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Резюме. В роботі проведений деякий аналіз сучасного стану впровадження 
інформаційних технологій в навчальний процес та дається характеристика 
тим комп'ютерним засобам, що сприяють формуванню навчально-
пізнавальної евристичної діяльності учнів. 
 
Summary. The article deals with an analysis of present-day state of information tech-
nologies used in the educational process. The description of the computes aids, which 
enable the cognitive heuristic activities to be formed more effectively, is given. 
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Аналіз правильних розв�язань геометричних задач показує, що пере-

робка інформації, яка міститься в умові задачі, часто здійснюється в на-

прямку одержання різних висновків (наслідків) з того, що дано. Серед  

© Власенко К.В., 2003 



 22

них є такі, що неодноразово використовуються в процесі розв�язання одні-

єї і тієї ж задачі; вони становлять результат деяких міркувань. Наприклад, 

виходячи з умови задачі, було отримано: якісь два трикутники, що входять 

до складу деякого рисунку, є подібними. Надалі отриманий висновок кіль-

ка разів використовується при розв�язанні задачі, але вже без обґрунтуван-

ня подібності виділених трикутників. Це означає, що на розглянутому ета-

пі розв�язання задачі виникає зв'язок процесів осмислення виділених три-

кутників і їхньої подібності. Надалі при розв�язанні даної задачі осмислен-

ня зафіксованих трикутників безпосередньо сприяє осмисленню того, що 

вони подібні. Отже, у ході розв�язання задачі в учнів повинні бути утворе-

ні вищевстановлені розумові зв'язки. Виникнення й вияв цих зв'язків �про-

суває� розв�язання задач, і тому вони мають важливе значення в складі гео-

метричних умінь. Успіх у розв�язанні геометричних задач визначається умін-

ням установлювати нові зв'язки між об'єктами, даними в умові задачі й шука-

ними об�єктами. Причина безпорадності учнів, яка спостерігається при 

розв�язанні ними геометричних задач, часто криється в тому, що в них або 

зовсім не утворюються такі зв'язки, або число їх виявляється невеликим. 

Зазначене вказує, що в складі геометричних умінь істотне значення 

має одержання висновків з умови задачі. Цей прийом є загальним (специ-

фічним) евристичним прийомом за класифікацією Скафи О.І. [9]. Він оде-

ржав назву �виведення наслідків�.  Як переосмислення елементів рисунка в 

плані іншого поняття, переконструювання його, цей прийом вводять 

В.І.Зикова, О.М.Кабанова-Меллер, І.С.Якіманська. З іншого боку, цей 

прийом входить у більш загальний прийом, називаний у літературі аналі-

зом через синтез, який С.Л.Рубінштейн назвав основним нервом будь-якої 

розумової діяльності. Цей же евристичний прийом розумової діяльності 

Б.В.Журавльов називав  �довільною зміною точки зору�, а Є.Н.Кабанова-

Меллер � �різнобічним розглядом предмету�.  
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Слєпкань З.І. стверджує [11], що зміст навчального матеріалу в проце-

сі формування творчої особистості учня становлять теоретичний матеріал і 

система вправ, передбачених програмою, підручниками, та спеціальна  си-

стема прикладів і задач, що сприяють розвитку творчості школярів і які на-

зивають творчими. У дослідженнях Самовола П.І. [8], Міракової Т.М. [7], 

Чашечнікової О.С. [14], Жумаєва Е.Е. [5], Іванова Й. [4] та ін. розроблено 

системи  вправ зі шкільних математичних предметів, в основі яких лежить 

творча задача. Не дослідженими залишаються шляхи, методи, організаційні 

засоби навчання, які ефективно використовувалися б при евристичному на-

вчанні математики, при формуванні евристичних прийомів. Ми пропонуємо 

методику організації та управління евристичною діяльністю учнів при фор-

муванні  прийому �виведення наслідків� у процесі навчання геометрії. 

На початкових етапах організації евристичної діяльності при форму-

ванні прийому �виведення наслідків� найефективнішими виявляються ме-

тоди проблемного навчання як дидактичної системи. 

У психолого-педагогічній літературі і в практиці експериментальних 

досліджень питань формування творчої особистості розглянуто евристичні 

методи навчально-творчої діяльності [1, 5, 13]. Розглянемо деякі з тих, що 

допоможуть забезпечити формування прийому �виведення наслідків�. 

1. Метод евристичного дослідження. Обирається об�єкт дослідження (на-

приклад, рівнобедрений трикутник). Учням пропонується самостійно дослі-

дити заданий об�єкт за наступним планом: мета дослідження(визначити влас-

тивості рівнобедреного трикутника) � план роботи � факти про об�єкт - до-

сліди, моделі дослідів, нові факти � виниклі питання й проблеми � версії до-

слідів, гіпотези � рефлексивні судження й результати � висновки. 

2. Метод евристичного спостереження. Водночас з отриманою від учи-

теля інформацією багато учнів у процесі спостереження бачать і інші осо-

бливості об�єкта, який спостерігається, тобто добувають нову інформацію 

та констатують нові знання (наприклад, спостерігаючи за розв�язанням за-
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дачі про площину многокутника та точку, яка їй не належать, рівновідда-

лену від сторін або вершин многокутників в 10-ому класі, учні бачать пі-

раміду, вершина якої має властивості, зазначені в задачі, та готові до виве-

дення цілого ряду наслідків для піраміди, яка вивчається в 11-ому класі). 

Далі ми це покажемо на прикладі. 

3. Метод колективної �мозкової атаки� або �метод мозкового штур-

му�. Основна задача методу � зібрати якнайбільше різноманітних ідей. 

Принципи й правила цього методу: абсолютна заборона критики ідей, за-

пропонованих учасниками, схвалення всіх можливих реплік, ідей, аналіз 

проблемних ситуацій й оцінка ідей, генерації контрідей. 

4. Метод морфологічного ящика. Знаходження (виведення) нових, оригі-

нальних ідей (наслідків) шляхом співставлення різних комбінацій відомих та 

невідомих елементів (наприклад, співставлення різних комбінацій елементів 

паралелограма та паралелепіпеда при вивченні теми �Призма�). 

Важливим та ефективним засобом формування прийому �виведення 

наслідків� є розв�язання евристичних задач, які лежать в основі викорис-

тання вищевказаних методів. У контексті навчально-пізнавальної евристи-

чної діяльності вводиться термін �евристична задача�. 

Ми дотримуємося точки зору Крупіча В.І. [6] , що задача може бути 

віднесена до типу евристичних задач, якщо в процесі взаємодії з нею, у 

випадку її прийняття той , хто навчається , встановлює: 

1) нові знання, закономірності, відношення, властивості, необхідні 

для обґрунтування розв�язка задачі, відомі чи невідомі; 

2) алгоритм (прийом) чи послідовність заданих алгоритмів (прийо-

мів) розв�язання невідомі; 

3) теоретична й практична основа (базис) розв�язання задачі, яка мі-

стить функціональне відношення, невідома. 

У нашому дослідженні [2] евристичні задачі є основою для створення 

евристичних ситуацій актуалізації орієнтування, пошуку, перетворення та 
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інтеграції, засобом для побудови евристико-дидактичних конструкцій, ме-

тою формування навчально-пізнавальної евристичної діяльності тих, що 

навчаються, засобом використання різних видів евристик при формуванні 

геометричних понять, вивченні теорем та аксіом, розв�язанні задач, а та-

кож вивчення різних моделей реальних процесів користування евристикою 

�виведення наслідків�. 

Ознайомлення учнів з цим прийомом і створення умов для фактично-

го оволодіння ним передбачає розробку евристичних завдань, в яких цей 

прийом використовується найбільш повно.  

Корисні евристичні завдання такого змісту: 

1. Сформулюйте як можна більш наслідків з даних про об�єкт. 

2. Перетворіть об�єкт так, щоб отримати ще якісь наслідки. 

3. Встановіть зв�язки між декількома об�єктами. 

4. Сформулюйте якомога більше запитань, що стосуються даної задачі 

або проблеми , й спробуйте знайти відповіді на них. 

Розуміння застосування прийому є першим основним етапом його ви-

користання. Слєпкань З.І. обґрунтовано стверджує [10], що зрозуміти 

будь-яке явище (чи об�єкт) � означає віднести його до певного класу явищ 

(чи об�єктів) виявити причини його виникнення чи розвитку. 

Ми пропонуємо евристичне правило-орієнтир до застосування прийо-

му �виведення наслідків�. Він містить таку послідовність операцій: 

� визначити мету дії; 

� визначити можливі лінії отримання наслідків у відповідності до постав-

леної мети; 

� розчленити на частини об�єкти, що аналізуються, та розглянути перехід 

від одного з них або декількох в нову систему зв�язків та  відношень;  

� встановити нові властивості початкового об�єкту; 

� співвіднести кожне з отриманих наслідків об�єкту з пошуком початко-

вого результату;  
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� сформулювати висновки. 

Розглянемо роботу цього правилу-орієнтиру, звертаючи увагу на те, що 

�виведення наслідків� використовуються  як евристичний прийом формуван-

ня прийомів евристичної діяльності учнів у процесі навчання геометрії.  

Ми пропонуємо фрагмент організації семінару, який доцільно провес-

ти після вивчення визначення прямої перпендикулярної площині. Розгля-

нута задача розширює границі застосування евристики �виведення наслід-

ків� та формує візуальну адаптацію учнів до відповідних просторових зо-

бражень в процесі використання прийомів �моделюй�  і �мисли на моделі�. 

Після введення означення перпендикулярності прямої та площини уч-

ням пропонується задача на доведення. 

Задача. У правильному трикутнику АВС точка О � його центр. Пря-

ма РО перпендикулярна площині АВС. Довести, що відстані від  точки Х, 

яка лежить на РО, до вершин трикутника АВС рівні, до сторін його рівні. 

Довести, що кути АХО, ВХО, СХО рівні. Довести рівність кутів ХАО, 

ХВО, ХСО. Узагальнити цю задачу на випадок многокутника. 

Прослідкуємо за ходом розв�язання, пам�ятаючи, що для формування 

прийому �виведення наслідків� учням пропонується деякий набір даних і 

потрібно з цих даних одержати якомога більше наслідків. 

У процесі розв�язання задачі учням необхідно буде спиратися на зо-

браження необмежених просторових об�єктів � прямих і площин, що по-

різному розташовуватимуться в просторі. У монографії Тарасенкової Н.А. 

[12] для цього рекомендується візуальний тренаж. 

Необхідно організувати маніпулювання з предметами, що виступати-

муть замісниками прямих і площин. Для цього необхідно, щоб на уроці в 

розпорядженні кожного учня було принаймні таке індивідуальне облад-

нання: декілька в�язальних спиць (олівців чи ручок), які виступатимуть 

моделями прямих; пластилін для фіксації окремих положень прямих; мо-

дель опорної площини � підніс, дощечка, пластина з пінопласту, на якій 
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кріпитимуться прямі; декілька аркушів паперу; каркасні макети многог-

ранників (якщо це можливо). Побудовані геометричні моделі, які допома-

гають формуванню прийомів евристичної діяльності, доцільно застосову-

вати й при вивченні тем: �Перпендикулярність площин�, �Кут між прямою 

і площиною�, �Кут між двома площинами�, �Піраміда�. 

Розв�язання цієї задачі привело до геометричної моделі (рис.1). Оскі-

льки О � центр ∆ АВС, то АО=ВО, OD=OK=OM, де точки D, K, M � сере-

дини відповідних сторін.  

За умовою PO ⊥  AO, PO ⊥  CO, PO ⊥  BO. 

Прямокутні трикутники ХОА і ХОС рівні за двома катетами. Із їх рів-

ності випливає, що АХ = ВХ = СХ і ХМ = ХК = ХD, ∠  АХО = 

= ∠  ВХО = ∠  СХО, ∠  ХАО =∠  ХВО =∠  ХСО. 

Після чого учитель формулює навчальну проблему, мету діяльності: 

�Що нас може цікавити в цій задачі після того, як вже доведена рівновід-

даленість точки Х від вершин та сторін трикутника?� 

  Необхідно сформувати декілька груп з 3-5 учнів та експертну групу, 

яка буде оцінювати та відбирати найкращі ідеї. При цьому для реалізації 

завдання їм пропонується прийом �мисли на моделі�. 

 
Рис.1.  

 Учитель проводить розминку � швидкий пошук відповідей на питання та за-

дачі тренувального характеру, розчленовуючи на частини отриману модель: 
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•  які ще прямі та площини можна вважати перпендикулярними? 

•  розмістіть пряму ХО так, щоб вона була перпендикулярна тільки до 

АМ (усі останні прямі площини (АВС) приберіть); 

•  розмістіть пряму ХО так, щоб вона була перпендикулярна тепер до 

АМ та ВD , додавайте по одній прямій в площині (АВС); 

•  робіть висновок після кожного додавання прямої; 

•  що можна сказати про ∠ ХМА ? 

•  як нахилені прямі ХА, ХВ, ХС до площини (АВС) ? 

•  чим є ОМ  в ∆ АВС ? 

•  чому ХМ   та  АМ перетнулись в одній точці? І так далі. 

Починається �штурм� поставленої проблеми: �Сформулюйте ознаку 

перпендикулярності прямої та площини�. Учням необхідно розглянути пе-

рехід від визначення перпендикулярності прямої та площини до відповід-

ної ознаки. Нагадуються правила обговорення. Генеруються ідеї за сигна-

лом вчителя. Кожен виказує вголос свої ідеї. Заперечується критикувати 

запропоновані ідеї, їх можна тільки доповнювати та комбінувати. До кож-

ної групи прикріплюється експерт, який фіксує всі ідеї. Це відбувається 

протягом 10-15 хвилин. 

Ця модель допоможе учням отримати ряд наслідків: ознаку перпенди-

кулярності прямої і площини; опорні задачі про проектування точки, рів-

новіддаленої від сторін або вершин многокутника, площині якого вона не 

належить; визначення та побудову кута між двома площинами. Учні звер-

таються до неї та встановлюють, що ВС ⊥  АРМ, АС ⊥  BPD, AB ⊥  PCK  і 

виводять наслідок - правило�орієнтир (оцінити та відібрати найкращі ідеї 

необхідно групі експертів): для того, щоб довести перпендикулярність 

прямої а та площини α, на даній площині треба знайти або побудувати дві 

прямі b і с, які перпендикулярні прямій і проходять через її точку перетину 

з площиною α.  
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Далі проводиться обговорення підсумків роботи груп, відбір найкра-

щих ідей та їх публічний захист. 

 Саме цим евристичним прийомом - �виведення наслідків� - також ак-

туалізовані способи обчислення елементів піраміди за відомими іншими 

елементами, можуть бути зроблені узагальнення на будь � яку правильну 

піраміду. Одночасно учні знайомляться з прийомом доведення або обчис-

лення елементів через включення їх в прямокутні трикутники - це  вони 

зможуть використовувати при вивченні многранників у 11 класі. 

Таким чином, узагальнюючи вищевказане, пропонуючи методику фо-

рмування евристичного прийому �виведення наслідків� у процесі організа-

ції евристичної діяльності, ми стимулюємо пошук розв�язання нових про-

блем, відкриття нових для учнів знань, спрямовуємо думку на  головне в 

змісті, включаємо учнів в процес наглядно - образного мислення, яке поле-

гшує сприйняття необхідної для  актуалізації евристичної ситуації. 
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Резюме. В статье описывается методика организации и управления эври-
стической деятельности учащихся с использованием эвристического приё-
ма �выведение следствий�  на уроках геометрии. 
 
Summary. In the article describes the methods of heuristic organization and 
management of pupils� activity with the help of heuristic method �deducing the 
consequence� during the lessons of geometry 
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Від педагогів вищої школи сьогодні вимагається спеціальний підхід 

до організації навчання, бо Україна потребує спеціалістів, які спроможні 

успішно виконувати професійні завдання на високому рівні майстерності, 

швидко, точно, оригінально вирішувати як ординарні, так і неординарні 

завдання. Викладач вищого навчального закладу щодня розв'язує багато 

питань, пов'язаних з підготовкою майбутніх спеціалістів, замислюється 

над тим, як поєднати в педагогічній діяльності вимоги навчальних програм 

і творчий підхід, та у чому полягає сутність педагогічної творчості. Філо-
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