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Проблема формування прийомів евристичної діяльності учнів у процесі навчання 
математики - одна з актуальних проблем методичної науки. В роботі обгрунтовується 
актуальність цієї проблеми та визначається її  науково-методична концепція. 

 
 

Вирішальне значення для економіч-
ної ефективності і конкурентоспромож-
ності України, забезпечення її інтелек-
туальної самостійності і гідного місця в 
сучасному світі мають наукові і технічні 
знання, високі моральні якості особис-
тості, її інтелектуальний і творчий 
потенціал, винахідливість, ініціатива, 
чуття нового, здатність адаптуватися до 
умов, що змінюються, не лише певних 
груп, а й населення в цілому. 

В цих умовах особливо актуальним 
стає завдання школи щодо розвитку учнів, 
прилучення їх до творчої діяльності. Але 
останнє можливо здійснити тільки завдяки 
включенню до змісту освіти різних 
евристик і створення спеціальних умов для 
розвитку творчості учня. Усе це дозволяє 
віднести проблему евристик (класифікацію 
евристик, форми включення їх до змісту, 
співвідношення логічної й евристичної 
складових у навчанні, навчання 
евристикам, формування евристичної 
діяльності тощо) до числа важливих 
проблем методики навчання математики. 

Необхідно зазначити, що проблемі 
реалізації евристичних ідей у навчанні 
математики приділяли увагу такі 
математики і методисти як Ж.Адамар, 
М.Я.Антоновський, В.Г.Болтянський, 
Г.Д.Балк, Г.П.Бевз, М.І.Бурда, Б.О.Вікол, 
Б.В.Гнеденко, С.Г.Губа, Г.В.Дорофєєв, 
І.І.Зільберберг, Ю.М.Колягін, Ю.М.Ку-
люткін, Л.Ларсон, Т.М.Міракова, А.Д.Ми-
шкіс, К.І.Нешков, В.М.Осинська, Ю.О.Па-

лант, Д.Пойа, Г.І.Саранцев, Є.Є.Семенов, 
З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенкова, Є.Н.Туре-
цький, Л.М.Фрідман, Р.Г.Хазанкін, 
А.Я.Хінчин, С.І.Шапіро, М.І.Шкіль, 
Н.М.Шунда, П.М.Ерднієв та ін. 

Проведений нами аналіз робіт ви-
щевказаних авторів підтверджує, що в 
основі евристичного підходу лежить 
психологія творчого мислення, проце-
дура пошуку нового, намагання форма-
лізації творчої діяльності. 

Під час розгляду різних прийомів 
навчання розв’язанню математичних 
задач, формуванню понять, навчанню 
доведенням теорем на неалгоритмічній 
основі, виникає проблема дослідження 
творчої розумової діяльності. Тому, на 
наш погляд, одним з головних факторів 
подальшого розвитку методики навчання 
математики повинне стати теоретичне 
обґрунтування та методична розробка 
проблеми формування прийомів навчаль-
но-пізнавальної евристичної діяльності 
школярів. 

Метою даної статті вважаємо 
визначення актуальності та формулювання 
концепції  формування прийомів евристичної 
діяльності в процесі вивчення математики в 
умовах впровадження сучасних технологій 
навчання. 

Треба відмітити, що в практиці 
роботи загальноосвітніх шкіл розвитку 
евристичної діяльності школірів не 
приділяється належної уваги. Причина в 
першу чергу є нерозробленість методич-
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ного забезпечення вчителів і недостатня 
організація евристичної діяльності учнів в 
підручниках та навчальних посібниках з 
математики. 

Крім того, підхід до проблеми 
формування евристичної діяльності 
учнів під час вивчення математики пот-
ребує суттєвих змін у методичних 
системах у зв’язку з протиріччями: 

– між потребою суспільства в 
активних, ініціативних, творчо мислячих, 
соціально адаптивних громадянах і 
традиційною спрямованістю масової 
школи; 

– між соціальними вимогами інфор-
маційного суспільства до підготовки 
випускників середньої школи і майбутніх 
вчителів до використання у практичній 
роботі сучасних технологій навчання, в 
тому числі інформаційно-комунікаційних 
технологій і відсутністю належного 
методичного забезпечення такої підготов-
ки; 

– між творчим характером пізна-
вальної діяльності і репродуктивними 
методами навчання в шкільній практиці; 

– між прагненням частини вчите-
лів надавати педагогічну підтримку 
розвитку евристичної діяльності шко-
лярів і нерозробленістю відповідного 
методичного забезпечення в умовах 
застосування сучасних технологій 
навчання, в тому числі інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Для розробки науково-обгрунто-
ваного методичного забезпечення фор-
мування прийомів діяльності учнів 
середньої школи наявні достатні пере-
думови, які сформувалися в досліджен-
нях у різних галузях: філософії, психо-
логії, дидактиці, методиці математики. 

Певні спроби вирішення цієї проблеми 
знаходимо у дослідженнях, які присвячені: 
проблемі розвитку творчого мислення учнів; 
різним аспектам розвитку продуктивного 
мислення учнів у процесі навчання 
математики; створенню системи задач для 
розвитку творчого мислення учнів основної 
школи (А.К.Артемов, І.Я.Василенко, 
К.В.Власенко, І.А.Горчакова, Й.Н.Іванов, 

Н.Кадиров, С.М.Калашніков, Л.З.Кареліна, 
А.Ю.Карлащук, Д.В.Клименченко, Т.М.Мі-
ракова, Т.В.Пивоварчук, П.І.Самовіл, 
С.П.Семенець, А.Халіков, Н.А.Тара-
сенкова, В.І.Таточенко, Л.Я.Федченко, 
О.С.Чашечникова, С.Є.Яценко та ін.). 

Зазначена проблема розробляється й 
іноземними дослідниками, зокрема, Е.Боно, 
Л.Ларсоном, С.Папетом, Л.Терманом, 
Л.Холлінвесом, Р.Стренгом, Т.Уистоном, 
П.Уіті, Ф.Уілсоном, Н.Маршаллом, К.Бе-
шером, Э.Райбисом та ін. 

У своїх роботах ці дослідники 
вказують на необхідність використання 
евристичних прийомів, методів, схем під 
час навчання математики, але не 
розглядають питань методики формуван-
ня цих прийомів. В недостатньому обсязі 
ними розглядається і важливий аспект 
використання евристичних методів, 
прийомів, форм, засобів навчання, які 
допомагають школяреві  регулювати 
самостійно свою діяльність, приводити її 
до ситуативної нестимульованої еврис-
тичної діяльності, тобто сприяють 
формуванню прийомів такої діяльності. 

Аналіз результатів досліджень, 
присвячених даній проблематиці, пока-
зує, що в психолого-педагогічній і 
методичній літературі не сформувалося 
однозначного розуміння навчально-
пізнавальної евристичної діяльності як 
освітньої і методичної проблеми. 

Таким чином, актуальність 
дослідження зумовлена:  

 соціальним запитом щодо 
спрямування навчально-виховного про-
цесу в особистісне русло;  

 необхідністю удосконалення 
концепції математичної освіти в Украї-
ні, враховуючи надзвичайний динаміч-
ний розвиток суспільства; 

 необхідністю оволодіння 
майбутніми громадянами спеціальними 
прийомами пізнавальної діяльності, які 
дозволять їм адаптуватися в умовах 
впровадження в суспільстві інформа-
ційно-комунікаційних технологій; 
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 потребою формування творчих 
умінь школярів в умовах диференціації 
навчання;  

 можливістю розвитку творчої 
особистості за допомогою формування 
евристичної діяльності школярів в 
умовах впровадження сучасних 
технологій навчання математики, в тому 
числі інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання; 

  відсутністю розробки теоре-
тичних, зокрема методичних основ 
формування прийомів евристичної 
діяльності при вивченні математики; 

   можливістю вдосконалювати 
методичні системи навчання за рахунок 
впровадження евристичних прийомів та 
методів навчання. 

Зазначені вище фактори дають нам 
підставу для створення нової методичної 
системи – евристичного навчання матема-
тики, яка б дала можливість вчителям 
організовувати і управляти евристичною 
діяльністю учнів. Реалізація такої 
методичної системи навчання реальна, 
вона дозволяє розширити можливості 
традиційного навчання, бо орієнтує 
вчителя та учня на досягнення невідомого 
їм раніше результату. В основі такої 
системи повинна бути сукупність п’яти 
взаємопов’язаних компонентів: цілей, 
змісту, методів, організаційних форм і 
засобів навчання, але на відміну від 
традиційного навчання кожний з цих 
компонентів має бути наділений евристич-
ними складовими.  

Евристичне навчання математики 
являє собою реалізацію теоретико-
методичних основ формування прийо-
мів навчально-пізнавальної евристичної 
діяльності учнів в умовах застосування 
сучасних технологій навчання, в тому 
числі інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

Метою евристичного навчання є 
не тільки передавання вчителем досвіду 
минулого, але створення учнями під 
керівництвом вчителя особистісного 
досвіду й навчальної продукції, зорієн-
тованої на конструювання майбутнього 

в зіставленні з відомими культурно-
історичними аналогами. 

Репродуктивна діяльність в еврис-
тичному навчанні може сприяти 
творчості тільки тоді, коли за її 
допомогою засвоюються способи діяль-
ності, а не тільки зміст навчання. 

Об’єктами пізнавальної пошуко-
вої діяльності в евристичному навчанні 
є не тільки проблеми та задачі, але й 
самі учні. 

Евристичне навчання відрізня-
ється як від проблемного так і 
розвивального навчання, тому що 
ставить і розв’язує нову задачу: розви-
ток не тільки учня, але й встановлення 
траєкторії його освіти, у тому числі й 
розвиток цілей, технологій, змісту 
навчання. Оскільки учень в евристич-
ному навчанні ставить свої особистісні 
цілі, відкриває знання, то й зміст освіти 
для нього стає варіативним й розвива-
ється (змінюється) у ході діяльності 
самого учня. Тобто він стає суб’єктом, 
конструктором своєї освіти, він – 
повноправне джерело й організатор 
своїх знань, не менш важливий, ніж 
вчитель чи підручник. 

Тобто в якості альтернативи 
традиційному навчанню математики ми 
пропонуємо евристичне навчання 
математики як дидактичну систему, 
спрямовану на формування навчально-
пізнавальної евристичної діяльності 
школяра, на оволодівання знаннями, 
навичками й уміннями з математики 
через конструювання учнем своєї 
освітньої траєкторії  під час вивчення 
математики. 

Метою евристичного навчання 
математики є надання учням можливості 
створювати знання, продукувати освітню 
продукцію з математики у вигляді уміння 
будувати означення понять та вико-
ристовувати їх, висловлювати судження й 
будувати умовиводи, розв’язувати різного 
виду матема-тичні задачі, а також сприяти 
процесу зміни особистісних якостей учня, 
які розвиваються у навчальному процесі. 
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Цілі математичної освіти зумовлю-
ють цілі евристичного навчання матема-
тики. Відомими є різні способи окреслен-
ня цілей навчання: визначення їх через 
досліджуваний зміст; діяльність учителя; 
навчальну діяльність школяра; внутрішні 
процеси інтелектуального, емоційного, 
особистісного розвитку учня. Для 
евристичного навчання математики харак-
терним є визначення мети через навчальну 
діяльність учнів і частково через 
внутрішні процеси інтелектуального роз-
витку учня. Навчально-пізнавальній 
евристичній діяльності, як і навчальній 
діяльності, властиве виконання певних 
окреслених дій, тому трансформація мети 
у дію дозволяє здійснити діагностику і 
управління процесом опанування знань, 
умінь школярів, їх розвитку. Як 
корегувати цілі в евристичному навчанні 
математки? Знання неможливі без дій, 
тому доцільно, щоб цілі фіксували не 
тільки суму знань, необхідних для 
оволодіння змістом, а й описували 
евристичні вміння, яких мають набути 
учні в процесі вивчення конкретної 
математичної теми. 

Одним із завдань у вдосконаленні 
методичних систем навчання математики 
має стати розробка змісту математичної 
освіти, приведення його у відповідність до 
вимог особистості і суспільства. Розв’язан-
ня цього завдання необхідно здійснювати, 
виходячи насамперед з цілей навчання, із 
принципів гуманізації, гуманітаризації, 
індивідуалізації і диференціації навчання. 
У своєму дослідженні ми спираємося на 
вимоги щодо змісту математичної освіти, 
які були запропоновані В.Г.Дорофеєвим та 
М.І.Бурдою [1], і створюємо його таким 
чином. До змісту математичної освіти, крім 
предметних знань, мають входити дії, 
адекватні математичним поняттям, теоре-
мам, загальнонаукові методи пізнання, а 
також спеціальні евристичні прийоми. Ми 
виходимо з того, що в евристичному 
навчанні математичний зміст розширю-
ється і поглиблюється шляхом включення 
до нього різноманітних евристичних 
завдань. Тобто в підручниках з математики 

доцільним доповненням можуть стати 
системи евристичних завдань. 

У нашому дослідженні евристич-
на задача є синонімом нестандартної 
задачі і під евристичною задачею ми 
розуміємо таку, яка припускає 
самостійне формулювання способу її 
розв’язання, в процесі якого учень 
потрапляє в ситуацію, в якій він має 
проявити власну евристичну позицію. 

У процесі розв’язування евристичних 
задач та їх систем здійснюється становлення 
інтелектуально-творчої та евристичної 
діяльності. Такі задачі виступають основою 
для створення евристичних ситуацій 
актуалізації, орієнтування, пошуку, пере-
творення та інтеграції, засобом для створення 
ЕДК, метою формування навчально-пізна-
вальної евристичної діяльності учнів, засобом 
використання різних видів евристичних 
прийомів під час формування математичних 
понять, вивчення теорем, розв’язання задач, а 
також вивчення різноманітних моделей 
реальних процесів [2]. 

Педагогічна взаємодія в процесі 
розв’язання евристичних задач, яка 
спрямована на стимулювання станов-
лення евристичної діяльності учня, є 
послідовним вдосконаленням педаго-
гічної діяльності в напрямку її техноло-
гізації і проходить через чотири етапи. 

На першому етапі евристичні 
задачі використовуються ситуативно 
для досягнення різних дидактичних 
цілей уроку (актуалізація знань, спону-
кання до кращого сприйняття нового 
матеріалу, диференціація процесу 
засвоєння нових знань, контроль) і 
стимулювання пізнавального інтересу 
учнів, активізації їхньої пізнавальної 
активності. 

На другому етапі для стимулю-
вання пізнавальної самостійності учнів 
використовуються характерні форми 
організації процесу розв’язання еврис-
тичної задачі. Усна робота – для еврис-
тичних задач визначеного змісту, 
діалогічна співпраця – для напіввизна-
чених задач і робота у групах – для 
невизначених евристичних задач. 
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На третьому етапі активно вико-
ристовується принцип “розвитку” задачі, 
що стимулює вияв пізнавальної 
самодіяльності учнів під час послідовного 
застосування всієї методичної моделі. 

Четвертий етап припускає творче 
застосування методики, адаптацію її 
особливостей до особливостей стилю 
роботи вчителя, подальше її вдосконалення. 

Таким чином, ми прийшли до 
висновку про те, що в основі розв’язання 
будь-якої евристичної задачі знаходяться 
як загальні, так і спеціальні евристичні 
прийоми. Тому робота з формування 
прийомів евристичної діяльності повинна 
проходити за двома взаємозалежними 
напрямками. 

З одного боку, треба враховувати 
досвід евристичної діяльності, який вже 
існує у школярів, а з другого – треба 
забезпечити виконання учнями такої 
системи завдань за програмами шкіль-
них курсів й за таких умов, які 
гарантують формування прийомів на 
потрібному рівні. 

До змісту навчання математики ми 
включаємо систему евристично орієнто-
ваних завдань, метою якої є сприяння 
процесу управління формуванням еврис-
тичної діяльності учнів. В основі створення 
запропонованої системи знаходяться групи 
загальних і спеціальних евристик. 

Евристично орієнтована система 
завдань задовольняє такі вимоги: 1) пов-
нота представлення евристик; 2) доціль-
ність співвідношення між евристичними та 
логічними компонентами на кожному етапі 
навчання; 3) можливого осмислення голов-
них математичних ідей шляхом виведення 
інтуїтивних міркувань на рівень осмисле-
них логічних процесів за схемою 
“передзнання” – формалізація – “післяз-
нання”, забезпечення мотивації цього пере-
ходу; 4) забезпечення широти орієнтовної 
діяльності; 5) спрямування на “відкриття”. 
Таким чином, у процесі навчання школярів 
розв’язанню евристичних завдань у них  
формуватимуться основні вміння щодо 
використання у процесі пошуку розв’язан-
ня і вивчення теоретичного матеріалу різ-

них евристичних прийомів як загального, 
так і спеціального характеру. Включення 
до змісту завдань на застосування 
різноманітних евристик дозволяє закласти 
основи глибокого розуміння досліджува-
ного матеріалу, що, безумовно, сприятиме 
розвитку інтелекта і творчої активності. 

Одним з головних принципів 
евристичного навчання є індивідуаль-
ний і диференційований підхід. З ура-
хуванням цього нами виділяються три 
основні рівні сформованості евристич-
них умінь: низький, середній і високий. 

Низький – учні здійснюють близь-
ке перенесення евристик (дії за зраз-
ком), при цьому потребують значної 
допомоги з боку вчителя; діяльність 
такого роду мало їх цікавить. 

Середній – учні здійснюють пере-
несення евристик у схожій ситуації, при 
цьому потребують незначної допомоги 
з боку вчителя, відчувають інтерес до 
такого роду діяльності, але цей інтерес 
є нестійким. 

Високий – учні здійснюють по-
дальше перенесення евристик, пере-
важно самостійно; відчувають стійкий 
інтерес до такого роду діяльності. 

Формування вищих рівнів еврис-
тичної діяльності відбувається в процесі 
вдосконалення рівнів нижчого ступеня. 

В евристичному навчанні матема-
тики система традиційних методів 
доповнюється евристичними та спе-
ціальними методами, які природно 
війшли до створеної методичної систе-
ми (методи суттєвого, символьного та 
образного бачення, метод евристичних 
питань, метод фактів, метод евристич-
ного дослідження, метод конструюван-
ня понять, метод гіпотез, метод 
прогнозування, метод помилок, метод 
конструювання теорій, метод “мозко-
вого штурму”, метод синектики, морфо-
логічної скриньки тощо) [3]. 

Крім традиційних форм навчання, 
ми застосовуємо такі, як евристичні лекції 
та евристичні семінари, евристичні 
“занурення”, творчі тижні, учнівські 
дослідження, індивідуальні, групові і 
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фронтальні форми, які сприяють розвитку 
евристичної діяльності. 

Нами було введено технологію 
евристичного навчання – актуалізація 
евристичних ситуацій (орієнтування, 
пошуку, перетворення, інтеграції) під 
час вивчення геометрії в основній та 
старшій школі [4, 5]. 

Поряд з традиційними засобами 
навчання в евристичному навчанні 
математики обгрунтовується доціль-
ність використання інформаційних 
засобів навчання.  

На особливу увагу заслуговують 
спеціалізовані програмні засіби GRAN 
(Жалдак М.І.), пакети динамічної геометрії 
DG (Раков С.А.) та створені нами 
комп’ютерні програми з системи ЕДК [6].  

На наш погляд, це засоби 
візуалізації задачі та її розв’язування, 
які роблять діалог учня і вчителя більш 
доступним та евристичним. За їхньою 
допомогою учні здатні самостійно 
висувати гіпотези, робити припущення 
відносно закономірностей, які 
спостерігаються, мають змогу 
експериментально їх перевіряти.  

Пропонуємо деякі методичні 
розробки щодо впровадження цих 
програмних засобів, які використовуються 
також для спрямування на спосіб 
розв’язання задач, “відкриття” важливих 
властивостей, теорем, використання та 
спрощення розв’язування задач на 
побудову, доведення та дослідження, 
забезпечення експериментування, 
проведення дослідження самими учнями, 
прискорення перевірки правильності 
висунутих гіпотез тощо. 

Крім того, разом із традиційними 
формами організації контролю та корекції 
результатів навчання, запропоновано 
різнорівневий контроль знань для виявлен-
ня кожного із застосованих нами рівнів 
досягнення сформованості  прийомів 
еврис тичної діяльності та методична 
підтримка корекції результатів навчання за 
допомогою комп’ютерної системи ЕДК – 
автоматизованого рецензування розв’я-
зання математичних задач [7, 8]. 

З метою формування прийомів 
евристичної діяльності учнів, розвитку 
їх творчої особистості важливо вико-
ристовувати технології формування 
математичних понять на основі вико-
ристання різних евристик та ЕДК [9], в 
процесі навчання доведенням матема-
тичних тверджень доцільно використо-
вувати засоби, які на наш погляд 
належать до складу ЕДК [10], тому що 
вони найкращим чином сприяють 
самостійному “відкриттю” математич-
них фактів, понять, теорій, а також 
формують свідоме вивчення математич-
них тверджень. 

Таким чином, методична система 
евристичного навчання математики є 
реалізацією концепції формування 
прийомів евристичної діяльності в 
процесі вивчення математики. Її 
основні положення полягають у такому. 

Навчально-пізнавальна евристич-
на діяльність учнів спрямована на 
інтелектуальний розвиток школярів, на 
самостійне творче здобування, перет-
ворення й використання знань, навичок 
та умінь особистості, яка зможе 
адаптуватися у швидко змінюючомуся 
сучасному інформаційному просторі. 

Формування прийомів такої 
діяльності повинно забезпечуватись: 

o дотриманням дидактичних прин-
ципів евристичного навчання у поєднанні з 
психологічними та дидактичними принци-
пами розвивального навчання; 

o необхідністю виділення типо-
вих евристичних прийомів як загаль-
ного так і спеціального виду, їх класи-
фікації й визначення місця в системі 
прийомів навчально-пізнавальної діяль-
ності як засобу її формування; 

o створенням методичної систе-
ми евристичного навчання математики, 
що сприяє процесу зміни особистісних 
якостей учня, які розвиваються у ході 
навчання; 

o систематичним включенням 
до цілей навчання потреби в оволодінні 
евристичними уміннями; 
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o включенням до змісту навчан-
ня математики системи евристично 
орієнтованих задач; 

• допомога учням визначити та 
усвідомити особистісні отримані 
результати цієї діяльності (рефлексія). 
 o орієнтацією на цілеспрямоване 

і систематичне використання евристич-
них методів, прийомів, форм, які 
органічно поєднані з традиційними; 
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Summary. The рroblem of the shaping acceptance to heuristic activity of pupils in process of the 

education mathematician is one of the actual problems of the methodical science. In work there is 
motivated urgency of this problem and there is defined its scientifically-methodical concept. 
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