неважко виміряти швидкість пересування Сонця по 

небу. У малий проміжок часу вона постійна. Знаючи цю швидкість і від-

стань між Сонцем і зіркою А, неважко підрахувати, у який момент часу 

Сонце закриє цю зірку. Однак, досвід показує, що в дійсності зірка А за-

кривається Сонцем із деяким запізненням, трохи пізніше розрахованого 

часу. Як же це пояснюється теорією відносності? Виявляється, що сильне 
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поле тяжіння, утворене Сонцем, скривляє простір довкола нього і змінює 

напрям світлового променя. Пояснимо це докладніше. 

  

 

Малюнок 3 

 У початковий момент часу Сонце не впливає на шлях світлових про-

менів, які випромінюються зіркою А, тому що вони далекі від Сонця. 

Промінь а попадає в око спостерігача, і він бачить зірку. Промінь a′  не 

попадає в око спостерігача. Коли ж Сонце, що створює сильне поле тяжін-

ня, досить наблизиться до променів а і a′ , ці промені будуть неначе притя-

гатися до Сонця. І, коли Сонце закриє від спостерігача промінь а, спостері-

гач не перестане бачити зірку, тому що промінь a′ , який притягує Сонце, 

потрапить у його око (мал. 3). І справа не у тім, що промінь світла скриви-

вся (він залишається прямим, адже ми назвали прямими саме промені світ-

ла в порожнечі), а у тім, що простір навколо Сонця, під дією тяжіння Сон-

ця, одержав нові властивості, скривився. Скривляють простір й інші зірки. 

Маленькі тіла теж впливають на світлові промені, тільки, звичайно, наба-

гато менш ніж зірки. Відомо, що всі тіла в природі знаходяться в безперес-
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танному русі. Тому тіло, що скривляло в деякий момент простір в одному мі-

сці, через якийсь час скривляє його в іншому місці. У різні моменти світлові 

промені поводяться по-різному, і геометрії, що описують їхнє поводження в 

ці моменти, будуть різними. Отже, геометрія, що описує з певною точністю 

наш реальний простір (геометрія світлових променів), не залишається не-

змінною. Виходить, у формулюванні аксіом треба враховувати час. Поняття 

простору й часу виявляються невіддільними, нерозривними. 

 Відкриваючи нові фізичні закони, уточнюючи їх, ми також змушені 

уточнювати і геометрію, яку застосовуємо. Дослідження питань космосу 

призвело до висновку про неевклідовість нашого простору світлових про-

менів. Зрозуміло, що і при розгляді звичайних земних питань залежність 

простору від часу збережеться, простір буде залишатися неевклідовим, але 

ця неевклідовість буде настільки незначною, що нею цілком можна (і тре-

ба!) знехтувати. Евклідова геометрія зберігає своє повне значення в питан-

нях практики, інженерної техніки тощо. Смішно було би, коли, наприклад, 

інженер, став враховувати, що дві вертикальні лінії схилу не паралельні, а 

перетинаються в центрі Землі. У таких питаннях евклідова геометрія з ве-

ликою точністю описує наш реальний світ, і не випадково, що вивчення 

властивостей простору люди почали саме з евклідової геометрії. Усе це, 

зрозуміло, ніякою мірою не применшує важливості неевклідових геомет-

рій. Вони знаходять собі застосування в найважливіших теоретичних і 

практичних питаннях сучасної фізики і математики. 

 Тут наведено стислий конспект, а у виступах учнів на семінарі, 

звичайно, були біографічні довідки, багато цікавого матеріалу і багато емо-

цій. Необхідно підкреслити, що підготовка до такого семінару поставила моїх 

учнів перед необхідністю оволодіти комплексом різних загальних і комуніка-

тивних умінь. Учні повинні були спланувати свою багатоденну підготовку до 

семінару, оволодіти методикою поглибленого читання, "вмінням користува-

тися довідниками, здійснювати систематизацію самостійно здобутої інфор-
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мації, порівнювати виклад одного і того ж питання в науково-популярній і 

науковій літературі, включатися в діалог,  логічно аргументувати" [1, 143].  

 Кожен викладач розуміє, що питання, які були поставлені перед учня-

ми є гарною пропедевтикою для подальшого вивчення ними таких математи-

чних курсів як диференціальна геометрія, основи геометрії тощо.  І якщо пе-

дагог прагне до того, щоб знання його учнів "були добре організованими", то 

він  розуміє, що нові факти не виникають із нічого: вони повинні бути пов'я-

зані з навколишнім світом, з уже наявними знаннями, спиратися на них, зна-

ходити в них своє пояснення, відповідати природній допитливості учнів. 

Викладачі, які віддані своїй справі, здатні відшукати способи, за яких 

новий факт у математичних знаннях учнів прив'язується до раніше вивче-

них фактів та цементує їх. Головне, що педагог організує навчальну діяль-

ність учня так, щоб той зміг зробити для себе відкриття, у результаті якого 

він синтезує нове знання, установлює взаємозв'язки, робить висновки, фо-

рмулює нове означення тощо.  Принцип творення знань спонукує педагога 

змінити свою позицію в навчальному процесі. З інформатора він перетво-

рюється в організатора пізнавальної діяльності, яку самостійно проводить 

учень. На уроці вчитель не прагне розкрити усю сутність інформації. Він 

тільки організує пізнавальну діяльність учнів і підтримує горіння їхнього 

мислення, підкидаючи питання, як поліна в палаюче багаття.  

Самоосвітня діяльність дозволяє учням випробувати задоволення від 

праці та робити черговий крок у своєму розвитку. Анатоль Франс у своєму 

творі "Сад Епікура" написав: "Пробуджуйте цікавість. Відкрийте очі своїм 

учням, але не перевантажуйте їхній мозок. Досить заронити в нього іскру. 

Вогонь сам розгориться там, де є для нього їжа". Сучасні педагоги розумі-

ють, що заняття, які тільки дають знання, не наближають людину до щастя 

життя. Заняття, які підводять людину до осмислення істини, сприяють ру-

ху до щастя, бо знання є цінними тільки як засіб збагнення таємниць життя 

і засіб знайти свободу вибору власної долі.  
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В процессе обучения математике бывает полезно давать некоторые 

общие рекомендации, облегчающие поиск решения задачи либо наталки-

вающие на "открытие" новой закономерности, факта, понятия, теоремы и 

т.д. Такие рекомендации различными исследователями в области методики 

математики называются по-разному: эвристические ориентиры, эвристиче-

ские предписания, правила-ориентиры, эвристические схемы, стратегии, 

концентры, эвристико-дидактические конструкции и т.д.  Все они относят-

ся к эвристическим приемам деятельности и в их основе лежат, естествен-

но, разнообразные эвристики.    

Итак, мы будем рассматривать эвристические приемы как особые 

приемы, которые сформировались в ходе решения одних задач и более или 

менее сознательно переносятся на другие задачи. Они дают самое общее 

направление мысли, не гарантируя получение нужного результата. 

© Скафа Е.И., 2002 


