
 30

9. Скафа Е.И. Разновидности эвристик и их классификация в дидактиче-
ских целях // Дидактика математики: проблеми і дослідження. � До-
нецьк: ТЕАН, 2002. � Вып.18. � С. 47-56. 

10. Слєпкань З.І. Формування творчої особистості учня в процесі навчання 
математики // Математика в школі. �2003. � №3. � С.7-14. 

11.  Слєпкань З.І. Методика навчання математики. � К.: Зодіак-ЕКО, 2000. � 
512 с. 

12. Тарасенкова Н.А. Використання знаково-символічних засобів у навчан-
ні математики. � Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. � 400с. 

13. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продук-
тивного обучения: Пособие для учителя. � М.: Гуманитарный издатель-
ский центр ВЛАДОС, 2000. � 320 с. 

14. Чашечникова О.С. Розвиток математичних здібностей учнів в основній 
школі. Дис. ... канд. пед. наук, Інститут педагогіки АПН України. � К.: 
1997. � 208с. 

 
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 

Надійшла до редакції 16.01.2003 р. 
 
 
ЕВРИСТИЧНА КОМПОНЕНТА У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Лосєва Н.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент 
Донецький національний університет 

 

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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софи, із часів давнини, також  замислювалися над тим, яким чином органі-

зувати мислетворчу діяльність, щоб вона була більш продуктивною та 

спонукала до відкриття нових знань. Такі якісні процеси мислення назвали 

евристичними. "Евристика (грец. "знаходжу, відкриваю") � наука, що ви-

вчає закономірності побудови нових дій у новій ситуації, тобто організація 

продуктивних процесів мислення, завдяки яким здійснюється інтенсифіка-

ція процесу генерування ідей..." [5, 204]. Сучасні методи евристичного 

пошуку почали активно створюватися й використовуватися у 40-60 рр. ХХ 

століття такими авторами як Ф.Цвіккі (морфологічний аналіз), В. Гордон 

(синектика), Ф.Ханзен (метод організуючих понять), Д. Пойя (метод конт-

рольних запитань), А.Осборн (метод "мозкового штурму"), Г.Альтшуллер 

(алгоритм розв'язування винахідницьких задач), Г.Буш (метод гірлянд ви-

падковостей та асоціацій), К.Делоне (метод розчленованого проектування, 

метод ліквідування безвихідних ситуацій, метод трансформації системи), 

Е. де Боно (латеральне мислення) та інші [1, 3, 6, 8, 9]. Викладачу вищого 

навчального закладу сьогодні, на нашу думку, необхідно глибоко осмисли-

ти цю спадщину та творчо використовувати її у конструюванні своєї ви-

кладацької діяльності. 

Отже, головне завдання роботи полягає в ознайомленні з прийомами 

розвитку творчого мислення та з евристичними підходами до організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, які можна реально ви-

користовувати і в математичних курсах. 

У вищій школі поки що основна увага приділяється розвитку навичок 

логічного (вертикального) мислення, яке хоч і є ефективним, але не є по-

вним. Цей тип мислення повинен бути доповнений продуктивними мето-

дами мислення творчого. Сьогодні на розвиток творчих здібностей  часті-

ше дивляться лише як на деяку бажану мету, якої намагаються досягти 

тільки закликами й умовляннями. У педагогічній практиці відсутня проду-

мана практична методика досягнення такої мети, хоча необхідні заняття, 
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пов'язані з розвитком латерального мислення, вже проводяться у деяких 

школах зарубіжжя. Так доктор філософії, психології та медицини Едвард 

де Боно, який увів поняття "латеральне мислення" (воно зафіксовано в 

Оксфордському словнику сучасної англійської мови; лат. lateralis, англ. lat-

eral � побічне, другорядне) і визначив його як процес обробки інформації 

для розвитку творчих здібностей та інтуїції, керує втіленням у життя чис-

ленних програм для набуття навичок творчого мислення під час навчання 

школярів і студентів у різних країнах світу. До його методики зверталися 

найбільші промислові корпорації світу, такі як IBM, NTT (Японія), Du 

Pont, Shell, Eriksson, Ford та інші. Головне, що латеральному мисленню 

можна навчитися, навички його можна засвоїти так само, як і прийоми 

розв'язування математичних задач.   

Наш розумовий апарат обробляє інформацію цілком сталим способом, 

який є ефективним і має чимало практичних достоїнств. Однак, в нього є і 

недоліки. Зокрема, розумовий апарат легко створює концептуальні моделі, 

але важко перебудовує їх, коли з'являється необхідність у модернізації. 

Саме такі недоліки і викликають потребу в евристичних прийомах мис-

лення. Завдання евристичного мислення � створити засіб для дійсного пе-

ретворення моделей, відходу від кліше й упорядкування інформації якось 

по-новому, щоб викликати появу свіжих ідей. Метою евристичних прийо-

мів є генерація ідей. 

 Нові ідеї � рушійна сила перетворень і прогресу в усіх сферах людсь-

кої діяльності: від науки до мистецтва, від політики до устрою власної до-

лі. Слід зазначити, що найважливішим чинником евристичного мислення є 

плідність. Якщо вертикальне мислення, вибираючи якийсь єдиний шлях 

дій, відкидає всі інші можливі варіанти, евристичне мислення прагне від-

шукати нові можливості. Коли людина мислить вертикально, то обирає та-

кий підхід до вирішення проблеми, що уявляється їй найбільш перспекти-

вним. А прийоми евристичної діяльності спрямовані на створення якомога 
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більшого числа альтернативних рішень. Евристичне мислення саме спря-

мовує напрямок і, навіть, зовсім не обов'язково рухатися в напрямку до чо-

гось � можна і від чогось відійти. Важливим є сам рух, який допомагає ві-

дійти від сформованих стереотипів.  

Зауважимо, що просте визнання цінних якостей евристичних методів 

навчання викладачами вищих навчальних закладів ще не принесе нам ба-

гато користі, бо треба привчати педагогів і студентів використовувати його 

переваги у навчальному процесі. Передумовою опанування навичками ко-

ристування евристичних методів можуть слугувати такі  прийоми: 

Аналогії. Щоб перебудувати модель, зуміти побачити ситуацію в но-

вому світлі, "народити" свіжу ідею, насамперед потрібно, щоб хоч деякі 

думки почали приходити нам у голову. До аналогій звертаються хоча б для 

того, щоб створити прецедент руху. Розглянутій проблемі знаходять ана-

логію, а потім подібна ситуація одержує свій власний розвиток. На кожно-

му етапі проміжний результат співвідносять із первинною проблемою. Тим 

самим проблема розвивається слідом за аналогією. Наприклад, у матема-

тиці ми заміняємо об'єкти символами, а потім виконуємо з ними різні ма-

тематичні операції. Ми начисто забуваємо, що за цими символами стоїть. 

Виконавши необхідні дії, ми перетворюємо символи у вихідні об'єкти і ви-

значаємо, що з ними сталося. Необхідно зазначити, що використовувати 

аналогії в евристичній діяльності � далеко не те ж саме, що вести доказ за 

допомогою аналогій. Роблячи висновок шляхом аналогії, ми, звичайно, 

припускаємо, що оскільки в аналогічній ситуації щось відбувається певним 

чином, то, і в обставинах, які нас цікавлять, повинна повторюватися та ж 

сама картина. Використовуючи аналогії в евристичній діяльності, ми пере-

слідуємо зовсім іншу мету: зрушити з мертвої точки. Аналогії нам потрібні 

не для того, щоб щось довести. Ми використовуємо їх лише як стимул. Так 

на практичних заняттях із спецкурсу, який пов'язаний зі шкільним курсом 

геометрії, нами було запропоновано студентам таку задачу: Дано коло ра-
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діуса r і точка A, розташована поза колом. Проведіть із точки A січну до 

кола таким чином, щоб внутрішня і зовнішня частини січної були рівними. 

Зрозуміло, що алгоритму для розв�язання цієї задачі немає. Логічне 

(вертикальне) мислення не дає нам чіткої, обґрунтованої відповіді, тому 

що ми навіть не знаємо, з чого почати розв�язання цієї задачі, у якому на-

прямку міркувати. Студенти почали пошук можливих варіантів: як провес-

ти відрізок січної так, щоб він точкою перетину з колом поділявся навпіл?  

І виникли такі аналогії: відрізок, поділений навпіл � можливо, це одна з ді-

агоналей прямокутника, паралелограма, ромба, які, як відомо, точкою пе-

ретину поділяються навпіл. А можливо, це основа рівнобедреного трикут-

ника, в якому проведена медіана до основи (вона ж висота і бісектриса). Як 

бачимо, аналогії корисні тим, що виражають різні відносини, які можна 

потім перенести на поставлену проблему і легше переосмислити її. 

Виклик припущенням. При вирішенні різних проблем ми встановлю-

ємо для себе якісь границі або межі, які самі ж і не наважуємось пересту-

пити. Вони значною мірою полегшують вирішення задачі, тому що зву-

жують зону пошуку. Якщо хтось раптом знаходить рішення, вийшовши за 

вказані межі, ми обурюємося: "Це � порушення правил". Але границі, зви-

чайно, встановлюємо ми самі. Більш того: робимо це лише для власної 

зручності. Оскільки евристики прагнуть перебудувати будь-який фіксова-

ний зразок, їх завдання саме і полягає в тому, щоб кидати виклик усіляким 

вихідним припущенням.   

Нове слово "ПО". Перегрупування � основа основ евристичних при-

йомів у навчанні, і воно означає, що ми відходимо від фіксованих, жорст-

ких моделей, що сформувалися під впливом зовнішніх умов. Перегрупу-

вання знаходить свій концентрований вираз у певному мовному елементі. 

Наприклад, в Едварда де Боно  цей елемент мови � "ПО", який, на його 

думку, робить нашу мову та мислення більш вільними. За допомогою 

"ПО" ми можемо "підкинути" у розмову довільне слово з метою дати по-
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штовх новим ідеям. Наприклад, Ви кажете: "Зараз я маю намір підкинути 

вам таке слово. Воно не має нічого спільного з предметом нашої розмови. 

Нічого не змушує мене обрати саме це слово. Я лише хочу, щоб воно під-

казало вам якісь нові ідеї. Не треба думати, що його вибір чимось продик-

тований, і займатися пошуками деяких схованих причин. Це слово � "ро-

дзинка". Замість цього можна було просто сказати: "ПО родзинка". Якщо 

обговорювалася, наприклад, проблема: "Як краще використовувати навча-

льні години", тоді наше, обране навмання, слово могло б наштовхнути на 

такі ідеї: 1. Родзинка � додає особливий смак кондитерським виробам � 

маленькі пакетики зі солодощами. Тобто, слід перемежовувати тривалий 

час, заповнений навчанням, короткими інтервалами, під час яких займати-

ся чимось приємним; 2. Родзинка � сушений виноград � насолода в концент-

рованому виді. Тому слід подавати матеріал стисло і лаконічно, щоб можна 

було опанувати його за короткий час; 3. Родзинка � виноград, висушений на 

сонці. Можливо, приємна обстановка буде допомагати засвоєнню матеріалу 

(спеціально підібране освітлення, інтер'єр тощо), зробить заняття менш нуд-

ними? 4. Родзинка � виноград висушують, щоб він довше зберігався. Матері-

ал, законспектований лаконічно, легше згадати, але доведеться доповнювати 

його якимись поясненнями або прикладами тощо [2, 243]. 

Метод "від супротивного".  Якщо ми не хочемо сидіти, склавши руки 

й очікувати, коли ж нас відвідає натхнення, кращий спосіб із чогось почати 

� відштовхнутися від того, що в нас є. "Коли під час змагань спортсмени 

допливають до кінця водяної доріжки, вони різко відштовхуються ногами 

від борта басейну і тим самим збільшують свою швидкість. Застосовуючи 

метод "від супротивного", ми також різко відштовхуємося ногами від чо-

гось вже існуючого і нам добре знайомого, щоб почати рух у протилежно-

му напрямку" [2, 150]. 

"Мозковий штурм". Це особлива форма роботи, що дає можливість  

забути на деякий час про мислення вертикальне, яке не відрізняється гнуч-
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кістю. "Мозковий штурм" припускає колективні дії й використовується як 

відправна точка для розвитку власних ідей. Під час "мозкового штурму" 

спонукальним поштовхом для нас служать ідеї інших людей. Висловлена 

кимось думка може сприяти появі наших власних ідей. Навіть якщо ми не-

правильно тлумачимо чиюсь думку, як стимул вона все одно може вияви-

тися дуже корисною. При "мозковому штурмі" ми змушуємо працювати 

голови інших людей, одержуючи одночасно стимулюючий вплив із їхньо-

го боку. Оскільки в обговоренні беруть участь кілька людей,  з'являється 

можливість подивитися на ситуацію з різних боків. 

Вибір точки входу і зони уваги. "Зона уваги" відповідає тій частині 

розглянутої проблеми, що знаходиться в полі нашого зору. А точка входу 

першою потрапляє в поле нашого зору і її вибір є дуже важливим тому, що 

послідовність, із якою ідеї йдуть одна за іншою, може вирішальним чином 

вплинути на остаточний результат. Так студентам було запропоновано таку 

задачу: У тенісному турнірі беруть участь сто одинадцять спортсменів. Це 

одиночні змагання і проходять вони за системою "той, хто програв � вибу-

ває". Визначіть мінімальне число матчів при даній кількості учасників. 

Дехто починає викреслювати схеми, що показують пари гравців і уча-

сників, вільних від гри. Інші намагаються вирішити задачу за допомогою 

піднесення до степеня числа 2 (4, 8, 16, 32 і т.д.). Але знаходиться студент, 

який стверджує, що відповідь дуже проста: сто десять матчів. І ми можемо 

одержати її відразу, не здійснюючи ніяких математичних операцій. Щоб 

знайти її, досить переключити увагу з переможців у кожнім матчі на пере-

можених (які, звичайно, цікавлять нас дещо менше). Оскільки в турнірі 

може бути тільки один переможець, повинно виявитися сто десять пере-

можених. Кожен з них може програти тільки одну зустріч, отже, треба 

провести сто десять матчів. 

Пошук альтернатив. Основним принципом якого є такий: будь-яка то-

чка зору на щось � це тільки одна з багатьох можливих точок зору і Ви 
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прагнете знайти якнайбільше число різних підходів. Ми відходимо від фік-

сованих моделей і створюємо умови для появи нових. Коли ми підходимо 

до вирішення якоїсь проблеми з позицій розвитку творчого мислення, то 

розглядаємо кожну точку зору як корисну, але не приймаємо її за деякий аб-

солют. Іншими словами, ми визнаємо корисність тієї чи іншої моделі, але, 

замість того, щоб приймати її за єдину, своєрідну, бачимо в ній лише один із 

способів розв'язання.  Навіть, якщо у якомусь випадку пошук альтернатив 

виявиться безрезультатним, у студентів виробиться звичка шукати нові мож-

ливості, замість того, щоб приймати найбільш очевидний варіант.  

Вище описано не всі відомі нам евристичні прийоми. Але зупинимося 

тут, щоб показати досвід автора щодо використання методу "пошук альте-

рнатив" у курсі вищої математики. На записану нижче задачу студенти за-

пропонували 18 варіантів розв'язання, із яких ми наведемо далеко не всі. 

Розглянемо задачу: Показати, що функція ( ) xxF 2sin=  є первісною 

для функції ( ) xxf 2sin= , Rx ∈ . 

Розв�язання 1: Треба довести, що ( ) ( )xfxF =′ . Для цього знайдемо похі-

дну ( )xF , застосувавши правила диференціювання. 

( ) xxxx 2sincossin2sin 2 ==′ , тобто ( ) ( )xfxF =′ , Rx ∈ . Що і треба було 

довести. 

Розв�язання 2: Для обчислення похідної функції ( )xF  застосуємо правило 

диференціювання добутку 

( ) ( ) xxxxxxxxxx 2sincossin2cossinsincossinsinsin2 ==+=′=′  

Розв�язання 3: 

За формулою 
2

2cos1sin2 xx −= , маємо: 

( ) ( ) =′−
′






=

′






 −=′ xxx 2cos

2
1

2
1

2
2cos1sin 2  
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( ) xx 2sin22sin
2
10 =⋅−−= , що і треба було довести. 

Розв�язання 4: 

( ) ( ) ( ) ( ) xxxxxxxx 2sincossin2sincos2cos0cos1sin 222 ==−−=′−=′−=′ . 

Розв�язання 5: 

Використаємо формулу:  
2

cos
2

sin2sin xxx = .  Маємо: 

( ) =
′





=

′


















=′

2
cos

2
sin4

2
cos

2
sin2sin 22

2
2 xxxxx  
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′
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2
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2
sin

2
cos

2
sin4 2222 xxxx
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−⋅+⋅=

2
1

2
sin

2
cos2

2
sin

2
cos

2
1

2
cos

2
sin24 22 xxxxxx  

=





 −=

2
sin

2
cos

2
cos

2
sin4 33 xxxx

 

xxxxxxx 2sincossin2
2

sin
2

cos
2

cos
2

sin22 22 ==





 −





= . 

Розв�язання 6: 

Якщо Znnx ∈+≠ ,
2

ππ , маємо ( ) =
′









+

=

′


























+
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xtg
xtg

xtg
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2

2

2

11
sin  

( ) ( ) ( ) ( ) =
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21
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2
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Розв�язання 7: 

( ) ( ) =
′−=

′






=′

x
x

xc
x 4

2

2
2

cosec
cosec

osec
1sin  

xxxx
xx

x
x

xx 2sincossin2cos
sin

1
sin
sin2

sin
1cosec2sin 2

4
4 ==






−−=

′






⋅−=  

Розв�язання 8: 

Застосуємо логарифмічне диференціювання. 

2
2cos1sin2 xxy −== ; 

( ) 2ln2cos1lnln −−= xy ;   ( Znnx ∈≠ ,π ) 

x
x

x
xx

x
x

y
y

sin
cos2

sin2
cossin40

2cos1
2sin2

2 ==−
−

=
′

,  

тому: xxx
x
xxy 2sincossin2

sin
cos2sin2 ===′ . 

Розв�язання 9: 

Застосуємо логарифмічне диференціювання у випадку, якщо 0sin ≠x . 

xy 2sin= ; 

а) 0sin >x ,  ( )xy sinln2ln = , 

x
x

y
y

sin
cos2=

′
, 

xxxx
x
xy 2sincossin2sin

sin
cos2 2 ==⋅=′ ; 

б) 0sin <x ,  ( )xy sinln2ln −= , 

( )
x
x

x
x

y
y

sin
cos

sin
cos2 =

−
−=

′
, 

xxxx
x
xy 2sincossin2sin

sin
cos2 2 ==⋅=′ , 

що і треба було довести. 
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Наш досвід проведення занять дозволяє стверджувати, що на початку 

занять із застосуванням евристичних методів навчання існує своєрідний 

психологічний бар'єр, сутність якого в тому, що студенти намагаються ви-

користовувати звичайну традиційну методику розв'язування задач. Але 

вже на другому�третьому заняттях вони відчувають "смак" до евристичних 

методів і починають застосовувати їх з усе більшою ефективністю. При-

кладами можуть слугувати низка задач з курсу вищої математики, які ма-

ють 6 � 8 варіантів розв'язувань, а також наведена вище задача, яка дозво-

лила студентам запропонувати 18 варіантів розв'язувань. Можна ствер-

джувати, що ефективність навчально-творчої діяльності студентів із засто-

суванням евристичних методів збільшується і, що цікаво, кількість ідей, 

які генеруються, не обов'язково є більшою у "відмінників", а може бути у 

тих, хто навчається на "добре". Можливо це  пояснюється тим, що вища 

школа, на жаль, ще орієнтована на засвоєння знань і розвиває переважно 

логічне мислення, що не завжди сприяє розвитку інтуїтивного мислення, а 

деякою мірою, навіть, гальмує його. Завдання мислення � прийти не стіль-

ки до правильного, скільки до ефективного розв'язання проблеми. Ефекти-

вність у кінцевому рахунку припускає і його правильність, але між цими 

двома поняттями існує певна відмінність. Бути у всьому правим � означає 

не дозволити собі жодного разу помилитися. Бути ефективним � означає 

виявитися, нарешті, правим на останньому етапі. Необхідність увесь час 

бути правим лежить у системі освіти. Протягом усіх років навчання ми по-

відомляємо студентам перевірені факти, ми навчаємо їх робити з цих фак-

тів правильні висновки, до яких вони повинні дійти в результаті "правиль-

ного" алгоритму дій. Ми привчаємо студентів відзначати найменші помил-

ки і кожному їхньому кроку даємо строгу оцінку, супроводжуючи її верди-

ктом "ні". Ми говоримо: "Такого бути не може", "Цей висновок не право-

мірний", "У цьому Ви помилилися", "Для цього немає ніяких підстав" і т.д. 

Подібні дії складають суть вертикального мислення і виправдовують його 
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широке застосування. Небезпека виникає, якщо думати, що можна обійти-

ся одним вертикальним мисленням. Така думка помилкова. Прагнучи по-

стійно бути правими, ми відрізаємо собі та своїм студентам дорогу до тво-

рчості і прогресу. Потреба бути увесь час правим � це дійсний бар'єр, який 

ми будуємо на шляху нових ідей. Некоректна ідея, що з'явилася на якомусь 

етапі процесу мислення, може згодом наштовхнути нас на правильне рі-

шення. Акцент у навчанні до недавніх пір незмінно робився на послідов-

ному, логічному мисленні, що за традицією вважається єдиним гідним ме-

тодом роботи з інформацією. А творчі здібності лише проголошували роз-

вивати, вважаючи їх деяким містичним дарунком. 

До завдань педагогічної евристики відносяться: "пізнання закономір-

ностей продуктивних процесів навчання на основі психологічних власти-

востей їхнього перебігу; виокремлення та опис реальних педагогічних си-

туацій, у яких проявляється евристична діяльність, або її елементи; вивча-

ються принципи організації педагогічних умов для евристичної діяльності; 

моделювання ситуацій у яких людина починає виконувати евристичну дія-

льність..." [4, 166].  Навчальна евристична діяльність прямо пов'язана з ін-

туїцією і творчістю та дозволяє цілком свідомо використовувати інформа-

цію, щоб викликати до життя й інтуїцію, і творчість. В умовах застосуван-

ня евристичних методів навчання можливості студентів, які навчаються на 

"3", "4" і "5" неначе вирівнюються, відбувається емоційний підйом, підви-

щується інтерес до занять. Студенти включені в процес навчання: вислов-

люють свою думку, розробляють власні варіанти підходів до задачі, аналі-

зують продукцію своїх однокурсників, підходять до неї критично, але доб-

розичливо. Кожен студент переосмислює свій первинний результат, добу-

добує його, засвоює. "Евристичне навчання контролює не стільки степінь 

засвоєння готових знань, скільки творче відхилення від них" [7, 364].  

Автор впевнений у необхідності використання евристичних прийомів 

у навчанні, що, на його думку, дозволяє вносити істотні зміни у зміст дія-
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льності викладача і студента, раціонально та ефективно поєднувати традиційні 

форми навчання з новими формами, шукати ефективні методи організації тво-

рчої навчальної діяльності студентів. Сьогодні, коли здатність творити почи-

нають цінувати вище знань і умінь (оскільки і ті й інші в наші дні стають усе 

більш і більш доступними) слід навчитися давати поштовх творчим здібнос-

тям, необхідно позбавити їх ореола таємничості і розглядати як один із методів 

застосування розумового апарата � метод обробки інформації. 
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Резюме. В статье рассматриваются педагогические ситуации, создающие 
условия для эвристической деятельности в математических курсах. 
 
Summary. Pedagogical situations that create conditions for heuristic activity in 
mathematical courses are shown in the article. 
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