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Розглядаються методичні вимоги до процесу професійної підготовки вчителя 

математики в контексті евристичної діяльності. 
 

 
Здатність вчителя розвивати твор-

чу, ініціативну особистість учня - одна 
із вимог, які ставляться на сьогоднішній 
день перед вчителем математики. Це 
можна здійснювати через формування 
евристичної діяльності учнів. З цього 
виникає відносно нова вимога до 
сучасного вчителя � вміти організо-
вувати та управляти евристичною 
діяльністю учнів. 

Професійною підготовкою вчите-
лів математики займалися Г.П.Бевз, 
Н.Я.Віленкін, Г.О.Михалін, Г.І.Саран-
цев, З.І.Слєпкань, А.А.Столяр, О.П.То-
мащук та інші.  

Дисертаційне дослідження О.П.То-
мащука пов�язане з професійною спрямо-
ваністю викладання математичного ана-
лізу в процесі підготовки вчителя 
математики, у дисертаційному дослід-
женні Г.О.Михаліна розглядається педа-
гогічна культура вчителя математики. 
Що стосується підготовки вчителя 
математики, здатного організувати 
евристичну діяльність учнів, в цьому 
напрямку існують мало досліджень та 
вони потребують подальшого розгляду.  

Тому наше дослідження стосу-
ється виокремлення методичних вимог 
до організації професійної підготовки 
майбутнього вчителя математики, який 
здатен організувати евристичну діяль-
ність учнів. 

Якщо вчитель здатен до такої 
діяльності, це означає, що він спромож-

ний до самоорганізації власної еврис-
тичної діяльності. Тому є підтверджен-
ням слова Л.Дістервега: �Як ніхто не 
може дати іншому того, чого не має 
сам, так і не може розвивати, вихову-
вати інших, давати їм освіту той, хто 
сам не є розвинутим, вихованим і осві-
ченим�. 

Для вирішення поставленої проб-
леми необхідним кроком буде форму-
вання евристичної діяльності май бут-
нього вчителя на протязі всього процесу 
професійної підготовки. Це, як зазначає 
О.І.Скафа, передбачає, що студент 
засвоює нові освітні продукти, які 
формують у нього вміння свідомо діяти 
у ситуації вибору, грамотно ставити та 
досягати власних цілей, діяти продук-
тивно як в процесі навчання математики 
так і в майбутньому його професійної та 
життєвої галузях [1]. 

Для організації евристичної діяль-
ності майбутніх вчителів необхідно 
спроектувати усі структурні компо-
ненти навчання: цілі, зміст, методи, 
прийоми та засоби, а також органі-
заційні форми. 

Цілі формування евристичної 
складової майбутнього вчителя потріб-
но задавати з урахуванням загальних 
цілей професійної підготовки вчителя 
математики. 

Ю.Н.Кулюткін виділяє три групи 
цілей: загальні, конструктивні та опера-
тивні. Загальна ціль професійної підго-
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товки � вчитель, який має необхідні 
професійні знання, навички та уміння, 
володіє значущими якостями, для 
успішного розв�язання професійних зав-
дань, що постійно змінюються. Тобто 
випускник педагогічних спеціальностей 
повинен бути готовим до професійної 
діяльності. 

Конструктивні цілі відповідають 
на питання, які професійні знання, 
уміння та якості повинні бути сформо-
вані у студента. Такі цілі визначені у 
освітній кваліфікаційній характеристиці 
(ОКХ) вчителя математики і є обов�яз-
ковими для кожного вищого закладу. 
Третя група цілей � це оперативні цілі, 
які ставляться викладачем в процесі 
реалізації програми навчального пред-
мета в конкретних умовах. 

Для того, щоб формувати еврис-
тичну діяльність студентів необхідно 
переглянути конструктивні цілі навчан-
ня математичних дисциплін. Потрібно 
враховувати потенційні можливості 
кожного предмету і з урахуванням цих 
можливостей вирішувати задачі пов�я-
зані з формуванням евристичних прийо-
мів розумової діяльності, евристичних 
умінь студентів. Для цього слід конкре-
тизувати конструктивні цілі, тобто 
сформувати операційні. Наприклад, за-
гальне конструктивне вміння � володіти 
аналітичним, синтетичним, векторним, 
координатним методами, методом мате-
матичної індукції, методом геометрич-
них перетворень, методом доведення від 
супротивного при розв�язуванні задач із 
курсів алгебри та геометрії основної 
школи. Це вміння формується при 
вивченні будь-якої математичної дис-
ципліни, але при вивченні математич-
ного аналізу доцільно на базі цих 
методів формувати вміння розв�язувати 
задачі за допомогою симетрії, аналогії, 
переходу до рівносильної задачі, 
розглядання граничного випадку та 
інших базових евристик. 

Із усього переліку знань, умінь і 
якостей майбутнього вчителя для 
кожної дисципліни потрібно виділити 

ті, які доцільно формувати у процесі 
навчання саме цього предмету, а також 
визначити напрям евристичної діяль-
ності. Мається на увазі, які евристичні 
уміння, прийоми розумової діяльності, 
методи розв�язання задач можна форму-
вати в рамках курсу.  

Після визначення дисциплін та 
конструктивних цілей для кожної з них, 
постає проблема визначення змісту, 
методів і форм навчання. 

Зміст евристичного навчання 
повинен розширюватися та поглиблю-
ватися шляхом включення різноманіт-
них евристичних задач в теоретичний 
матеріал та у системи задач. Це буде 
сприяти: 

- формуванню основних умінь у 
студентів використовувати евристичні 
прийоми загального та спеціального 
виду у процесі пошуку розв�язання 
задач та вивчення теоретичного 
матеріалу; 

- глибокому розумінню  матеріалу, 
який викладається та творчої актив-
ності студента, мотивації навчання; 

- формуванню уявлення про те, як 
навчати учнів розв�язувати евристичні 
задачі, створювати евристичні ситуації.  

На сьогоднішній день існують 
розробки евристично насичених мате-
матичних курсів. Наприклад, в навчаль-
ному посібнику теорія ймовірностей 
значне місце займає матеріал, який 
розвиває логічне та евристичне 
мислення, інтуїцію студентів, формує їх 
науковий світогляд [2]. Ю.О.Палантом 
створено програмовані матеріали до 
спецкурсу �Алгебра та початки аналізу� 
які залучають студентів до активного 
аналізу, пошуку розв�язання задач [3]. 
О.П.Томащук пропонує методику фор-
мування в майбутніх вчителів мате-
матики узагальненого вміння розв�я-
зувати задачі в процесі навчання мате-
матичного аналізу [5]. Однак, взагалі 
методичних розробок саме для викла-
дання математичних курсів майбутнім 
вчителям з використанням евристичних 
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задач недостатньо. Ця проблема потре-
бує подальшого розвитку.  

Зміст навчання (чому вчити) 
нерозривно пов�язаний з методами 
навчання (як учити). Методи навчання � 
це засоби взаємопов�язаної діяльності 
викладача і студента, спрямованої на 
вирішення завдань навчання, виховання 
і розвитку [4].  

Вибір методу навчання залежить 
від багатьох факторів [6]: цілей та задач, 
змісту навчального матеріалу, особли-
востей тих, хто навчається. Однією із 
умов успішного оволодіння знаннями 
будь-якого характеру є активність 
студентів. Для цього викладач 
повинний певним чином організовувати 
процес навчання. Одним з варіантів 
такої організації є використання методів 
проблемного навчання (проблемний 
виклад знань, частково-пошуковий або 
евристичний метод, дослідницький 
метод).  

На різних етапах евристичного 
навчання слід використовувати і 
спеціальні методи евристичного навчан-
ня (евристичне спостереження, мозко-
вий штурм, метод гіпотез, метод прог-
нозування, метод помилок та ін.[1]).  

Традиційно у вищих навчальних 
закладах організаційними формами 
роботи є лекції, семінарські та 
практичні зайняття, лабораторні роботи. 
Для математичних дисциплін ці форми 
доповнюються евристичною лекцією, 
евристичним семінаром, практикумом 
та дискусією. 

Для педагогічних дисциплін важ-
ливо моделювати реальні ситуації, тому 
доцільно використовувати такі форми 
як перегляд відеозапису уроку, прове-
деного досвідченим вчителем, органі-
зацію ділової гри (модель уроку). 

Що стосується набуття практич-
них навичок організації евристичної 
діяльності учнів, треба відмітити такі 
форми, як вивчення досвіду кращих 
вчителів, спостереження за діяльністю 
досвідчених учителів, розв�язування 
методичних задач, педагогічна практи-

ка, виконання курсових та індивідуаль-
них робіт. 

Для засобів навчання окремо 
зупинимось на сучасних інформаційних 
технологіях. Безперечно, що вико-
ристання інформаційно-комунікаційних 
технологій є необхідним елементом 
сучасної фахової підготовки студента. 
Актуально це саме для майбутнього 
вчителя математики. Дуже часто лекція 
з використанням презентації чи прак-
тичне заняття (з математичної дисцип-
ліни) у комп�ютерному класі є новим, 
досі невідомим для студентів. Це 
пов�язано, як правило, з тим, що на 
жаль не усі школи комп�ютеризовані 
або досвідчений вчитель математики не 
володіє знаннями інформаційно-комуні-
каційних технологій. 

Роль інформаційно-комунікацій-
них технологій у навчанні розкрита у 
роботах В.Г. Болтянського, В.П. Бес-
палько, А.П. Єршова, М.І. Жалдака, 
В.М. Монахова, І.В. Роберта та ін. 
Проаналізуємо, які програмні засоби 
навчання можна використовувати у про-
цесі вивчення математичних дисциплін. 

Більшість з програм створених для 
використання у шкільному навчанні 
математики можуть бути корисними і 
при навчанні у вищих навчальних 
закладах. Наприклад, програма GRAN-
1W дозволяє будувати графіки функцій 
заданих явно, параметрично чи в 
полярній системі координат, обчислю-
вати інтеграли, об�єми тіл обертань та 
інше. Практика показала, що студенти, 
які мали шкільний досвіт роботи з 
програмою, використовують її для 
самостійної перевірки правильності 
виконання індивідуальних, чи практич-
них робіт у курсах математичного 
аналізу, елементарної математики. В 
групі також зустрічаються студенти, які 
не знають про таку програму та її 
можливості. 

Потрібно ознайомити майбутніх 
вчителів з програмним засобом GRAN-
1W, це не займе багато часу, але в 
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наступному буде корисним як для 
студента так і для викладача. 

Аналогічне можна сказати про такі 
програми як GRAN-2D¸ GRAN-3D, 
DERIVE та їх використання у курсі 
аналітичної геометрії. 

Що стосується курсу методики 
викладання математики � тут необхідно 
у темі засоби навчання, провести 
практичну роботу, яка має ціль 
оглянути основні програмні засоби 
навчання математики. Потрібно ввести 
спеціальний курс, присвячений ін фор-
маційно-комунікаційним технологіям 
навчання. В ДонНУ такий курс 
читається на 5 році навчання і має назву 
�Нові інформаційні технології у 
профільному навчанні математики�.  

Для евристичного навчання мате-
матики одним із засобів є евристико-
дидактичні конструкції. Доцільно не 
тільки показати майбутнім вчителям як 
і коли їх застосовувати на практиці, а і 
навчити технології їх створення. Тому в 
ДонНУ на спеціальному курсі �Еврис-
тичне навчання математики� студенти 
розробляють дидактичні програми для 
евристичних комп�ютерних навчаючих 
програм. 

Таким чином, формування власної 
евристичної діяльності майбутнього 
вчителя математики повинно здійсню-
ватися комплексно, упродовж вивчення 
як математичних, педагогічних і 
спеціальних дисциплін. Для цього 
потрібно: 

- переглянути та доповнити кон-
структивні цілі навчання математичних 
дисциплін з урахуванням потенційних 
можливостей кожного предмету; 

- розширити та поглибити зміст 
математичних дисциплін шляхом вклю-
чення різноманітних евристичних задач 
в теоретичний матеріал та у системи 
задач; 

- використовувати методи актив-
ного навчання математики; 

- використовувати евристичну лек-
цію, евристичний семінар, дискусію та 
практикум як форми навчання, для 
педагогічних дисциплін використо-
вувати форми навчання які моделюють 
реальні ситуації; 

- застосовувати інформаційно-
комунікаційні технології навчання, 
зокрема програми GRAN-1W, GRAN-
2D¸ GRAN-3D, DERIVE при навчанні 
математичних дисциплін.  
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