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Одним з шляхів розв�язання проблеми виховання творчої особистості школярів 7-9 

класів є формування евристичних умінь на факультативних заняттях з математики. 
В статті розглянуті психолого-педагогічні передумови формування евристичних умінь 
учнів, дотримання сукупності яких забезпечить розв�язання проблеми. 

 
 
Школа XXI століття зумовлює необхід-

ність докорінного переосмислення освіт-
ньої парадигми, актуалізації змісту, техно-
логій становлення особистості учня як 
суб�єкта і проектувальника життя. Щоб 
знайти своє місце в житті, ефективно 
освоїти життєві й соціальні ролі, випускник 
української школи має володіти певними 
якостями, компетенціями: бути гнучким, 
мобільним, презентувати себе на ринку 
праці; критично мислити; використовувати 
знання як інструмент для розв�язання 
життєвих проблем; генерувати нові ідеї, 
приймати нестандартні рішення й відпові-
дати за них; уміти здобувати, аналізувати 
інформацію, отриману з різних джерел, 
застосовувати її для індивідуального роз-
витку й самовдосконалення; буди здатним 
до вибору з численних альтернатив, що 
пропонує сучасне життя [1]. 
Для володіння випускниками шкіл 

зазначеними компетенціями, важливо 
формувати й розвивати в учнів основної 
школи евристичні вміння не тільки на 
уроках математики, але й в позаурочний 
час, а саме на факультативних заняттях з 
математики. У зв�язку з цим вчитель 
повинен спиратися на знання психолого-
педагогічних закономірностей навчального 
процесу, які концентрують у собі досягнен-
ня психології, дидактики й відповідну 
методику застосування цих закономірнос-
тей в навчанні математики. 

Психолого-педагогічні передумови ор-
ганізації евристичної діяльності розгляда-
лися багатьма дослідниками, а саме: 
К.В.Власенко, І.А.Горчаковою, О.І.Ска-
фою, З.І.Слєпкань, Т.С.Максимовою та ін. 
Так, найбільш широко були розглянуті 

психолого-педагогічні передумови форму-
вання евристичної діяльності під час 
навчання математики О.І.Скафою в [2]. 
К.В.Власенко [3], беручи до уваги дослід-
ження О.І.Скафи, визначила психолого-
педагогічні передумови організації та 
управління евристичною діяльністю учнів 
під час навчання геометрії в класах з 
поглибленим вивченням математики. 
Т.С.Максимова у [4], розглядаючи шляхи 
розв�язання проблеми виховання творчої 
особистості майбутнього інженера, описала 
психолого-педагогічні передумови форму-
вання евристичних умінь студентів техніч-
них вузів на практичних заняттях з вищої 
математики. 
З огляду на проведений аналіз метою 

даної статті є розгляд психолого-педаго-
гічних передумов формування евристичних 
умінь учнів основної школи на факульта-
тивних заняттях з математики. 
В усіх згаданих нами досліджень можна 

виділити деякі спільні психолого-педаго-
гічні передумови, а саме: психологічні 
особливості шкільного (або студентського) 
віку; формування позитивних мотивів 
навчання; реалізація традиційних дидак-
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тичних принципів, принципів розвиваючо-
го навчання, ідей проблемного та програ-
мованого навчання; концепція сумісної 
продуктивної діяльності; концепція поетап-
ного формування розумових дій; умовно-
рефлекторна теорія; діяльнісний підхід до 
навчання. Всі вони, безумовно, повинні 
увійти й до нашого списку, оскільки фор-
мування евристичних умінь відбувається 
під час організації в навчальному процесі 
евристичної діяльності. 
Для побудови методичної системи 

формування евристичних умінь учнів 7-9 
класів у першу чергу вчителю необхідно 
вивчити вікові і психологічні особливості 
підліткового віку учнів, маючи на увазі 
лише ті їх особливості, які важливо врахо-
вувати в процесі навчання математики. 
Характеристика цього періоду досить 

повно описана в психологічній та педаго-
гічній літературі такими авторами, як: 
Л.І.Божович, Л.С.Виготський, І.С.Кон, 
Б.С.Круглов, В.А.Крутецький, Н.Д.Левітов, 
Н.С.Лейтес, А.К.Маркова, В.О.Сухомлин-
ський, Д.І.Фельдштейн, Г.І.Щукіна та ін. 
Підлітковий вік пов�язаний з перебудо-

вою психічних процесів діяльності особис-
тості школяра, тому вимагає рішучих (хоча 
і поступових) змін у формах взаємин, 
організації діяльності керівництва з боку 
вчителів. Увага в цьому віці відрізняється 
не тільки великим обсягом і стійкістю, але і 
специфічною вибірковістю. Виборчим, 
цілеспрямованим стає і сприйняття. Значно 
збільшується обсяг пам'яті, вона здобуває 
характер організованих, регульованих і 
керованих процесів. Важливою особливіс-
тю даного віку є те, що він має достатні 
передумови для формування активного, 
самостійного, творчого мислення. Тобто 
учень готовий до співробітництва з учите-
лем, дії якого спрямовані на організацію 
евристичної діяльності. 
Істотно розвивається вміння знаходити 

і зіставляти кілька способів розв�язання 
однієї задачі, пошук нестандартних спосо-
бів розв�язання, що переводить навчальну 
діяльність з репродуктивного на продук-
тивний рівень. Відбувається становлення 
прогнозуючих, планувальних форм 

контрольно-оцінних дії. Це дає можливість 
коректувати навчальну роботу до початку її 
виконання. 
У підлітковому віці відбуваються 

істотні зрушення в розумовій діяльності. 
Зміст досліджуваних предметів і логіка 
побудови навчальних курсів вимагає 
нового характеру засвоєння знань, опори на 
самостійне мислення; необхідна здатність 
абстрагувати, узагальнювати, порівнювати, 
міркувати, робити висновки, доводити. 
Початок систематичного вивчення ал-

гебри стимулює перехід до більш високого 
рівня узагальнення. Крім того, перехід під-
літків до сьомого класу, коли вивчається не 
просто математика, а дві дисципліни � 
алгебра й геометрія, значно розширює обрії 
застосування евристичних прийомів. Саме з 
сьомого класу учні мають можливість відві-
дувати факультативи з метою поглиблення і 
розширення знань, розвитку математичних 
здібностей тощо. Ця форма диференційова-
ного навчання відповідає такій характерис-
тиці підліткового віку як віку допитливого 
розуму, прагнення до знань, віку кипучої 
енергії, бушуючої активності, ініціативи, 
спраги діяльності. Тому саме з цього віку 
доцільно формувати евристичні вміння. 
Підвищення ефективності формування 

евристичних умінь пов�язане з підвищен-
ням ефективності освоєння учнями розумо-
вих дій, засвоєння знань. Найбільш продук-
тивний шлях � активізація розумової діяль-
ності учнів. Евристична спрямованість 
навчання доводить активізацію розумової 
діяльності до найвищого рівня. 

�Виникнення питань � перша ознака 
думки, � писав С.Л.Рубінштейн, � яка по-
чинає працювати, та розуміння, яке почи-
нає зароджуватися� [5]. Протиріччя завжди 
є мотивом, що збуджує ці питання. Тому, 
для того щоб у школярів сформувати 
творчий підхід до діла, розвивати їхні твор-
чі здібності, вчитель (викладач) повинен 
показувати, як питання виникають, спону-
кати учнів задавати їх. Такий підхід свід-
чить про те, що факультативні заняття з 
математики потрібно будувати як обгово-
рення різних точок зору, як сумісний по-
шук істини, тобто в формі діалогу, а не мо-
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нологу. При такому співробітництві проб-
леми творчо розв�язуються сумісними зу-
силлями, формуються та актуалізуються 
пізнавальні та соціальні мотиви. Спілкуван-
ня повинно відбуватися в умовах рівного 
партнерства. Ідеї рівності, партнерства та 
взаємної поваги одного до одного лежить в 
основі педагогіки співпраці. Ці ідеї най-
ефективніше реалізуються при евристич-
ному спрямуванні навчання математики на 
факультативних заняттях, оскільки воно 
передбачає сумісний пошук вчителя (вик-
ладача) та учнів. 
Особливо важливо для процесу розвит-

ку узагальненого мислення формування 
евристичної діяльності. Нами вже було 
зазначено в [6], що формування евристич-
них умінь учнів відбувається в процесі 
організації вчителем евристичної діяльнос-
ті на заняттях з математики, яка передбачає 
використання ними евристичних прийомів 
під час розв�язування евристичних задач. 
Евристична діяльність спрямована на роз-
в�язання евристичних задач, які разом з 
системою евристик, евристичними припи-
саннями, правилами-орієнтирами тощо ста-
новлять зміст евристичної діяльності. Саме 
система евристично орієнтованих задач 
допомагає учням опанувати евристичними 
вміннями. 
Необхідною умовою формування ев-

ристичних умінь ми вважаємо дотриман-
ня принципу індивідуалізації і диферен-
ціації, за умов якого всі учні досягають 
високого рівня оволодіння новим матеріа-
лом, але різним шляхом. Одні досягають 
цього рівня на основі первинного ознайом-
лення з ним, для інших потрібно розв�язати 
деяку кількість задач. В особливо важкі 
умови потрапляють школярі з уповільне-
ним темпом розумового розвитку [8]. 
Отже, як зазначає О.І.Скафа без індивідуа-
лізації і диференціації не можливо органі-
зовувати й управляти евристичною діяль-
ністю учнів [2], а значить і неможливо фор-
мувати евристичні вміння учнів. 
Одним із принципів організації евристич-

ної діяльності є спеціальне формування уза-
гальнених прийомів розумової діяльності, що 

поділяються на дві великі групи � прийоми 
алгоритмічного й евристичного типу. 
Формування тільки прийомів алгорит-

мічного типу є недостатнім, тому що вони 
не відповідають специфіці евристичної 
діяльності, не стимулюють інтенсивної 
організації саме цієї сторони розумової 
діяльності. Тривалі вправи при розв�язуван-
ні задач на основі прийомів алгоритмічного 
типу формують установку на дію за гото-
вим зразком, обмежуючи пошук розв�язу-
вання границями вже відомих прийомів, і 
тоді їх репродукція стає гальмом під час 
розв�язування нових задач, виникає «бар'єр 
минулого досвіду». Ось чому формування 
таких прийомів повинно вестися разом зі 
спеціальною роботою над озброєнням 
учнів прийомами евристичного типу. На 
відміну від прийомів алгоритмічно типу, 
евристичні прийоми орієнтують не на ло-
гічний, а на змістовний аналіз проблеми. 
Евристична діяльність передбачає 

�відкриття� нового. Щоб відкрити нове, 
необхідно володіти старим, мати достатньо 
широкий фонд діючих (за З.І.Калмиковою) 
знань (включаючи й операційний бік), яких 
достатньо для руху вперед і які знаходяться 
в стані готовності до актуалізації. Щоб 
виконати цю вимогу, потрібна спеціальна 
організація мнемічної діяльності. Ось 
чому організація такої діяльності � ще одна 
важлива умова організації евристичної 
діяльності, під час якої відбувається форму-
вання евристичних умінь. 
Знання евристик та вміння ними 

користуватися на думку Е.Е.Семенова [9] 
розширює зону найближчого розвитку 
учня, дозволяє вчителю користуватися 
«універсальним найменшим натяком»: 
«Подумайте, які евристики можуть тут вам 
допомогти?» Звертаючись до евристики, 
учень робить у такий спосіб «натяк самому 
собі», як би стаючи власним учителем. 
Таким чином, створюються умови для 
навчання школяра на найвищому рівні його 
пізнавальних можливостей. Евристики до-
помагають переносу знань у нові ситуації, 
збільшують пізнавальні можливості тих, 
хто ними володіє. 
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Звертаючись до евристик, учень краще 
усвідомлює структуру пошуку, лейтмотив 
проведених міркувань. Замість досвіду слі-
пих зв'язків він, завдяки евристикам, з біль-
шою ймовірністю здобуває досвід струк-
турного розуміння з наступним осмисле-
ним переносом. Завдяки цьому фактору 
набір, здавалося б, зовсім різних задач мо-
же сприйматися як цілісне утворення, еле-
менти якого підлеглі загальній закономір-
ності у відшуканні операцій, що набли-
жають нас до розв�язання проблеми [9]. 
Для успішного формування в учнів 

евристичних умінь, на нашу думку, певну 
роль відіграють такі математичні здібності, 
як здібність до формалізації; здібність до 
узагальнення математичного матеріалу; 
гнучкість мислення, переключення з однієї 
операції на іншу, звільнення від сковуючо-
го впливу шаблонів і трафаретів; прагнення 
до більш раціонального способу розв�язан-
ня. Саме ця група здібностей більшою 
мірою, ніж інші, бере участь у формуванні 
евристичних вмінь учнів [10], адже 
вироблення вмінь, з одного боку, передба-
чає наявність певних здібностей; з другого 
� їх формування передбачає вироблення 
пов'язаних з ними вмінь, тобто, у процесі 
навчально-пізнавальної діяльності через 
уміння формуються здібності (С.Рубінш-
тейн, Ю.Самарін та ін.). 
Однією з передумов розвитку евристич-

них умінь є рівень розвитку математич-
ної інтуїції учнів. Для того, щоб вчителю 
розвивати в учнів евристичні вміння, йому 
необхідно, перш за все, знати роль інтуїції 
як специфічного пізнавального процесу й 
особливої форми пізнання та деякі прийо-
ми її розвитку [11]. Процес знаходження 
розв�язання евристичної задачі пов�язаний 
з періодами процесу інтуїції і механізмів 
пошуку розв�язання на кожному з них: 
1) підготовчий; 2) період інкубації; 3) рап-
тове �осяяння� (інсайт); 4) свідоме упоряд-
кування інтуїтивно отриманих результатів. 
Найважливішими проявами математич-

ної інтуїції є вміння орієнтуватися в новій, 
незнайомій ситуації, здатність передбачати 
вірні результати, вибирати шляхи їхнього 

одержання, помічати явно помилкові вис-
новки. 
Для залучення учнів до факультативних 

занять, націлених на формування еврис-
тичних умінь, потрібно пробудити інтерес 
до творчої діяльності, до відкриття нових 
для них фактів, мотивувати їх на евристич-
ну діяльність. Саме тому формування 
позитивних мотивів навчання на факуль-
тативах є однією з важливих передумов 
формування евристичних умінь. 
Специфіка факультативних курсів � їх 

необов�язковість. Тому в роботі приходить-
ся обирати найбільш привабливі форми 
викладу нового матеріалу, самостійної робо-
ти учнів. В якій би формі і якими б метода-
ми не проводилися факультативні заняття з 
математики, вони повинні будуватися так, 
щоб бути для учнів цікавими, захоплюючи-
ми. Стане у нагоді запровадження вчителем 
нетрадиційних форм та методів навчання, 
евристичних тощо, або традиційних, але 
підкріплених високим методичним, науко-
вим, емоційним рівнем навчання (викладан-
ня) та застосуванням ІКТ.  
Використання ІКТ створюють сприят-

ливі умови для формування евристичних 
умінь, оскільки: 1) у зміст навчання вклю-
чається вивчення стратегій розв�язання за-
дач, у тому числі творчих; 2) забезпечуєть-
ся аналіз і засвоєння учнем своєї власної 
діяльності; 3) в учнів виникає необхідність 
вибору однієї з кількох альтернатив з 
попередньою її оцінкою; 4) забезпечується 
можливість залучення учнів до дослідниць-
кої роботи. 
Використання інтерактивних форм ор-

ганізації навчання роблять навчально-ви-
ховний процес різноманітним, цікавим та 
ефективним. Так, під час проведення фа-
культативних занять варто використову-
вати такі форми інтерактивних технологій, 
як презентація, реклама, мікрофон, ток-
шоу, робота групами, парами, незакінчені 
речення, спільні проекти, мозковий штурм, 
рольова гра тощо [12]. 
Наш досвід роботи на факультативних 

заняттях показує, що рівень розвитку пізна-
вальної мотивації учнів залежить від 
усвідомлення мети додаткового навчання 
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математики, від базового рівня математич-
них знань, рівня здібностей в освоєнні 
математичних дисциплін, загального роз-
витку особистості, вміння вчителя (викла-
дача) зацікавити предметом. 
Передумовою активної діяльності учнів 

у навчанні та необхідною умовою її ефек-
тивності на факультативних заняттях, і зна-
чить передумовою формування евристич-
них умінь є адаптація. На перших порах 
відвідування факультативів учням потрібно 
адаптуватися до нових умов навчання: 
поява іншого вчителя або викладача вузу з 
іншими вимогами, іншим характером, ін-
шим стилем відносин, ніж вчитель матема-
тики. Для подолання певних психологічних 
перешкод вчителю (викладачу) необхідно 
створювати ситуації, які б дозволяли під-
літку проявляти ініціативу, мати право на 
помилку, на власну думку; давати можли-
вість кожному учню працювати у власному 
темпі; створювати атмосферу доброзичли-
вості, щирості; будувати стосунки зі шко-
лярами з урахуванням їх індивідуальності. 
Успіх формування евристичних умінь в 

певній мірі залежить від використання 
таких технологій навчання і виховання як 
особистісно-орієнтована технологія, техно-
логія �створення ситуації успіху�, інформа-
ційні технології навчання, проектна техно-
логія, інтерактивні технології. 
Щодо технології евристичного навчан-

ня, то для актуалізації евристичних умінь 
стануть у нагоді: 

− евристичний діалог. Діалог допома-
гає планувати навчання як творчий процес, 
не зводиться до освоєння готових правил 
розв�язання задач; 

− відриті завдання. Евристичне нав-
чання спрямовано на розвиток творчих 
якостей особистості учнів і ґрунтується на 
відкритих завданнях, які не мають одноз-
начних результатів їх виконання. Відкритті 
завдання припускають лише можливі нап-
рямки відповіді, задаючи його структуру чи 
деякі елементи; 

− евристична ситуація. Її метою є за-
безпечення народження учнем особистого 
освітнього результату (ідей, проблем, гіпо-

тез, версій, схем, текстів) у ході спеціально 
організованої діяльності; 

− рефлексія � умова, необхідна для 
того, щоб учень (та вчитель) бачив схему 
організації власної освітньої діяльності, 
конструював її у відповідності зі своїми 
цілями й програмами, усвідомлював й 
засвоював способи евристичної освітньої 
діяльності. Рефлексивні записи учнів � 
безцінний матеріал для аналізу й корекції 
вчителем освітнього процесу. Важлива та-
кож рефлексія вчителя, пропонуючи учням 
певний матеріал, він повинен запитувати 
себе: «Чому може навчитися учень, вивчаю-
чи ту або іншу тему? Для розвитку яких 
навчальних умінь створюються умови, з 
якими евристичними уміннями вони спів-
відносяться? Для чого вони потрібні людині 
в житті?». 
Ще однією важливою передумовою 

успішного формування в учнів 7-9 класів 
евристичних умінь, на нашу думку, є 
дивергентне мислення, яке припускає, що 
на одне й теж питання може бути безліч 
однаково правильних і рівноправних відпо-
відей (на відміну від конвергентного 
мислення, що орієнтує на однозначне роз-
в�язання, що знімає проблему як таку). 
Формування дивергентного мислення, 

як відзначає В.О.Гусєв, не йде саме собою, 
цим питанням варто спеціально займатися 
[14], зокрема на математичних гуртках в 5-
6 класах. Так, розв�язування задач різними 
способами, розв�язування відкритих зав-
дань тощо побудовано на дивергентному 
мисленні. 
Необхідною умовою досягнення запла-

нованих результатів навчання на факульта-
тивних заняттях є організація ефективної 
самостійної роботи учнів. Самостійна ро-
бота є важливою умовою активізації робо-
ти учнів. Вона спрямована на закріплення 
вивченого матеріалу, розвиток здатності до 
практичного застосування набутих знань, 
на навчання учнів математичної діяльності. 
Ефективним шляхом формування еврис-
тичних умінь школярів на факультативних 
заняттях з математики є формування в них 
усвідомленої потреби у самостійному праг-
ненні до знань, розвиток механізму самоор-
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ганізації розумової діяльності, творчого по-
тенціалу, створення умов для самостійного 
набування знань, навичок та умінь, їх зас-
тосування на практиці. 
Організація самостійної роботи привчає 

учнів до математичної самоосвіти. У зв�язку 
з цим, важливим є стимулювання школярів 
до самостійних суджень, логічного мислен-
ня, правильних висновків і узагальнень, що 
сприятиме формуванню евристичних умінь. 
Таким чином, ми розглянули основні 

психолого-педагогічні передумови форму-
вання евристичних умінь учнів 7-9 класів 
на факультативних заняттях з математики. 
Дотримання їх сукупності, діалектичної 
єдності може внести кардинальні зміни в 
навчально-виховний процес на факульта-
тивних заняттях та гарантувати розв�язання 
вчителем проблеми формування евристич-
них умінь. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ. Одним из путей решения 
проблемы воспитания творческой личности школьников 7-9 классов является формирование 
эвристических умений на факультативных занятиях по математике. В статье рассмотрены 
психолого-педагогические предпосылки формирования эвристических умений школьников, 
соблюдение совокупности которых обеспечит решение проблемы. 
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MATHEMATICAL�S FACULTATIVES. One of the ways to decide the problem of the education 
the creative personality pupils of 7-9 forms are shaping the heuristic skills on classes of mathematic�s 
faculty. In article are considered psychological and pedagogical premises of the shaping the heuristic 
pupil�s skills, which will provide the decision of the problem. 
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