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Розглядаються окремі аспекти створення творчого середовища в процесі навчання математики. 

 
 
У системі створення творчого сере-

довища в процесі навчання математики 
нами виділені організаційно-діяльнісний; 
змістовий; операційний; мотиваційно-
стимулюючий та особистісний блоки. 
Залежно від організації навчально-пізна-
вального процесу та ролі в ньому учня 
однаковий зміст і обсяг навчального мате-
ріалу може обумовлювати як різний тип 
мислення, так і різні його рівні.  
Мета статті: проаналізувати аспек-

ти організаційно-діяльнісного блоку, серед 
яких організація навчання учнів в умовах 
створення динамічних диференційованих 
груп, стимулювання самостійної діяльнос-
ті учнів в процесі актуалізації знань і 
вмінь; залучення учнів до систематичної 
роботи у творчих групах, коли вчитель 
виступає спочатку в ролі організатора і 
керівника, а потім � активного консуль-
танта; створення передумов для творчої 
діяльності з математики через виконання 
довгострокових творчих домашніх зав-
дань; диференційований підхід до прове-
дення олімпіад з математики: проведення 
олімпіад з математики для учнів класів 
нематематичного профілю (детально дея-
кі з даних питань розглянуті нами у [5;6;7;8;9]). 
Вищезапропоновані аспекти взаємопо-

в�язані та взаємообумовлені, що надає 
можливість гнучко адаптуватись в процесі 
створення творчого середовища до 
конкретних умов навчання математики.  
Зупинимося на питанні організації 

творчої діяльності учнів у процесі індиві-
дуальних самостійних робіт, мета яких � 
розширення і поглиблення знань учнів, 
залучення їх до творчої діяльності з ураху-
ванням рівня їх навченості та розвитку їх 
здібностей. Індивідуальну самостійну ро-
боту характеризує темп виконання, мож-
ливість для учня виконувати посильний 

обсяг роботи (А.А.Кирсанов, Н.В.Промо-
торова, Ф.І.Яковлев). Часто індивідуальні 
самостійні роботи будуються на основі 
зростання ступеня складності, про що по-
відомляється учням. Спостереження в 
процесі експерименту свідчать: такий під-
хід є корисним, коли в учнів вже сформо-
вана творча спрямованість. На етапі залу-
чення їх до творчої роботи можна пропо-
нувати завдання достатньо високого рівня 
складності, не наголошуючи про цей рі-
вень до початку роботи. Це дещо знімає 
проблему �закріпаченості� учнів через 
побоювання виконувати такі завдання або 
прагматичне небажання виходити за межі 
�обов�язково необхідного� (обидва ці ас-
пекти � надмірна критичність до себе і 
результатів власної діяльності та відсут-
ність інтелектуальної активності � є галь-
мами творчості). Повідомлення про сту-
пінь складності після виконання завдання 
сприяє розвитку інтелектуальної і творчої 
активності та ініціативи учнів, що базуєть-
ся на більшій повазі до власних сил і мож-
ливостей, а звідси, � на бажанні їх розви-
вати і вдосконалювати.  
Для розвитку творчого мислення учнів 

ефективним є систематичне залучення їх 
до роботи у творчих групах, але водночас 
� мінімізація групового мислення, форму-
вання здатності відстоювати аргументо-
вано власну думку, виховання �пріоритету 
думки� над �пріоритетом її автора�. 
Співпраця з ровесниками сприяє не 

лише підвищенню якості та усвідомле-
ності знань, формуванню контрольно-
оціночних вмінь, навичок спілкуванння, 
співпраці (А.К.Дусавицький, В.В.Рубцов, 
П.В.Симонов, Г.О.Цукерман), але й сти-
мулює розвиток творчого мислення учнів, 
мобілізує інтелектуальний потенціал кож-
ного учасника роботи. 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. � Issue # 27. � 2007. 
 

 

70

У процесі групової роботи учень має 
не тільки виявити сутність питання, але й 
у нього виникає необхідність сформулю-
вати запитання до інших членів групи. 
При цьому часто необхідно переформулю-
вати запитання таким чином, щоб воно 
було зрозумілим і цікавим для інших учас-
ників. Процес переформулювання сприяє 
усвідомленню проблеми; відбувається 
трансформація форми подання, що розви-
ває нестандартність мислення. За С.Л.Ру-
бінштейном [3] сформулювати сутність 
питання � це вже піднятися до певного 
ступеня розуміння, а виникнення запитань 
� перша ознака роботи думки та розумін-
ня, що зароджується.  
Тому мета розвитку творчого мислен-

ня конкретизується і перстворюється у 
завдання навчити умінню ставити запи-
тання. Зовнішній діалог стимулює творчу 
активність як у випадку недостатньої 
впевненості учня та коли �індивідуальний 
маршрут� у процесі пошуку ним гіпотези 
та її перевірки є �обережним� або �інерт-
ним� за умовою �близкості� точок зору 
партнерів, так і в умовах неспівпадання 
думок. У першому випадку недостатня 
впевненість та домінування контролю 
нерідко взаємообумовлені; а у другому 
необхідність відповісти на �провокаційне� 
запитання відносно певного аспекту проб-
леми, на який учень не звернув увагу в 
процесі розв�язування, стимулює його 
пізнавальну активність. 
У дійсно творчій групі не може бути 

єдності думок, абсолютно однакових під-
ходів. Обов�язковим атрибутом такої 
групи є незалежність думок, бажання і 
право кожного висловлювати власну ідею 
щодо розв�язування спільного завдання, 
навіть, якщо вона абсолютно розходить-
ся з думкою інших. 
Ефективність впливу роботи у творчій 

групі на суб�єкта навчання визначається 
спрямованістю особистості. Домінування 
спрямованості на результат не сприяє 
творчому мисленню. Бажання скоріше 
ніж інші розв�язати завдання призводить 
до відмови від пошуку різноманітних 
підходів до виконання. Жадання винагоро-
ди орієнтує не на оригінальні підходи, а 
формує конформизм думки. Спрямова-
ність на спілкування орієнтує перш за все 
на спільну діяльність, створює залежність 

від думки інших, гальмує розвиток 
оригінальності мислення, індивідуального 
когнитивного стилю. 
Спрямованість на справу відрізняє 

учнів, які спроможні відстоювати власний 
спосіб розв�язування, навіть якщо він від-
різняється від запропонованих іншими. Це 
може не знаходити розуміння у тих вчите-
лів, що працюють шаблонно та вимагають 
відповідності виконання завдань певним 
встановленим зразкам. Формування здат-
ності до вдосконалення вольових дій у 
процесі навчання ефективно реалізується 
через надання діям учнів іншого змісту, 
іноді й через введення ігрових елементів, 
що є можливим і доречним в процесі 
роботи «творчої групи».  
Зокрема, необхідність самостійно ви-

конати завдання: �Розв�язати систему 
рівнянь  

( ) ( )sin 1 sin 0,
4 4

4 2 4 2 .

x y x y

x y x y

π π ⋅ + ⋅ − + − = − − + = − − +

� 

на першому етапі викликає у старшоклас-
ників труднощі через незвичність самого 
зовнішнього вигляду системи рівнянь. 
Використання �мозкового штурму� надає 
змогу знайти ідею розв�язування. Відзна-
чимо: вчителю необхідно як своєчасно 
опосередковано (через запитання) наштов-
хувати на знаходження правильного шля-
ху виконання, так і переходити на роль 
спостерігача за процесом обговорення, 
передаючи таким чином ініціативу самим 
учням (але допомагаючи фіксувати саме ті 
ідеї, які сприяють продуктивності проце-
су). Пропонуємо один з протоколів обго-
ворення в ході уроку (примітка: В � вчи-
тель, У � учень). Завдання пропонувалося 
для розв�язування �творчій групі� з шести 
учнів.  
У 1. Може це описка: у другому рів-

нянні ліва і права частини однакові? 
У 2. Може, це для того, щоб обмежити 

область допустимих значень? 
У 3. Якщо у рівнянні ліва і права части-

ни однакові, то така рівність справедлива 
для будь-яких значень х і у. 
У 2. Ні, не для всіх. Підкореневий ви-

раз обов�язково має приймати невід�ємні 
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значення. Необхідно розв�язати нерівність 
024 ≥+−− ух . 

Відбувається розв�язування нерівності. 
У 4. Дуже складно... Там чотири 

випадки. 
У 3. Система з чотирьох нерівностей... 

А як їх всіх звести до одної нерівності? 
Може, подвійна нерівність?...Але випадків 
чотири. 
В. Спробуйте розв�язати графічно. 
Відбувається графічна інтерпретація 

нерівностей. 
У 1. Квадрат отримали. 
У 5. Ідея! Оці всі точки � це область 

допустимих значень! Розв�язками будуть 
такі пари х і у, щоб відповідні точки 
знаходилися внутрі квадрата! 
В. Або на його сторонах. Одержали 

геометричну інтерпретацію області допус-
тимих значень. Повернемося до першого 
рівняння. 
У 5. Може, скористатися тим, що 

0=+ bа  тільки тоді, коли 0== ba ? 
У 2. Необхідно розв�язати два рівняння  

( )
,0

4
sin1 =

−⋅
−

yxπ ( )
0

4
sin =

+⋅ yxπ
. 

У 6. Я думаю, що до нуля треба прирів-
няти кожний з підмодульних виразів. 
Необхідно розв�язати систему рівнянь. 
Потім у виразимо через х. Тоді можна буде 
побудувати відповідні графіки і подиви-
тись, які саме їх точки потраплять до квад-
рату. Врахувати ОДЗ. 
Отримують пху ⋅+−= 4  та 

пху ⋅−−= 82 , де Zn ∈ . 
У 4. Не зовсім зрозуміло, як будувати 

графіки... n  � будь-яке ціле число. Для 
кожного n  можна побудувати пряму... 
Таких прямих буде безліч. 
У 6. Необхідно знаходити точки пере-

тину цих прямих, тому що розв�язували 
систему рівнянь... Всі прямі, що відповіда-
ють рівнянню пху ⋅+−= 4 , паралельні 
між собою. І всі прямі, які задає рівняння 

пху ⋅−−= 82 , теж. Прямі  пху ⋅+−= 4  
і пху ⋅−−= 82 перетинаються... Але та-
ких прямих дійсно безліч...  
У 5. А якщо розглядати тільки такі пря-

мі, точки яких містяться у заштриховано-
му квадраті! Ми ж знаходили ОДЗ. Знахо-

дити будемо для різних n . Пряма ху −=  
точно підходить. Це � для 0=n . 
Знаходиться алгоритм розв�язування, з 

яким творча група ознайомлює всіх учнів 
класу. 
Аналізуючи роботу творчої групи, від-

мітимо, що генератором ідей є п�ятий 
учень (У5), який досить оперативно пра-
цює. Велику роль у розв�язуванні відіграв 
шостий учень (У6): деякий час він обмір-
ковував завдання, не вербалізуючи хід 
власних думок, але потім подав одну з 
провідних ідей, при цьому випереджаючи 
інших на кілька кроків. Цей учень � флег-
матик, тому достатньо важко одразу помі-
тити задатки у нього творчого мислення. 
Саме в процесі групової діяльності можли-
вою є ситуація імпровізації як один з вия-
вів творчого підходу. Вона дозволяє учню 
розкріпачитись, що сприяє прояву здат-
ності до творчого мислення. 
У процесі роботи творчої групи інфор-

мація, що використовується, має більший 
обсяг та є більш різноманітною, тому гене-
рується більше гіпотез. Аналіз спостере-
жень за колективною роботою свідчить: 
нерідко створюється ситуація, коли один з 
учасників обговорення задає запитання, 
відповідь на яке він не може знайти, 
іншим, і, не дочекавшись відповіді, дає 
свою. Вербалізація проблеми для інших 
сприяє її вирішенню самим суб�єктом, 
колективне обговорення гіпотез � більш ре-
тельній їх розробці. 
Недостатня кількість навчального часу 

на вивчення математики призводить до 
неможливості пропонування на уроках 
математики учням достатньої кількості 
завдань творчого характеру (і це стосуєть-
ся роботи не тільки у класах нематематич-
ного профілю). Учні відрізняються за сти-
лем роботи, її темпом; об�єктивно учням 
класів нематематичного профілю потре-
бується на самостійне індивідуальне роз-
в�язування творчих завдань значно більше 
часу. Необхідність враховувати індивіду-
альні особливості учнів вимагає надавати 
їм можливість самим обирати стратегію і 
тактику виконання, методи розв�язування, 
що водночас передбачає часто не досить 
велику швидкість просування в процесі 
розв�язування творчого завдання. Тому 
важливим є пропонування довгострокових 
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творчих домашніх завдань як ефективний 
засіб залучення учнів до творчої 
діяльності з математики. 
Підкреслимо: реальна ситуація є 

такою, що вчителю необхідно �вкластись 
у програму�, тому він або штучно приско-
рює виконання учнями завдання, надаючи 
їм допомогу значно частіше, ніж реально 
необхідно, а це не дозволяє учням працю-
вати дійсно самостійно; або �обриває� хід 
розв�язування одразу після знаходження 
ідеї розв�язування і пропонує учням 
завершити виконання завдання вдома, що 
не завжди є для них корисним. Вимога 
завершити виконання творчого завдання 
вдома спрацьовує тільки для учнів із вже 
достатньо високим рівнем розвитку 
творчого мислення, з розвиненими інтере-
сом до вивчення математики, інтелекту-
альною ініціативою, творчою активністю, 
із  спрямованістю до творчої навчально-
пізнавальної діяльності. Такі учні не тіль-
ки спроможні завершити виконання зав-
дання вдома, але й здатні вдосконалювати 
вже знайдене розв�язання, знаходити інші 
шляхи та способи.  
Для учнів, у яких ці якості ще нечос-

татньо сформовані і розвинені, дійсна 
користь виконання завдання для розвитку 
їх творчого мислення можлива, якщо 
етап знаходження кінцевого розв�язку був 
не дуже віддаленим у часі від етапу озна-
йомлення з умовою і вимогою завдання і 
первинного аналізу умови. Це пояснюється 
тим, що саме в цих учнів здатність досить 
довго концентрувати увагу на проблемно-
му завданні є недостатньо розвиненою, 
вони легко відволікаються. У випадку не-
повного розв�язування на уроці, відбу-
вається певний «відхід» учня від завдання, 
і вимога вчителя завершити виконання 
завдання вдома є недоцільною. У контекс-
ті дослідження повним розв�язанням зав-
дання вважаємо знаходження як ідеї, так і 
ходу розв�язування з повним обґрунтуван-
ням всіх його етапів. Виконання обчис-
лень (часто громіздких) доцільніше учням 
завершити вдома. 
Процес «відходу» від розв�язування 

завдання учнів з ще недостатньо 
сформованим творчим мисленням, 
умінням досліджувати негативно впливає 
на розвиток творчих здібностей учнів, 
значно зменшує ефект від розв�язування 

завдань творчого характеру через низку 
причин.  
Учні цього типу, коли повертаються до 

процесу розв�язування, ще не вміють 
достатньо швидко мисленево відтворюва-
ти сутність попередніх етапів, тому їм 
знов необхідно пройти всі ланки. Часто те, 
що на уроці в процесі �занурення у розв�я-
зування� здавалося нескладним через 
можливість отримання певної консультації 
у вчителя, однокласників, в умовах роботи 
над завданням дійсно �на одинці� викликає 
труднощі. Ті, кому ще не прищеплений 
�смак� до творчої роботи, зустрівшись з 
першими ж труднощами, можуть не завер-
шити виконання завдання вдома. 
Тому, навіть якщо вчитель підводить 

підсумок розв�язування творчого завдання 
на наступному уроці, це не дає необхід-
ного позитивного результату: або для уч-
нів вищевказаного типу необхідно буде 
ще раз повторити весь хід розв�язування; 
або розв�язання буде сприйнято формаль-
но, фрагментарно, учень не �побачить� 
загальну його картину, звідки, � не зможе 
користуватися результатами виконання у 
подальшому. 
Для учнів з ще невисоким рівнем 

розвитку творчого мислення діяльність по 
розв�язуванню творчих завдань стає 
дійсно результативною, якщо проходжен-
нях всіх її етапів не �розтягується� у часі. 
Але тут спрацьовує недостатність навчаль-
ного часу на вивчення програмного мате-
ріалу взагалі. Крім того, через психологіч-
ні особливості відповідного віку практич-
но обов�язково виникає ситуація супер-
ництва, яка негативно впливає особливо 
на талановитих учнів з нестандартним 
мисленням, які нерідко незадоволені со-
бою. Атмосфера змагання позитивно 
впливає на їх менш талановитих, але 
більш впевнених у собі однокласників. 
За О.Матейко �творчість притаманна 

розуму, що здатний мислити самостійно, 
не пов�язуючи оцінку тієї чи іншої інфор-
мації з авторитетністю її джерела� 
(курсив наш � О.Ч.) [2,10]. Прогресують 
саме ті суб�єкти навчання, хто не піддаєть-
ся тиску в ході розв�язування задач. На 
практиці нерідко до постійно домінуючого 
авторитету підручника та вчителя додаєть-
ся ще авторитет лідера групи, часто нав�я-
зується групова думка, яка не завжди є 
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правильною, найбільш раціональною, 
цікавою. Знижується не тільки продуктив-
ність розв�язування творчого завдання, але 
й ефективність формування у цьому про-
цесі інтелектуальної самостійності, твор-
чої ініціативи учнів. Формуються і розви-
ваються ці якості творчого мислення лише 
в процесі дійсно творчої самостійної 
діяльності. У творчій групі цю вимогу 
задовольнити практично неможливо � 
спрямованість цього виду роботи дещо 
інша. 
Дослідження свідчать: учні-гуманітарії 

більш схильні до колективних форм са-
мостійної діяльності, а учні-математики � 
до індивідуальних. Пропонуємо система-
тичне виконання учнями творчих домаш-
ніх завдань, в процесі яких відбувається 
необхідне �поринання� у діяльність, напо-
леглива робота, поступове зростання інте-
ресу учнів. 
Підкреслимо, що для деяких учнів 

самостійна творча робота є більш плід-
ною, ніж групова і колективна, також 
через явище фацилитації (підвищення 
швидкості або продуктивності діяльності 
індивіда у присутності інших, яке спрацьо-
вує при виконанні дій репродуктивного 
характеру, а при виконанні нових, творчих 
завдань у групі ускладнюється). 
Колективні дії є більш доцільними за 

умови необхідності ефективного розподі-
лу праці. Коли це не приносить користі 
або є неможливим (на наш погляд, це 
процес розв�язування творчого завдання, 
коли тому, хто розв�язує, для успішної 
діяльності необхідно мати самостійно ви-
роблену загальну картину ситуації, що від-
повідає стилю його мислення), індиві-
дуальна діяльність є більш доцільною, ніж 
колективна. 
Результати нашого дослідження виявили. 
1. Якщо необхідно видати ідею по 

методу �запитання � відповідь� (необхідно 
виконати �експрес-розв�язання�), то більш 
доцільною є колективна діяльність, метод 
�брейн-штурма�. 

2. Якщо творче завдання потребує 
розробки ідеї, найбільш доцільної стратегії 
її реалізації, а також і самої реалізації, то 
на першому етапі більш доцільною є 
індивідуальна робота. Учень повинен мати 
самостійно вироблену, �особисту� карти-
ну ситуації (завдання) і не отримувати 

перешкод для вироблення власної, оригі-
нальної ідеї (цими перешкодами можуть 
бути думки інших учасників групи з 
приводу завдання). 
На другому етапі виникає необхідність 

запропонувати для обговорення власну 
ідею. Підкреслимо, що для цього учню 
необхідно ще раз продумати всі нюанси, 
визначити форму подачі таким чином, 
щоб ідея, сприйнята ним, була зрозумілою 
й для інших. Дослідження виявило, що це 
не менш складний етап, ніж попередній.  
Якщо досвіду групової роботи ще не 

достатньо, у багатьох учнів з достатньо 
високим рівнем знань і вмінь, рівнем 
розвитку здібностей в процесі �подачі� 
ідеї іншим виникають негативні емоції 
при необхідності давати пояснення, якщо 
виникає критика на адресу запропонова-
них ними ідей; іноді учні зовсім відмов-
ляються висловлювати власну думку через 
побоювання не бути сприйнятими. 
Етап аргументованого �відсіювання� 

і обговорення декількох ідей, що сприйма-
ються як найбільш продуктивні, � колек-
тивна діяльність. На етапі �доробки ідеї�, 
вироблення стратегії її реалізації корис-
ними є і індивідуальна, і групова діяль-
ність. У процесі реалізації ідеї пропонуємо 
організовувати колективну роботу, за умо-
вою, що рівень знань і вмінь, рівень роз-
витку здібностей і творчого мислення 
кожного з учнів групи відповідає запропо-
нованому саме йому �підзаданню�. 
Можливе поєднання позитивних рис 

групового і індивідуального навчання в 
процесі «навчання у команді». Дуже важ-
ливим є те, що групи не змагаються між 
собою, кожна з них має власну �планку�, 
отримує різний час на виконання. Відбу-
вається індивідуальна робота у команді. 
Більшому розкріпаченню особи допомагає 
принцип порівняння не з результатами 
інших, а з власними результатами. 
Рекомендуємо перенести акценти з 

завдань на «інформованість» (ті, які 
реально визначають рівень ознайомленос-
ті учня з певними методами розв�язу-
вання) на завдання на нестандартність 
підходів у процесі проведення олімпіад 
різного типу. Назвемо завданнями на 
визначення оригінальності мислення � ті, 
що потребують нестандартних підходів. 
Зокрема, при розв�язуванні завдань на 
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дослідження кількості коренів систем 
рівнянь першого степеня з параметрами 
корисніше з точки зору розвитку творчого 
мислення ознайомити учнів спочатку з 
графічним методом дослідження, а потім � 
із застосуванням методу Крамера. 
Іноді до вирішення проблеми розвитку 

творчого мислення при навчанні матема-
тики на практиці підходять досить одно-
бічно, вважаючи основним шляхом 
реалізації такої спрямованості пропону-
вання учням для розв�язування завдань 
підвищеного рівня складності, виконання 
яких ґрунтується на застосуванні інтелек-
туальної бази, що нерідко виходить за 
межі програм з математики для класів 
нематематичного профілю. 
Відповідно поставленій мети розвитку в 

процесі навчання математики творчого 
мислення учнів, незалежно від обраного 
ними профілю навчання, рекомендуємо 
підбирати нестандартні завдання, при 
розв�язуванні яких необхідною є здатність 
використовувати нешаблонні, оригінальні 
підходи. Варіативність умов цих завдань 
дозволяє залучати до творчої роботи учнів 
з різним рівнем навченості. У даному 
контексті розуміємо під нестандартними 
завданнями також такі, які передбачають 
використання інтелектуальної бази, що не 
виходить за межі вимог, які висуваються 
програмою з математики для класів відпо-
відного профілю (назвемо � стандартна 
база знань і вмінь): завдання, розв�язування 
яких потребує здатності використовувати 
стандартну базу знань і вмінь в умовах 
нестандартності подачі стандартного 
завдання, або нестандартні підходи в 
процесі застосування стандартної бази 
знань і вмінь; знаходження різноманітних 
розв�язань, дослідження нюансів в умові. 
Систематичне виконання нестандарт-

них завдань підвищує самооцінку учнів, 
привчає їх не відмовлятися відразу від 

розв�язування незвичних завдань, формує 
здатність використовувати нешаблонні 
підходи, запобігає спрацьовуванню шкід-
ливого автоматизму, який є частим наслід-
ком використання готових (повідомлених, 
а не знайдених, і часто � не усвідомлених) 
алгоритмів розв�язування. Це сприяє роз-
витку творчого мислення, багатоплано-
вості творчої особистості учнів класів різ-
ного профілю. 
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