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В статті розглядаються динаміка діалектичних взаємозв'язків між предметною, 
логічною та евристичною складовою математичної  підготовки школярів. 

 
 

Зміст шкільного курсу математики 
поєднує в собі предметну, логічну та еврис-
тичну складову, які взаємообумовлюють, 
взаємодоповнюють і взаємодіють між 
собою.  

Предметна складова змісту матема-
тичної підготовки школярів обумовлена 
сучасними поглядами на науку матема-
тику. Вона є системою математичних 
знань, навичок та вмінь, які пов�язані з 
математичною діяльністю учнів, і дають 
уявлення про предмет математики, її мову 
й символіку, про математичне моделю-
вання, про спеціальні математичні прийоми 
та загальні методи пізнання, які застосо-
вуються в математиці.  

Логічна складова шкільного курсу 
математики є системою логічних знань та 
умінь учнів, які використовуються ними у 
ході опанування математичних понять, 
фактів та способів діяльності.  

Евристична складова математичної 
підготовки учнів утворена системою 
евристичних орієнтирів (загальних та спе-
ціальних), приписів, правил, схем та прийо-
мів евристичної діяльності, які формуються 
в учнів засобами математики, і які, в свою 
чергу, допомагають вивести оперування 
учнів математичними поняттями, фактами 
та способами діяльності на креативний 
рівень. 

Підходи до змістового наповнення 
предметної складової шкільного курсу 
математики представлені у роботах провід-

них вчених математиків та методистів 
Л.Д.Кудрявцева. М.М.Постнікова, Г.І.Са-
ранцева, А.М.Колмогорова, М.І.Бурди, 
М.І.Шкіля, Г.П.Бевза, З.І.Слєпкань, Т.М.Хма-
ри та ін. Визначенню змісту логічної скла-
дової шкільної математики присвячено 
роботи А.А.Столяра, В.Ф.Паламарчук, 
О.В.Кужеля, К.П.Маланюк та ін. Харак-
теристика змістової й операційно-проце-
суальної сторони евристичної діяльності 
учнів у ході опанування математичних 
знань, навичок, умінь знайшла глибоке 
відображення у роботах В.І.Андрєєва, 
Є.А.Александрова, Г.Д.Балка, Д.Б.Богояв-
ленської, Д.Пойя, О.І.Скафи, Ю.А.Паланта 
та ін. Однак, додаткової уваги заслуговує 
проблема дослідження динаміки взаємо-
зв�язків між предметною, логічною та 
евристичною складовою математичної 
підготовки школярів. Метою даної роботи 
є з�ясування логічних основ деяких 
прийомів евристичної діяльності. 

Діалектичне поєднання предмет-
ної й логічної складової шкільного 
курсу математики проявляється у нас-
тупному. Математичний зміст є логічно 
організованим і побудованим. Предмет-
на складова слугує базою для логічних 
побудов. Водночас логічна складова 
шкільної математики дає способи орга-
нізації змісту навчального матеріалу й 
інструментарій для перетворення його 
логічної структури. У результаті таких 
перетворень виникають нові логічні 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 24. � 2005. 
 

 

204 

структури, змістова інтерпретація яких 
дає або новий математичний факт, або 
тлумачення вже відомого факту, що 
сприяє більш глибокому розумінню 
його учнями. Таким чином індукуються 
зміни у предметному компоненті. Пред-
метна інтерпретація висновків, отрима-
них логічним шляхом, приводить до 
оновлення математичних знань, допома-
гає варіювати оманливо статичну форму 
математичних тверджень, уникати 
формального �зазубрювання�.  

Аналіз математичного змісту дає 
уявлення про перелік тих логічних знань 
та умінь, які необхідні учням для 
успішного навчання математики. Зокре-
ма, логічні знання, які повинні засвоїти 
учні 5-6 класів, є комплексом, до складу 
якого входять наступні теоретичні блоки. 

ПОНЯТТЯ. Суттєві та несуттєві 
властивості об�єктів. Означення понять. 
Правила визначення. Прийоми, що 
замінюють визначення (опис, показ, 
характеристика). Класифікація понять.  

ВИСЛОВЛЕННЯ. Висловлення 
істинні та хибні. Прості, складені вислов-
лення. Зв�язки �і�, �або�, �або�або��, 
�якщо�,то��, �неправильно що��, �тоді, 
і тільки тоді,��. Умовні висловлення 
(прямі, обернені, протилежні).  

ДЕЯКІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ ВИС-
ЛОВЛЕНЬ. Закон виключення третього. 
Закон подвійного заперечення. Закон 
суперечності. Закони де Моргана.  

ДЕЯКІ СХЕМИ ПРАВИЛЬНИХ 
МІРКУВАНЬ. Умовні міркування. Умов-
но-категоричні міркування. Розділово-
категоричні міркування.  

ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ. Помилки 
при визначенні понять та їх класифі-
кації. Помилки при утворенні та запере-
ченні складених висловлень. Помилки у 
доведеннях.  

ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕЯКИХ ЛО-
ГІЧНИХ УМІНЬ. Уміння знаходити зако-
номірність. Уміння висувати та спростову-
вати гіпотези. Уміння міркувати за 
аналогією. Уміння індуктивно міркувати. 

Засвоєння логічних фактів, зако-
нів, правил повинно органічно переплі-

татися з процесом формування логічних 
умінь. Ми вважаємо, що у 5-6 класі 
необхідно і можливо формувати наступ-
ні групи логічних умінь. 

Уміння, в основі яких лежать опе-
рації логіки висловлень: уміння будувати 
складні висловлення; уміння формувати 
заперечення простих і складних вислов-
лень. 

Уміння, в основі яких лежать 
логічні операції, спрямовані на встанов-
лення тотожності, відмінностей: уміння 
виділяти схожі, індивідуальні, суттєві 
властивості предметів і явищ; уміння 
визначати поняття через найближчий рід та 
видову відмінність; уміння проводити 
класифікацію понять. 

Уміння, які передбачають прове-
дення одно-, дво-, багатокрокових мірку-
вань: уміння міркувати за аналогією; умін-
ня проводити індуктивні міркування; 
уміння проводити прості дедуктивні мірку-
вання; уміння знаходити закономірності; 
уміння висувати гіпотези; уміння спросто-
вувати неправильні твердження.  

Серед останньої групи умінь є умін-
ня, які тісно пов�язані з евристичною 
діяльністю школярів. Тому постає питання 
про взаємозв�язок і взаємодію логічної та 
евристичної складової шкільного курсу 
математики. Питання теорії та методики 
евристичного навчання математики дослід-
жено у роботах Ж.Адамара,, Є.А.Алексан-
дрова, Г.Армстронга, Г.Д.Балка, В.М.Лей-
фури, Д.Пойя, Ю.О.Паланта, О.І.Скафи 
О.В.Хуторського та ін. У методиці прий-
нято вважати, що евристична складова 
математичної діяльності учнів утворена 
тими компонентами, які не можна виразити 
строго відповідними логічними конструк-
ціями. Поряд із цим існує думка, що 
здійснення евристичної діяльності перед-
бачає повну відмову від застосування засо-
бів логіки, оскільки важливим фактором 
для успішного застосування евристичних 
прийомів виступає інтуїція, яку неможливо 
укласти в рамки, визначені законами логі-
ки. Однак інтуїції буває достатньо, щоб 
вбачити істину. При цьому для того, щоб 
впевнитися самому в цій істині, або впев-
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нити інших, необхідне доведення, яке б 
ґрунтувалося на законах логіки. Фактор 
інтуїції дуже суттєвий як початковий етап, 
стартовий майданчик для розгортання 
логічних міркувань. До того ж процес по-
шуку розв�язання проблеми і використання 
евристик невіддільний від аналізу резуль-
татів, отриманих на певному кроці, що 
також передбачає виконання певних 
логічних дій. Ми дотримуємося положення 
про те, що евристична діяльність учнів у 
процесі навчання є поєднанням інтуїтивно-
неусвідомленого і раціонально-логічного 
аспектів. Тому правомірним є питання про 
виділення логічних основ прийомів еврис-
тичної діяльності. 

Інтуїтивно-неусвіломлений і раціо-
нально-логічний аспекти діалектично взає-
модіють. У ході використання евристик 
логічні знання та уміння застосовуються 
учнями часто неусвідомлено. Поряд із цим 
усвідомлене застосування логічних законів 
(закону контрапозиції, виключення 
третього, несуперечності) робить еврис-
тики більш дієвими у ході пошуку розв�я-
зання проблеми. Евристичні прийоми, до 
того ж, формують предметну, змістову базу 
(математичних понять, фактів та співвід-
ношень) для подальшого логічного аналізу. 
Однак виникає певний конфлікт, оскільки, 

якщо перевага надається евристичним 
прийомам, то отримання правильного ре-
зультату супроводжується більшими витра-
тами часу. Але їх ігнорування на користь 
суто логічних міркувань може не привести 
взагалі до відшукання розв�язку задачі.  

Характерною особливістю евристич-
них прийомів є те, що вони не гарантують 
отримання правильного результату, тому 
евристична діяльність пов�язана здебіль-
шого з висуненням, перевіркою та спросту-
ванням гіпотез. Основними логічними 
уміннями, які при цьому використовують 
учні, є уміння знаходити закономірності, 
уміння міркувати за аналогією, слідкувати 
за правильністю власних міркувань, знахо-
дити та виправляти логічні помилки у 
міркуваннях, спростовувати різні види 
тверджень. Практика показує, що з�ясуван-
ня учнями логічних основ цих умінь є вип-
равданим, оскільки процес їх застосування 
стає більш усвідомленим. 

Гіпотези виступають фактором, який 
пов�язує раніше здобуті й нові знання, є 
пізнавальним засобом, що регулює логіч-
ний перехід від попереднього неповного і 
неточного знання до нового більш повного 
і більш точного. В.І.Кирилов [1] наводить 
наступні класифікації гіпотез (таблиця 1).

Таблиця1 
Класифікації гіпотез 

За формами 
пізнавального 
процесу 

Описові � припущення про властивості, які притаманні 
об�єкту, що вивчається.  
Пояснювальні � припущення про причини виникнення самого 
об�єкта, що вивчається, або причини виникнення певних його 
властивостей. 

За 
характеристикою 
пізнавального 
об�єкта 

Загальні гіпотези � припущення про закономірні зв�язки у 
сфері об�єктів, які вивчаються.  
Часткові гіпотези � припущення про походження і 
властивості окремих фактів, явищ, подій. 
Робочі гіпотези � припущення, що висуваються на першому 
етапі дослідження, є умовним базисом, на основі якого 
можливо структурувати результати спостережень і дати їм 
початкові пояснення. 

Нехай маємо досліджуваний об�єкт 
F, виділимо множину емпірично виявлених 
суттєвих властивостей цього об�єкта 
{ }1 2, ,... nf f f актуалізуємо множину теоре-

тичних знань про нього { }1 2, ,... ng g g . На 
основі аналізу множин емпіричних і 
теоретичних знань про досліджуваний 
об�єкт, синтезуємо логічно несуперечливу 
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множину суджень про невідомі властивості 
або закономірні зв�язки досліджуваного 
об�єкта. Це судження і буде гіпотезою. 
Схемою це можна подати у такому вигляді:  
Якщо { }1 2, ,... nf f f і  { }1 2, ,... ng g g  
Ймовірно Н    Н - гіпотеза  

Ймовірність справедливості гіпо-
тези забезпечується:  

1) її несуперечливістю (висунуте 
припущення не повинно суперечити 
вихідному емпіричному базису, не 
повинно містити внутрішніх протиріч); 

2) принциповою можливістю пере-
вірки; 

3) емпіричним і теоретичним 
обґрунтуванням; 

4) інформативністю (виражається 
у прогностичній або пояснювальній силі 
гіпотези). 

Логічними засадами процесу перевір-
ки та спростування гіпотез виступають 
проста і складна конструктивна та деструк-
тивна дилеми. Міркування при цьому 
здійснюється у відповідності до наступних 
схем (таблиця 2). 

Таблиця 2 

 
 
Уміння встановлювати закономір-

ності реалізуються на основі правил 
Дж.Мілля, за допомогою яких можна вста-
новлювати, з певною мірою вірогідності, 
будь-якого роду обумовленість одних фак-
тів і об�єктів іншими. Ці правила індуктив-
ні, дають лише вірогідні або правдоподібні 
висновки.  

Правило 1 (єдиної схожості): якщо 
кожен раз при наявності множин, явищ, 
подій і т.д., що мають єдиний схожий 
(спільний для всіх) фактор А, з�являється і 
фактор В, то спільний фактор А, ймовірно, 
обумовлює фактор В. 

Умовивід за цим правилом можна 
записати у вигляді схеми: 

 
Коли A,  K,  U,  P, тоді В 
Коли А,  Y,  Е,  Н, тоді В 
Коли А,  F,  W,  Q, тоді В 
Ймовірно,    А обумовлює В 
 
Правило 2 (єдиної різниці): якщо при 

наявності системи повторюваних явищ, 
фактів, подій, результатом яких є подія В, 
відсутність одного з факторів А спричиняє 
відсутність фактора В, то, ймовірно, А 
обумовлює В. Схемою це правило можна 
записати так: 

 
Коли А,  Y,  Е,  Н, тоді В 
Коли немає А, але є Y, Е, Н, тоді немає В 
Ймовірно,    А обумовлює В 
 
Правила єдиної схожості і єдиної 

різниці складають логічну основу такого 
способу пошуку розв�язку математичних 
завдань, як відшукування інваріанта. Вияв-
лення незмінного інваріантного фактора 
допомагає сформувати стратегію пошуку. 
Таким фактором, звичайно, є деяка кіль-
кісна, або якісна характеристика об�єктів, 
які описані в задачі. 

Правило 3 (супутніх змін). Якщо 
при деяких постійних факторах С і D зміна 
одного фактора А: А1, А2, А3 призводить до 
зміни фактора В: В1, В2, В3, то, ймовірно, 
фактор В обумовлений фактором А.  

Цей умовивід можна подати у 
вигляді схеми: 

 
Коли    А1, С, D,   тоді B1 
Коли    А2, С, D,   тоді B2 
Коли    А3, С, D,   тоді B3 
Ймовірно,  А обумовлює В 
 
Правило 4 (правило остач). Якщо 

складний фактор А: А1, А2 обумовлює 
складний результат В: В1, В2, і частина 
фактора А (А1) обумовлює частину 
фактора В (В1) то, ймовірно, частина 
складного фактора, що залишилась (А2), 
обумовлює частину результату, що 
залишилась (В2). Схема правила остач: 
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Коли А1, А2,    тоді В1, В2 
  А1 обумовлює      В1 
Ймовірно,     А2 обумовлює  В2 
Пошук розв�язку математичної задачі 

через виявлення і дослідження закономір-
ностей є більш успішним, якщо операцій-
ний склад уміння знаходити закономірності 
поданий учням у вигляді евристичної 
схеми: 

•  виділи набір об�єктів, в якому 
необхідно знайти закономірність; 

•  знайди схожі та індивідуальні 
властивості об�єктів; 

•  виділи інваріант, або проана-
лізуй, чи впливає зміна одного з об�єк-
тів на зміну іншого, або встанови, чи 
обумовлює частина засновку частину 
наслідку; 

•  відповідно до виявлених випад-
ків застосуй одне з правил Дж.Мілля 
(рис.1)

Знаючи логічні основи зазначених 
вище умінь вчитель може сформувати 
евристичні приписи, керуючись якими 
учні мають змогу отримувати позитивні 
зміни як у процесі формування прийо-
мів евристичної діяльності, так і у ході 
засвоєння математичних знань. 
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