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Наводяться деякі прийоми навчанню розв�язуванню математичних завдань, що сприяють 
розвитку метафоричності та, взагалі, розвитку креативності учнів. 

 
 

Однією з характерних рис сучасної 
методики викладання математики є її 
алгоритмізація. Здається, нічого поганого в 
цьому немає, бо наявність алгоритму щодо 
розв�язування багатьох задач шкільного 
курсу дозволяє довести майже кожного 
учня до певного рівня компетентності та 
більш-менш вдало підготувати його до 
державної атестації. Але більшою мірою 
мета роботи кожного вчителя математики, 
як і раніше, � розвинути здібності учня, 
щоб у майбутньому він міг розв�язувати 
задачі самостійно, тобто знайти ту саму 
зону найближчого розвитку, про яку писав 
Л.С. Виготський; прищепити учням інтерес 
до вивчення математики; навчити їх бачити 
красу, естетику математики; розвинути їх 
мислення та інтуїцію; навчити учнів вис-
ловлювати навіть майже неймовірні гіпоте-
зи та обґрунтовувати свої здогади; сприяти 
розвитку креативності кожного учня. 

Як відомо, креативність � це здат-
ність особистості до породження оригі-
нальних ідей та використання нестан-
дартних .засобів індивідуальної діяльності. 
Серед критеріїв та показників, які запропо-
новані американськими психологами 
Д. Гілфордом та П. Торренсом для ураху-
вання творчих здібностей особистості, 
особливу увагу, на нашу думку, слід 
приділити семантичній гнучкості, тобто 
здатності бачити об�єкт під незвичним 
кутом зору, та семантичній сионтарній 
гнучкості � здатності продукувати різнома-

нітні ідеї в незвичайній ситуації, зокрема,  в 
такій, де немає орієнтирів для цих ідей. 

За М.А. Холодною [3], одним із кри-
теріїв креативності є метафоричність, 
тобто готовність працювати у �неможли-
вому� контексті, схильність використову-
вати символічні, асоціативні засоби для 
висловлювання своїх думок, а також умін-
ня в простому вбачати складне, а в 
складному � просте.  

Рівень метафоричності учнів досить 
яскраво може продемонструвати насампе-
ред розв�язування так званих �нестан-
дартних� (евристичних) задач, тобто задач, 
для розв�язування яких немає загальних 
правил, що визначають план їх розв�язу-
вання. Для відшукування способів зведення 
нестандартних задач до задач стандартного 
виду користуються загальними евристиками: 
індукцією, дедукцією, аналогією тощо. 

На наш погляд, розвитку метафорич-
ності, а взагалі й розвитку креативності 
можуть сприяти, наприклад, такі завдання: 

1. Число �octal� або ділиться на 8, 
або має в записі числа цифру 8. Скільки 
�octal� від 1 до 100 ? 

2. Нехай х # = х + 1; # х = х � 1. 
Якому значенню не може дорівнювати  
3 # ⋅ # 5 : 

а) 1 # ⋅ # 9;   б)  7 # + # 9;    
в)  4 # ⋅ # 4;   г)  7 # ⋅ # 3;    
д)  15 # : # 2 ? 
3. Відомо, що 2dcdc d +=Ξ . 

Знайти значення 4)21( ΞΞ . 
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4. Відомо, що а ⊗  b = 
ba

ab
+

. 

Розв�язати рівняння х ⊗  3 = 5 ⊗  4. 
5. Розв�язати в натуральних чис-

лах рівняння а β  b = 10, якщо 
2yxyx +=β .  

Учні повинні навчитися досить 
спокійно аналізувати незнайому ситуацію. 
Так, коли учням в перший раз було 
запропоновано завдання типу 4, вони не 
могли навіть зрозуміти, про що йдеться в 
цьому завданні й що з ним робити. Тоді 
вчителем було задано питання: �Як ви 
гадаєте, якщо спитати аборигена з якогось 
племені Полінезії, скільки буде, якщо до 3 
додати 2, він відповість вам? Безумовно, 
так. А якщо дати запис �3 + 2�, він зможе 
дати відповідь? Безумовно, ні. Чому? �І 
учні самі приходять до висновку, що 
абориген просто не зрозуміє знаки цього 
запису. Взагалі, позначка �+� � це світова 
умовність. Ми розуміємо, що треба робити 
з завданням, тому що розуміємо значення 
цього знаку �+�. Так нехай же тепер 
умовністю буде позначка � ⊕  �, яку ми 
задаємо зараз як таку операцію: а ⊗  b = 

ba
ab
+

. Тепер учні розуміють, як скласти 

таке рівняння х ⊗  3 = 5 ⊗  4. Що стосується 
розв�язання, то це зробити вже дуже легко. 

Такі завдання можна розв�язувати 
як на уроці, так і на факультативних 
заняттях. Після розв�язування декількох 
задач такого типу учнів у майбутньому 
вже не спинять завдання, які на перший 
погляд здаються зовсім незвичними. 

Слід зауважити, що ідея деяких із 
наведених завдань запозичена із зару-
біжних видань. У вітчизняних посібни-
ках та підручниках завдання таких типів 
зовсім відсутні й тому вони можуть 
здатися надто складними для учнів, що 
зустрічаються з ними в перший раз. Але 
такі завдання сприяють тому, що учні 
вчаться робити висновки в незнайомій 
ситуації; вони повинні побачити задачу 
під незвичним кутом; наприклад, інко-
ли, щоб розв�язати задачу, необхідно за 

відомим алгебраїчним виразом побачи-
ти геометричну інтерпретацію цього 
виразу, чим значно полегшити розв�я-
зання, а може, й знайти єдиний існую-
чий метод розв�язання цієї задачі. Так 
на одному з факультативних занять уч-
ням 9 класу було запропоновано знайти 
значення виразу: 

2
231

2
312

2
123

2
123 −+⋅−+⋅−+⋅++

За цим виразом декілька учнів побачили 
відому формулу Герона для знаходжен-
ня площі трикутника зі сторонами 3 ; 

2 ; 1. Але цей трикутник � прямокут-
ний, й тому його площа дорівнює 

2
221

2
1 =⋅⋅=S , отже значення цього 

виразу також дорівнює 
2
2  . 

Геометрична інтерпретація також 
досить вдало використовується під час 
розв�язування, наприклад, таких задач: 

1. Довести, що 

2)(

222222

cba

accbba

++≥

≥+++++  , 

якщо a, b, c � додатні числа. 
2. Знайти найменше значення 

виразу 131 22 +−++− xxxx  та 
визначити, при якому значенні х це від-
бувається. 

3. x, y, z � додатні числа. Знайти 
значення  x + y + z , якщо 









+=++
=++

=++

.
,
,

2222

222

222

baxzxz
bzyzy
ayxyx

 

4. Відомо, що x, y, z � додатні числа 
та  x + y + z = 8. Знайти найменше значення 
виразу .941 222 +++++ zyx  

5. Знайти значення x, y, z, при 
яких вираз 2 х � 2 у + z приймає 
найменше та найбільше значення, якщо 
х 2 + у 2 + z 2 = 25.  

Для того, щоб підвести до ідеї 
використання геометричної інтерпре-
тації алгебраїчних об�єктів, учителю 
треба ретельно підготувати учнів. Мож-
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на задати їм, наприклад, таке питання: 
�Який геометричний зміст таких виразів:  

а) 
2

3ab  ; б) 22 ba + ;  в) xyyx ++ 22 ;  

г) 12 +− aa ;     д) 9232 +− mm ?�  
І якщо учні зможуть побачити за 

цими виразами відповідно знаходження 
площі трикутника, теорему Піфагора 
або знаходження невідомої сторони три-
кутника за теоремою косинусів, можна 
переходити до розв�язування задач. 
Якщо ж учні не готові до такої роботи, 
то план роботи має бути іншим. Так, 
щоб підвести учнів до розв�язання зав-
дання 2, наведеного вище, був запропо-
нований такий план.  

1). Знайти довжину сторони у у 
трикутнику в випадках  а);  б);  в).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2). Знайти інтерпретацію виразів 

при додатних значеннях  х: 
а) 12 ++ xx ;   б) 422 +− xx ; 

в) 132 +− xx . 
3). Знайти найменше значення 

виразу 131 22 +−++− xxxx . 
По-перше, учні мали відповісти на 

питання, чому найменше значення буде 
досягатися при додатному значенні х.  

Після цього учні переходили до 
геометричної інтерпретації виразу. 

АС = СВ;  ∠  АСВ = 90°;МС = х; 
∠ МСА = 60°;  ∠ МСВ = 30°. 

12 +− xx  = МА; 
132 +− xx  = МВ. 

12 +− xx  + 132 +− xx  = МА + МВ 
≥ АВ = 222 =+ BCAC , тобто 

2131 22 ≥+−++− xxxx . Тому 

цей вираз приймає найменше значення 
2 ; це відбувається, коли точка М спів-

падає з точкою К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4). Щоб знайти значення х, при 
якому досягається найменше значення 
виразу, треба знайти довжину відрізка 
СК. Для цього досить розглянути 
рівність для площ трикутників. 

BCKACKABC SSS += ; 

;sin
2
1

sin
2
1

2
1

BCKCKBC

ACKCKACCBAC

∠⋅⋅+

+∠⋅⋅=⋅
 

звідки 13 −=x . 
Якщо заняття не присвячено розв�я-

занню алгебраїчних задач за допомогою 
геометричної інтерпретації, учні не відразу 
бачать метод розв�язання. Тому �інсайт�, 
що треба спробувати �намалювати�, вигля-
дає надзвичайною ідеєю. І учень, який здо-
гадався, що треба підвести геометричну ідею 
до розв�язання задачі, пишається собою.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Досить цікаво було спостерігати за 
учнями під час розв�язування завдання 3, 
бо, навіть здогадавшись, що треба викорис-
тати прямокутний трикутник із катетами а 
та b, учні не одразу зрозуміли, що треба 
знайти. Після того, як були зображені 
відрізки СО = у, АО = х, ВО = z таким 
чином, що ∠ СОА = ∠ СОВ = ∠ АОВ = 
120°, задача стала більш легкою. Зрозуміло, 
що треба знайти ОА + ОВ + ОС. 

Додавши рівняння із завдання 3, 
отримаємо: 

60° 
х 

1 у 
у 

х 

1 

а) б) 

в) 

х 

1 
у 

М 

В С 
30° 60° 

А

1

1 

К 

В  

А

С  

О
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2 (x 2 + y2 + z2 ) + x y + y z + z x = 
= 2 (a2 + b2). 
Тоді 

).(3)(2)(2 222 zxyzxybazyx ++++=++   
Постає питання, як знайти x y + y z 

+ z x. І тут знову допомагає площа 
трикутника. 

AOBBOCAOCABC SSSS ++= ; 

°⋅=

=°⋅=°⋅=

120sin
2
1

120sin
2
1120sin

2
1

2
1

zx

yzxyab
; 

3
2

120sin
ababzxyzxy =

°
=++ . 

Тоді  
32)(2)(2 222 abbazyx ++=++ . Отже, 

322 abbazyx ++++ . 
Що стосується розв�язування зав-

дань типу 5, то питанням, яке може 
наштовхнути думку учнів на правильну 
ідею, може бути , наприклад, таке: �Чи 
знайомий вам запис:  х1⋅х2 + у1⋅у2 + z1⋅z2; 
x2 + y2 + z2 = a2?� Може, тоді хтось з 
учнів і згадає, що ці записи зустрічалися 
під час вивчення теми �Вектори�. Але, 
як свідчить практика, якщо часу після 
вивчення цієї теми пройшло забагато, і 
після цього завдання на повторення 
векторів учні не розв�язували, то в класі 
може не знайтися жодної людини, яка 
може зіставити цей алгебраїчний запис 
із геометричним змістом формули. Тоді 
повністю метод розв�язання повинен 
дати вчитель, нагадуючи учням зміст 
цих формул, тобто що х1⋅х2 + у1⋅у2 + z1⋅z2 
= nm ⋅  � скалярний добуток векторів 

);;( 111 zyxm  та );;( 222 zyxn . Тоді, як 
відомо,  

nmnmnm

nmzzyyxx

⋅≤⋅⋅=

=⋅=++

);cos(

212121
. 

І якщо ввести вектори )1;2;2( −m  та 
);;( zyxn , отримаємо ;3=m  .5=n  

.1553212121 =⋅=⋅≤++ nmzzyyxx  
Отже, найменше значення наведе-

ного виразу дорівнює � 15, а найбільше 
значення 15. При цьому рівність досяга-
ється, коли вектори колінеарні, їх коор-

динати пропорційні: 
122
zyx =

−
= . І 

якщо коефіцієнт пропорційності від�єм-
ний, вираз приймає найменше значення, 
тобто � 15, тоді .

3
5;

3
10;

3
10 −==−= zyx  

Якщо коефіцієнт пропорційності додат-
ний, вираз приймає найбільше значення 
15, і .

3
5;

3
10;

3
10 =−== zyx   

Але стереотип мислення може 
бути притаманним навіть обдарованим 
людям. Якщо на одному занятті дати 
учням 3 � 4 задачі з однаковим методом 
розв�язування, а потім на тому ж занятті 
дати задачу, зовні схожу з попередніми, 
то більшість запропонують такий же 
метод розв�язування, який використався 
в попередніх задачах (закономірність 
Шевирьова [1]). Тому для розвитку 
метафоричності (семантичної гнучкості) 
учнів не слід розглядати на одному 
занятті тільки задачі одного типу; учні 
постійно повинні чекати від учителя 
якоїсь пастки.  

Так, на одному з факультативних 
занять після розв�язування декількох 
задач типу 5 (вони всі розв�язувалися за 
допомогою векторів), учням була 
запропонована така задача: �Довести, 
що хоча б два з чотирьох виразів х⋅у, 

21 yx − , 21 xy − , )1)(1( 22 yx −− не 

перевищують 
2
1  за модулем.� Майже 

всі учні вирішили, що треба ввести век-
тори. Ця ідея досить продуктивна, але 
не найкраща, бо за допомогою векторів 
ця задача розв�язується досить довго. 
Краща ідея � скористатися тригоно-
метрією. Цю ідею висловили тільки 2 
учня, хоч метод використання тригоно-
метричних функцій в аналогічних ви-
падках знайомий був всім учням, 
присутнім на занятті. Якщо позначити 

αsin=x , де 



−∈

2
;

2
ππα , тоді 

αcos1 2 =− x . Аналогічно βsin=y , 

де 



−∈

2
;

2
ππβ , тоді βcos1 2 =− y . 

Позначимо: βα sinsin== xya ; 

βα cossin1 2 =−= yxb ; 
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αβ cossin1 2 =−= xyc ; 

βα coscos)1)(1( 22 =−−= yxd . 
Зрозуміло, що  

==
=−−=

|coscossinsin|
|)1)(1(||| 22

βαβα
yxxyad  

4
12sin2sin

4
1 ≤⋅= βα .  

Очевидно, що хоча б один із 
виразів х⋅у або )1)(1( 22 yx −−  за мо-

дулем не перевищує 
2
1 . Аналогічно 

доводиться, що модуль хоча б одного з 
виразів 21 yx − , 21 xy −  не перевищує 

2
1 . Отже, хоча б два з даних у задачі 

виразів не перевищують 
2
1  за модулем. 

Звичайно, всі так звані �нестан-
дартні� задачі цікаві, насамперед, 
обдарованим учням, й розв�язуються 
найчастіше не на уроках, а на факуль-
тативних заняттях. Що стосується 
естетичності, В.Г. Болтянський пропо-
нує таку форму математичної естетики: 
�...красота = наочність + несподіваність 
= ізоморфізм + простота + несподі-
ваність�. Саме евристичні задачі, в яких 
самий важливий крок найчастіше буває 
самим несподіваним, і розвивають мис-
лення учнів, дають їм змогу проявити 
себе, дарують так зване �чуття пере-
можності�, що сприяє їх подальшій 
зацікавленості в вивченні математики.  

З великою зацікавленістю учні не 
тільки розв�язують евристичні задачі, але й 
самостійно створюють відповідні завдання. 
Та на наш погляд, вчитель математики має 
навчити учнів не тільки розв�язувати, але й 
створювати задачі, бо, як відомо, найви-
щий ступінь творчості є створювання 
задач, а не тільки їх розв�язування [2]. Учи-
тель повинен заохочувати учнів до ство-
рення задач. Звичайно, не кожен учень 
здатний створити досить цікаву задачу, але 
практика свідчить, що така робота дуже 
корисна та цікава для кожного учня, і в той 
же час приводить до значних успіхів у 
зростанні інтелекту й сприяє розвитку 
креативності кожного з них. Всі складені 
учнями задачі повинні обов�язково оціню-
ватися вчителем та учнями з точки зору 
правильності ідеї, цікавості, доступності, 
посильності, евристичності та естетичності. 
Найвище задоволення вчитель відчуває, 
якщо учні самі пробують не тільки створи-
ти задачу, аналогічну до розв�язаної, але й 
узагальнити її, висловити та обґрунтувати 
гіпотезу, запропонувати якусь нову задачу. 
(Хоч задача може бути добре відома в 
математиці, але учні раніше з нею не 
зустрічалися). Цілеспрямована постановка 
задачі учнями відповідає високому рівню їх 
креативності.  
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приемы обучения решению математических заданий, способствующие развитию 
метафоричності и в целом креативности учащихся. 
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