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Шановна Зінаїдо Іванівно!  
 

Під Вашим керівництвом я зробила свої перші 
кроки на науковій ниві. Завдяки Вашим настановам я 
змогла подолати всі труднощі і досягти своєї мети. 

Щиро дякую Вам за Вашу турботу і допомогу!  
Бажаю Вам міцного здоров’я. Зичу довгих років 

плідної праці і подолання всіх перешкод. 
З повагою Лук’янова Світлана Михайлівна  
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Стаття присвячена проблемі формування творчих здібностей учнів. 
 

 
Розмірковуючи щодо сучасного при-

значення математики, Г.В.Дорофєєв зазна-
чає, що, „як показує історія, значимість 
математичної освіти в ту чи іншу епоху 
для того чи іншого суспільства, народу чи 
держави багато в чому залежить від 
характера тих завдань і способів їх 
вирішення, які шукали в гуманітарній 
культурі” [1,с.15].  

ХХ століття було епохою індустріа-
лізації та науково-технічної революції. 
Здебільшого діяльність освітян була орієн-
тована на формування стабільної системи 

знань, навичок і вмінь. Головне завдання 
школи полягало у засвоєнні учнями всієї 
суми знань, яку виробило людство, тому 
освіта мала репродуктивну модель. У 
сучасному інформаційному суспільстві 
період „життя нових знань” скоротився до 
3-5 років. Тому лише їх отримання в 
традиційному розумінні вже не може бути 
метою навчання. Для підготовки до життя 
підростаючого покоління стає нагальною 
потреба у сформованості здібностей до 
самовизначення та саморозвитку кожного 
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члена суспільства, його неперервної 
освіти. 

Сучасній школі потрібно одночасно з 
розвитком інтелекту сприяти розвитку 
творчих здібностей кожного з учнів і 
формувати в них готовність до дій в 
умовах майбутнього, основні тенденції 
якого можуть бути зовсім не пов’язані з 
сьогоденням. 

Одним із ефективних засобів розвитку 
розумових і творчих здібностей учнів 
традиційно вважають текстові задачі, що 
супроводжують навчання математики з 
першого класу до випускного. Проте щодо 
використання для вказаних цілей під час їх 
розв’язування учнями основної школи 
арифметичних способів існують різні 
точки зору. 

Проведені в 40-60-ті роки ХХ ст. 
дослідження (Н.О.Менчинська, З.І.Калми-
кова, Л.Ф.Есаулов та ін.) показали пози-
тивне значення арифметичних способів 
для розвитку в учнів таких розумових дій 
як аналіз, синтез, абстрагування, конкрети-
зація, узагальнення тощо. Зокрема З.І.Кал-
микова, формулюючи психологічні прин-
ципи розвивального навчання, зазначила, 
що в старшокласників, які вже ознайомле-
ні з методом рівнянь, активне мислення 
виникає під час розв’язування задач не 
алгебраїчним, а арифметичним способом 
[2, с.14]. 

Високо оцінював арифметичні спосо-
би і В.О.Крутецький. На його думку, їх 
використання краще розкриває процес 
міркувань учнів і дає можливість про-
никнути в лабораторію думки [4, с.106].  

Проте не слід нехтувати й іншою 
думкою. Зокрема Ю.М.Колягін [3], вказу-
вав на негативні прояви практики вико-
ристання арифметичних способів: „вичур-
ність” окремих способів і їх незрозумілість 
для значної частини учнів, натаскування 
на типовий прийом і як наслідок – розви-
ток такої якості мислення як шаблонність. 
Саме цей „негатив” став однією із причин 
вилучення арифметичних способів і 
типових задач із програм і підручників для 
5-6 класів під час проведення в 60-70 

ХХст. реформи шкільної математичної 
освіти. 

Ми поділяємо думку тих сучасних 
вчених (Г.В.Дорофєєв, С.М.Нікольський, 
З.І.Слєпкань та ін.), які вважають, що 
зменшення ролі арифметичних способів під 
час навчання учнів основної школи 
розв’язуванню текстових задач (особливо в 
5-6-х класах) і „ранній перехід” (про це 
стверджують і психологи) до застосування 
методу рівнянь негативно вплинули на 
рівень математичної освіти і розвиток 
інтелектуальних та творчих здібностей учнів. 

Позитивно оцінюючи збільшення долі 
використання різних арифметичних спосо-
бів у сучасних підручниках, ми вважаємо, 
що необхідно розробити методичні реко-
мендації, дотримання яких не тільки допо-
може уникнути негативних проявів мину-
лої практики, але й сприятиме створенню 
умов для формування і розвитку в 
кожного учня якостей притаманних твор-
чій особистості, адже творчість в тій чи 
іншій формі доступна кожному (Л.С.Ви-
готський, В.О.Моляко). 

Аналіз літературних джерел стосовно 
процесу творчості та властивостей творчої 
особистості ([6],[7],[10]), факторів, що 
впливають на її формування ([2],[9]), і 
результати проведеного нами експеримен-
тального дослідження щодо використання 
під час навчання сучасних учнів основної 
школи розв’язуванню текстових задач 
арифметичних способів дозволили нам 
зробити наступні висновки. 

1. Вважаємо, що в основній школі 
доцільно розглядати такі групи текстових 
задач: прості задачі, які розкривають суть 
арифметичних дій та зв’язки між їх 
компонентами; задачі-розрахунки; типові 
задачі, тобто споріднені за математичним 
змістом (саме для їх розв’язування слід 
використовувати спеціальні арифметичні 
способи); сюжетні задачі, на пошук 
способу розв’язування яких має суттєвий 
вплив їх фабула (задачі на купівлю, 
виконання роботи, різні види руху тощо).  

2. Розміщення типових задач повинно 
бути узгоджене з вивченням теоретичного 
матеріалу, який стосується тих положень 
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чи властивостей, що покладені в основу 
того чи іншого способу їх розв’язання. 

3. Не потрібно намагатися поділити 
всі задачі на типи: потрібне доцільне 
поєднання розв’язування нетипових і 
типових задач. 

4. Для кращого засвоєння особли-
востей математичної структури типових 
задач і кроків типових арифметичних 
способів потрібно відмовитись від зміша-
ного порядку в розміщенні цих задач. Їх 
слід розміщувати компактно в певній 
послідовності з різноманітними сюжетни-
ми варіаціями і ускладненнями матема-
тичного змісту, не ізолюючи одну від 
одної, а показуючи зв’язок між ними, 
звертаючи увагу на їх спільні та відмінні 
риси (тобто об’єднати в систему). 
Обов’язково слід заохочувати учнів до 
розв’язування задач різними способами з 
подальшим їх аналізом стосовно 
доцільності їх застосування в кожному з 
конкретних випадків. 

5. Не слід давати „рецептурних” 
правил, особливо на початку вивчення 
типу задачі чи способу розв’язування, а 
разом із учнями створювати за текстами 
задач різного виду моделі-представники 
(графічні схеми, таблиці, схематичні 
ілюстрації тощо) і евристичні схеми 

(правила-орієнтири) типових арифметич-
них способів. Доцільно пропонувати зав-
дання щодо формування умінь використо-
вувати наявні математичні знання до 
вивчення різних процесів реального світу, 
тобто формувати початкові уявлення про 
поняття „модель” і „математичне моде-
лювання”. 

6. З метою уникнення „натаскування” 
і розкриття різних зв’язків даного типу з 
нетиповими задачами та задачами інших 
типів потрібно організовувати вивчення 
типових задач по наступних етапах: 
підготовчо-мотиваційний; навчально-опе-
раційний; етап першого рівня контролю, 
оцінювання та корекції; творчо-розви-
ваючий (розгортання типу); узагальнення 
та систематизація; етап другого рівня кон-
тролю, оцінювання та корекції. Для мак-
симальної ефективності засвоєння учнями 
кожного з етапів вивчення конкретного 
типу необхідним є поєднання різних 
методів, форм і засобів навчання [5]. 

Завдяки дотриманню цих вимог є 
можливість ефективно сприяти розвитку 
творчих здібностей учнів, використо-
вуючи навчально-творчі завдання, що 
наведені в наступній таблиці. 

 

Компонент 
творчих 

здібностей, що 
розвивається 

Ознаки прояву компонента в творчій 
діяльності 

Види навчально-творчих 
завдань, де можливий 

розвиток даного компонента 

 
 
 

Гнучкість 
мислення 

- легкість переходу від одного способу 
розв’язування до іншого, вміння 
знаходити декілька способів 
розв’язання поставленої проблеми;  
-вміння перебудовувати добре відомий 
спосіб чи конструювати новий на 
основі вивчених прийомів; 
- вміння вийти за межі звичних 
способів, знайти спосіб розв’язування 
нестандартної задачі  

- задачі на розв’язування 
кількома способами; 

- задачі нестандартного виду;  
- задачі на вибір 

найдоцільнішого способу; 
- задачі, що вимагають 

перебудови звичного ходу 
міркування на зворотний 

 
Раціональність 

мислення 

- економність розумових операцій; 
- намагання знайти найдоцільніший 
шлях пошуку розв’язування проблеми 

- задачі на вибір 
найдоцільнішого способу 

 
Критичність 
мислення, 
здатність до 
оціночних 
суджень 

- оцінка адекватності і доцільності 
способів розв’язування задач; 
- тоцінка правильності результатів 
(використання прийомів 
самоконтролю) 

- задачі із зайвими 
(надлишковими) данними; 

- із суперечливими і 
нереальними данними; 

- задачі на відшукання 
помилок, на перевірку 
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результату  
Здібність до 
узагальнення і 
згортання 
розумових 
операцій 

створення алгоритмів, схем-орієнтирів, 
евристичних правих типових задач при 
вивченні різних тем математики 

- задачі на розроблення 
алгоритму типового прийому 
розв’язування задачі; 
- задачі на розробку 
евристичних правил 

Здібність 
подолати інерцію 

мислення, 
здібність до 
широкого 
перенесення 
знань, навиків, 

умінь 

використання прийомів, засвоєних під 
час навчання математики, в інших 
галузях 

- задачі на пошук способу 
розв’язування, який проти-
лежний очевидному; 
-задачі, що вимагають роз-
гляд способу розв’язування 
від кінця до початку 

 
Розв’язуючи задачі відомого типу, учні 

діють за певним алгоритмом, який включає 
в себе дії по підведенню під тип та дії по 
використанню типового способу (чи спосо-
бів). Фактично відбувається діяльність за 
певними нормами. Зустрівшись із ситуа-
цією, коли стара норма не діє через зміни 
умов діяльності учні опиняються перед 
вимогою спочатку провести аналіз тих 
причин, через які не можна використати 
схему-орієнтир відомого способу, а потім 
їм потрібно виконати завдання зі створення 
нової норми (психологи називають такі 
ситуації „нормотворенням”), яка може бути 
або видозмінений вже відомий спосіб 
розв’язування, або новий. Їх доцільно 
спочатку створювати разом з учнями, 
попередньо надавши їм можливість 
висунути свої власні гіпотези щодо 
подолання ускладнень (тобто ідеї 
розв’язування) та апробувати їх. Згодом 
можна пропонувати самостійно знаходити 
нові способи розв’язування для відомих 
типів задач (наприклад, для задач на 
зустрічний рух використати пропорційне 
ділення), критично оцінюючи їх переваги 
чи недоліки в порівнянні з відомими 
шляхами знаходження розв’язку задачі. 

Доцільність сформульованих вимог 
щодо використання арифметичних спосо-
бів під час навчання учнів основної школи 
розв’язуванню текстових задач для форму-
вання і розвитку творчих здібностей учнів 
перевірялася під час проведення експери-
ментального навчання. Учням експеримен-
тальних (ЕК) та контрольних класів (КК) 
було запропоновано розв’язати добірки 

типових задач. Обиралися ті типи задач, які 
вже відомі учням з початкової школи і яких 
є достатня кількість в звичайних шкільних 
підручниках. Завдання в цих роботах 
складалися з дотриманням наступних 
вимог: 1) перша задача мала стандартну 
структуру і для її розв’язування необхідно 
було використати типовий спосіб 
розв’язування; 2) друга і третя задачі мали 
ускладнені математичну структуру (чи 
незвичний сюжет); 3) четверта задача була 
творчого характеру чи нового типу. 
Зауважимо, що в учнів не було обмежень ні 
щодо використання різних ілюстративних 
чи графічних схем, ні щодо вибору шляху 
розв’язування задачі, тобто зараховувалося 
і розв’язання задачі за допомогою рівняння. 
Наведемо приклад таких завдань для типу 
„знаходження двох чисел за їх сумою та 
різницею”.  

Задача № 1. Як розрізати стрічку 
довжиною 26 метрів на дві частини так, 
щоб одна з них була довша за другу на 4 
метри? 

Задача № 2. В трьох ящиках 63 кг 
яблук. В першому на 8 кг більше ніж в 
другому, а в третьому на 11 кг більше ніж 
в першому. Скільки кілограм яблук в 
кожному ящику ? 

Задача № 3. Набір цукерок коштує 17 
грн. За всі набори цукерок для учнів 5-А і 
5-Б заплатили 1411 грн. Скільки учнів в 
кожному класі, якщо набори для 5-А 
коштують менше на 119 грн ? 

Задача № 4. У старшого і середнього 
брата разом 33 олівця, у старшого і 
молодшого брата разом 30 олівців, а у 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

158 

середнього і молодшого – 27. Скільки 
олівців має кожен із братів окремо?  

Результати виявилися такими: правиль-
но виконали №1 – 96 % (ЕК) і 78% (КК); №2 
– 88% (ЕК) і 68%(КК); №3 – 92% (ЕК) і 70 % 
(КК); №4 – 52%(ЕК) і 8%(КК).  

Хочемо відмітити, що учні в ЕК запро-
понували варіанти трьох різних способів 
розв’язування четвертої задачі: 1) (33 + 30 + 
27):2 = 45(шт.) – це  загальна кількість 
олівців, тоді 45 – 33 = 12(шт.) – кількість 
олівців молодшого брата і т.д.; 2) (33 + 30 – 
27) : 2 = 18 (шт.) – олівці середнього брата і 
т.д.; 3) 33 – 30 = 3(шт.) – на стільки олівців 
більше у середнього брата ніж у меншого, а 
далі як типова задача на знаходження двох 
чисел за їх різницею і сумою. Деякі з учнів 
ЕК навели два і навіть всі три способи, при 
цьому явної переваги не було надано жод-
ному із них, що дало нам змогу стверджувати 
про творчий підхід до розв’язування даної 
задачі. У КК ті учні, які розв’язали цю задачу 
використали лише 3-й спосіб, який тісно 
пов’язаний із розв’язанням попередніх задач. 

Отже, ми отримали підтвердження, 
що процес вивчення різних типів задач 
може сприяти розвитку самовизначення і 
самореалізації особистості, що проявля-
ється як у виконавській (відтворення 
відомих способів розв’язування), так і в 
творчій діяльності (створення нових). 

На думку видатного французького 
математика Анрі Пуанкаре [9] математика 
дає можливість для всебічного розвитку 
особистості, оскільки механізм математич-
ної творчості суттєво не відрізняється від 
будь-якої іншої творчості за винятком 
останнього етапу, коли гіпотеза, що була 
висунута на основі інтуїції, доводиться за 
допомогою логіки (в реальнім творчім 
процесі інтуїція і логіка взаємодіють, 

доповнюючи одна одну). Саме тому слід 
використовувати і розв’язування кожної 
конкретної задачі і процес навчання 
математики вцілому для формування і 
розвитку здібностей учнів щодо творчого 
вирішення проблем. 
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