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В роботі розглядаються загальні прийоми розумової діяльності як елементи 
евристичних прийомів, що формують навчально-пізнавальну евристичну діяльність 
учнів в навчанні геометрії. 

 
 
 
Головне, що виділяє формування 

прийомів евристичної діяльності та 
використання евристичного підходу в 
навчанні геометрії, � це можливість 
розкрити таємниці навколо процесу 
виникнення поняття та його визначення; 
теореми і задачі, їх постановки, пошуків 
доведення або розв�язування. 
У методиці навчання геометрії 

недостатньо розроблене питання форму-
вання прийомів евристичної діяльності 
під час вивчення геометрії. 
Розроблена нами методика органі-

зації і управління евристичною діяль-
ністю учнів спрямована на стиму-
лювання творчої діяльності учнів у 
процесі навчання геометрії, на форму-
вання евристичних прийомів, виділених 
О.І.Скафою  [8]. 
Ми вважаємо, що поряд з цілями 

засвоєння учнями змісту математичних 
знань у ході дослідження варто виділяти 
цілі, що передбачають засвоєння ними 
способів дій � формування евристичної 
діяльності. 
З�ясовуючи, які прийоми входять до 

окремих видів евристичної діяльності у 
зв�язку з геометричними уміннями, ми 
враховуємо наступні вимоги: а) 
евристичні прийоми є важливим компо-
нентом евристичної діяльності учнів, 
яка сприяє формуванню необхідних 
умінь і навичок у процесі навчання 
геометрії; б) підвищення якості 

навчання в умовах евристичної діяль-
ності можливе шляхом виконання уч-
нями спеціальної системи вправ, що 
сприяє актуалізації евристичних ситуа-
цій, у процесі �проживання� яких відбу-
вається формування евристичних 
прийомів [2]. Велику роль у �відкритті� 
понять, доведенні теорем та розв�я-
зуванні задач відіграють евристичні 
прийоми, що належать до загальних. З 
робіт В.Н.Осинської нам знайомий опе-
раційний склад цих евристичних 
прийомів [6].  Найважливіше місце се-
ред них посідають аналіз та синтез. 
Процес застосування цих прийомів має 
вигляд �охоплення� розумом цілого 
раніше, ніж його частин, і складає 
характерну рису творчого мислення. У 
процесі навчання геометрії аналіз і 
синтез пов�язані. Учителю важливо 
вміти відокремлювати аналіз та синтез, 
де це необхідно, пам�ятаючи про те, що 
аналіз � це шлях до відкриття,  а синтез 
� шлях до обґрунтування. Суть аналізу 
через синтез  полягає в тому, що �об'єкт 
у процесі мислення включається у все 
нові й нові зв'язки й завдяки цьому 
виступає у все нових якостях; з об'єкта 
таким чином мовби вичерпується все 
новий і новий зміст; він наче 
повертається кожного разу іншим своїм 
боком, у ньому виявляються все нові 
властивості� [7]. 
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Евристичні завдання на застосу-
вання аналізу через синтез можуть бути 
такими: 
1. Охарактеризуйте об�єкт А  та 

об�єкт В. 
2. Назвіть зв�язки, якими можуть 

бути пов�язані об�єкт А  та об�єкт В. 
3. Назвіть нові якості об�єкту А, 

який пов�язаний з об�єктом В. 
4. Ви помітили нові властивості 

об�єкту А? 
У геометрії учню важливо вміти 

порівнювати: встановлювати різницю 
між близькими  родовими поняттями, 
знаходити схожість між далекими 
поняттями. Для цього застосовуються 
такі форми порівняння: протиставлення, 
необхідне для з�ясування різниці в 
предметах та явищах у процесі відо-
кремлення суттєвих ознак і власти-
востей; співставлення, необхідне для 
відокремлення суттєвих властивостей, 
загальних для ряду об�єктів. 

 Особливо важливо, порівнюючи, 
вміти розрізняти властивості схожих 
понять, щоб уникнути помилки в 
процесі їх застосування. Евристичні зав-
дання на порівняння можуть бути 
такими: 
1.Чим відрізняється об�єкт А від 

об�єкту В? 
2.Яких властивостей немає в об�єкті 

А порівняно з об�єктом В? 
3.Які додаткові властивості має 

об�єкт А порівняно з об�єктом В? 
4.Чим відрізняються формулювання 

...? тощо. 
Повне порівняння ефективне на 

етапах узагальнення та систематизації 
знань. 
Засоби використання прийому 

розрізняють як порівняння паралельні, 
послідовні та відкладені. Паралельні 
порівняння використовуються під час 
одночасного вивчення взаємопов�язаних 
понять, теорем, задач, у процесі 
викладання матеріалу великими 
блоками. Корисними є евристичні 
завдання такого змісту: 

1. Які суттєві спільні властивості 
мають об�єкти, що розглядаються? 

2. Які властивості різнять ці 
об�єкти? 
Виконання таких завдань, по-перше, 

формує вміння аналізувати, порівню-
вати; по-друге, запобігає типовим по-
милкам, коли учні, формулюючи по-
няття, називають не всі суттєві 
властивості. Порівняння сприяє вста-
новленню більш глибоких зв�язків рані-
ше вивченого та нового матеріалу, по-
легшує засвоєння знань, допомагає 
бачити аналогії. 
Порівняння однорідних предметів за 

однаковою ознакою веде до класи-
фікації, ділення об�єктів на дві групи, 
наприклад: многогранники й тіла 
обертання. 
Завдяки застосуванню в навчанні 

послідовного та відкладеного порівнянь  
протиставлень у мисленні учня гальму-
ються помилкові й закріплюються пра-
вильні часові зв�язки, диференційовано 
засвоюються поняття, правила й закони, 
створюються міцні асоціативні зв�язки 
за схожістю та контрастом. 
У процесі навчання геометрії при-

йом абстрагування відіграє значну роль 
В евристичному мисленні йому передує 
порівняння та елементарний аналіз.  
До системи евристично орієнто-

ваних задач [4], яка запропонована в 
дослідженні, ми підбирали такі зав-
дання, щоб показати учням, що деякі 
геометричні фігури, які вивчаються на 
уроках геометрії, виявились продуктом 
абстрагування від властивостей реально 
існуючих об�єктів, від яких вони похо-
дять. Разом з тим, ми формуємо розу-
міння, що властивості цих же гео-
метричних фігур використовують для 
розв�язування реальних практичних за-
дач з реальними об�єктами. 
Роль і місце узагальнення і систе-

матизації в процесі розвиваючого 
навчання показано в дисертаційному 
дослідженні Л.Я. Федченко [9]. 
Навчати прийомам правильного 

узагальнення � одне з головних завдань 
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навчання геометрії і розвитку продук-
тивного мислення. Ми застосовуємо 
емпіричні й теоретичні узагальнення. 
Схема емпіричного узагальнення 

має такий вигляд: порівняння власти-
востей об�єктів (аналіз), відбір загаль-
них суттєвих властивостей (абстра-
гування), перелік загальних суттєвих 
властивостей (узагальнення). У навчаль-
ному процесі це є  самим розповсюд-
женим  видом узагальнення.  
Теоретичні узагальнення здійсню-

ються на основі аналізу і синтезу від 
абстрактного до конкретного. За допо-
могою цього прийому розв�язується зав-
дання розпізнавання одиничних об�єктів 
за наступною схемою: аналіз (виділення 
суттєвих властивостей об�єкта, 
загального із окремого), абстракція (роз-
криття власних властивостей об�єкта), 
узагальнення (наукове поняття, що 
відображає суттєве загальне об�єкта).     
Прийом систематизації в енцикло-

педії визначається як розумова дія, в 
процесі якої виучувані об�єкти впоряд-
ковують у певну систему на основі 
обраного принципу [1].  
Продуктом систематизації, як і 

узагальнення, є наукова теорія, що 
включає системотворчу ідею, поняття, 
принципи і закони. Засвоєння теорії � 
тривалий процес, на проміжних етапах 
якого результатом систематизації є 
поняття і судження, тому ми вважаємо, 
що методично доцільним є такий 
порядок їх формування: 
   розгляд усіх груп окремих понять 
геометрії;  виділення з неї найбільш 
важливих опорних понять;  встанов-
лення зв�язків між поняттями отриманої 
системи;  визначення ролі і місця сис-
теми понять у курсі геометрії; розкриття 
прикладних функцій даної системи. 
У своїх дослідженнях ми розкрили, 

як, працюючи з підручником, складати 
таблиці понятійного апарату кожної 
змістовної лінії, встановлювати причин-
но-наслідкові зв�язки і відношення між 
фактами та поняттями, що вивчаються, 
систематизувати теоретичні відомості, 

вправи, встановлювати логіко-генетичні 
зв�язки між поняттями теми, темами 
однієї лінії та темами різних змістовних 
ліній 
Прийом класифікації є основною 

частиною прийомів систематизації, 
заучування та  відтворення матеріалу, 
складання схем, таблиць, конспектів, 
роботи з книгою тощо. Цей прийом 
називають ще задачею на застосування 
понять, класифікаційних схем. Для 
формування цього прийму корисними є 
евристичні завдання такого змісту: 
1. Визначте й проаналізуйте 

властивості об�єктів А і В. 
2. Згадайте об�єкт С, до якого 

можна віднести об�єкти А і В. 
3. Виконайте співвідношення сут-

тєвих властивостей об�єктів А, В та С. 
Аналогія  має вагоме значення для 

формування творчого мислення учнів. У 
навчальному процесі ми розглядаємо 
аналогію як прийом розумової 
діяльності, як результат міркувань, для 
побудови яких будуть корисними 
наступні евристичні завдання такого 
змісту: 
1. Розгляньте деякі властивості або 

відношення об�єкта А. 
2. Згадайте об�єкт схожий на об�єкт 

А, який зустрічався раніше.  
3. Порівняйте властивості першого 

й другого об�єктів. 
4. Спробувати відшукати 

властивості об�єкта А, схожі на 
властивості об�єкта В. 
Аналогія в навчальному процесі 

сприяє висуванню гіпотези, вона 
постійно присутня в інших розумових 
прийомах та засобах навчальної роботи. 
Розумова дія аналогії в процесі 

формування понять сприяє активізації 
розумової діяльності школярів та 
організації евристичної діяльності, до-
помагає запам�ятати головне в матері-
алі, що вивчається [5]. Встановлюючи, 
наприклад, що нове поняття аналогічне 
відомому раніше, учень може виділити 
однакові властивості цих понять і на цій 
основі прийти до �відкриття� нових 
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теорем та задач, які раніше не вив-
чалися.  
Умінню працювати з підручником 

(книгою) може сприяти користування 
евристичними питаннями, евристич-
ними порадами, які належать до 
спеціальних евристик. Для відшукання 
та поглиблення відомостей про якесь 
поняття чи об�єкт учитель підбирає 
ключові питання, вимогою до складання 
яких є те, що відповіді учнів на них 
викликають наступні запитання, які 
грають особливу роль і допомагають 
учителю у виборі змісту й методів 
навчання. Результати вивчення 
підручника з якоїсь проблеми учні 
формулюють у вигляді наступних 
суджень:1)суть даної теми; 2) її головні 
частини чи напрямки; 3) об�єкти, які 
вивчаються; 4) питання, що виникли; 5) 
чим відрізняється викладання цієї теми 
в різних джерелах. У результаті цієї 
роботи породжуються цікаві ідеї та 
розв�язання відносно досліджуваного 
об�єкта, який задано розглянути 
самостійно.  
Успіх учнів у �відкритті� 

геометричних понять, теорем, аксіом 
часто визначається умінням �читати� 
рисунок. Важливе значення тут має 
сформованість в учнів загальних 
евристичних орієнтирів: �моделюй�, 
�мисли на моделі�, �експериментуй�, 
�нарисуй картинку�, �вичленуй 
головне�. Велике значення приділяється 
уявному відокремленню елементів 
рисунка, у процесі якого враховується 
вичленовування графічної частини, 
словесної частини, а також вичле-
новування, яке супроводжується порів-
нянням елементів на рисунку. Систе-
матичне використання цих евристичних 
прийомів є основою формування умінь 
застосовувати отримані знання, ставити 
задачі, висувати гіпотези, відшукувати 
потрібні евристики й алгоритми для 
розв�язання задач. Корисними є 
евристичні завдання такого змісту: 
1. Виділення елементів на рисунку. 

2. Виділення елементів на рисунку, 
до яких можна застосувати відому 
властивість, теорему. 

3. Встановлення схожості та різниці 
між зображеннями однакових фігур. 

4. Визначення взаємного розташу-
вання елементів на рисунку. 

5. Розпізнавання об�єктів на основі 
співставлення його різних зображень. 

6. Конструювання фігур на основі 
заданих.  
Аналіз правильних розв�язань 

геометричних задач у процесі 
застосування діалогічних концентрів 
(розвиток сократівського діалогу або 
розвиток базового поняття) показує, 
що переробка інформації, яка міститься 
в умові задачі, часто здійснюється в 
напрямку одержання різних висновків 
(наслідків) з того, що дано. Серед них є 
такі, що неодноразово використо-
вуються в процесі розв�язання однієї і 
тієї ж задачі; вони виходять як резуль-
тат деяких міркувань. Виникнення й 
виявлення цих зв'язків �просуває� 
розв�язання задач, і тому вони мають 
важливе значення в складі геомет-
ричних умінь. Успіх у розв�язанні гео-
метричних задач визначається вмінням 
установлювати нові зв'язки між об'є-
ктами, даними в умові задачі й 
шуканими об�єктами. Причина безпо-
радності учнів, яка спостерігається під 
час розв�язання ними геометричних 
задач, часто полягає в тому, що в них 
або зовсім не утворюються такі зв'язки, 
або число їх виявляється невеликим. 
Зазначене показує, що в складі 

геометричних умінь істотне значення 
має одержання висновків з умови 
задачі. Цей прийом належить до 
загальних евристичних. Він одержав 
назву �виведення наслідків� та є 
оберненим до прийому �підведення під 
поняття�.  Як переосмислювання еле-
ментів рисунка в плані іншого поняття, 
його переконструювання, цей прийом 
вводять В.І.Зикова, К.М.Кабанова-
Меллєр, І.С.Якиманська. З іншого боку, 
прийом входить до більш загального, 
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званого в науковій літературі �аналізом 
через синтез�, який С.Л.Рубінштейн 
назвав основним нервом будь-якої 
розумової діяльності. Цей же еврис-
тичний прийом розумової діяльності 
Б.В.Журавльов називав �довільною 
зміною точки зору�, а К.М.Кабанова-
Меллєр - �різнобічним розглядом 
предмета�. Ознайомлення учнів з цим 
прийомом і створення умов для фак-
тичного оволодіння ним передбачає роз-
робку евристичних завдань, де цей при-
йом використовується найбільш повно.  
Корисними є евристичні завдання 

такого змісту: 
1. Сформулювати якомога більше 

наслідків з даних про об�єкт. 
2. Перетворити об�єкт так, щоб 

отримати ще якісь наслідки. 
3. Встановити зв�язки між двома 

об�єктами. 
Формуванню прийому �підведення 

під поняття� сприяє вдалий підбір пи-
тань (завдань) учителем як для колек-
тивного, так і для самостійного роз-
в�язування. Перевагу варто надавати 
питанням (завданням) на дослідження, 
встановлення закономірностей, а також 
завданням, які вимагають не стільки 
знань теорії, скільки нешаблонного, 
оригінального, евристичного мислення. 
Корисні евристичні завдання такого 
змісту: 
1. Яка причина виникнення об�єкта, 

який ми розглядаємо? 
2. Пояснити походження об�єкта, 

який розглядається. 
3. Чому цей об�єкт такий, а не 

інший? 
4. Яка будова цього об�єкта? 
5. Які назви можна дати цьому 

об�єкту? 
6. Порівняти назви з різних 

поглядів та отримати спільний 
результат. 

7. Спробувати зобразити цей об�єкт 
в графічній, знаковій, словесній або 
іншій формі. 
Одночасна концентрація на 

навчальному об�єкті фізичного зору та 

�допитливо побудованого� розуму 
дозволяє учневі зрозуміти (побачити) 
першопричину об�єкта, ідею, яка 
міститься в ньому, внутрішню сутність, 
тобто �підвестися� до поняття.  
Процес розв�язування складної 

задачі можна представити як процес 
розв�язання деякої сукупності про-
міжних задач. Тим самим не стверд-
жується, що реальний процес пошуку 
розв�язання будь-якої складної задачі 
завжди розчленовується на розв�язання 
проміжних задач. Мова йде про 
можливість такого представлення. У 
проміжній задачі, на відміну від 
основної (поданої спочатку), питання 
задачі безпосередньо учню не дається. 
Щоб виникла проміжна задача, ми 
пропонуємо евристичні завдання типу: 
1. До даних задачі поставити такі 

запитання, що приведуть до отримання 
наслідків. 

2. До деякої частини отриманих 
наслідків поставити відповідні 
запитання, що допоможуть розв�язати 
задачу самостійно. 
Звідси  випливає, що серед умінь 

розв�язувати задачі, істотне значення 
мають спеціальні евристики �виділення 
підзадачі�, �введення допоміжного 
елементу�. У таких задачах питання до 
даних не вказується, а необхідні 
елементи для введення не зазначаються. 
Але ми не можемо відпрацьовувати 
вміння ставити проміжні питання та 
вводити елемент, про який не 
вказується в умові задачі, тільки 
кількістю задач. Завдяки неоднора-
зовому застосуванню певної евристики 
до розв�язання низки схожих задач 
відбувається поступова автоматизація 
цього вміння, втрачається новизна 
застосування евристики в даних 
обставинах. У такий спосіб виявлення 
евристики втрачає притаманну раніше 
оригінальність і новизну та стає 
складовою готових способів дій, що 
накопичуються в арсеналі досвіду учня, 
тобто формується евристична діяль-
ність, основним елементом якої під час 
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навчання математики взагалі є уміння 
�розвивати задачі. 
Шляхом аналізу послідовності розу-

мових дій, спостережень за процесами 
розв�язання задач учнями фізико-мате-
матичного класу було встановлено, що 
серед сформованих умінь самостійно 
шукати доведення теорем істотне 
значення має процес �розвитку задачі� 
[3] (цей процес сприяє відкриттю 
формулювання нової теореми, а на 
деяких його етапах її доведенню). У 
добре підготовлених учнів осмислення 
цих компонентів безпосередньо сприяло 
осмисленню нового (переробленого) 
завдання, виконання якого давало 
можливість виконати основне завдання. 
У практичній діяльності  ми виявили 
ряд способів �розвитку задачі�: 
перетворення задачі; конструювання 
задачі  аналогічної даній, але більш 
складної; узагальнення задачі; 
конкретизація задачі й конструювання 
задачі, оберненої даній. 
Таким чином, ми приходимо до 

висновку, що в основі методики 
організації та управління евристичною 
діяльністю учнів у процесі навчання 
геометрії лежать як загальні, так і 
спеціальні  евристики, тому роботу над 
формуванням прийомів евристичної 
діяльності необхідно проводити двома 
взаємопов�язаними та 
взаємозумовленими лініями.  З одного 
боку, слід враховувати досвід 
евристичної діяльності, який вже є, а з 
іншого � забезпечити виконання такої 
системи завдань за програмами для 
класів з поглибленим вивченням 
математики та за таких умов, які 
гарантують формування прийомів 
евристичної діяльності на більш 
високому рівні.  
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Summary. The article tells about formation of Heuristic methods, which make a part of Heuristic 

activity, connected with geometrical modifications of pupils in advanced mathematical classes.  
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