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Розглядаються такі критерії сформованості евристичних умінь учнів на факульта-

тивних заняттях з математики як якість вивідних знань і пізнавальна самостійність. 
 

 
Однією з основних задач, що стоять 

перед сучасною школою, є створення 
певних умов для самостійного оволодіння 
учнями знаннями, розвиток їх інтелекту-
альних і творчих здібностей, активне відно-
шення до здобуття знань. Особлива увага 
приділяється практичній і творчій складо-
вим навчальної діяльності. У державних 
вимогах до рівня загальноосвітньої підго-
товки учнів зростає роль уміння здобувати 
інформацію з різних джерел, засвоювати, 
поповнювати та оцінювати її, застосовува-
ти способи пізнавальної і творчої діяльнос-
ті. Зокрема у Державному стандарті базової 
і повної середньої освіти зазначено, що 
�цілі і завдання вивчення математики в 
середніх загальноосвітніх навчальних зак-
ладах передбачають, інтелектуальний роз-
виток учнів (логічного мислення, ... , 
пам�яті, уваги, інтуїції)� [1]. Таким чином 
важливим на сьогодні є навчити учнів 
прийомам пошуку нового знання. 
Ще з найдавніших часів вчені і філосо-

фи задумувалися над питаннями: як здій-
снювати дослідження, щоб вони вели до 
відкриття нового знання? Як правильно 
вирішувати виниклі проблеми? Як органі-
зовувати свою розумову діяльність, щоб 
вона протікала більш цілеспрямовано і 
продуктивно? Подібні питання не одержу-
вали однозначної відповіді, але поступово 
їхнє пророблення знаходило усе більш 
глибокий характер. Так, було визнано, що 
існують закономірності мислення, відмінні 
від логічних операцій, що дозволяють 
організовувати розумову діяльність так, 
щоб вона виводила людину до нового 
знання. Ці якісні процеси мислення назвали 
евристичними. 

Ось чому крім розвитку логічного 
мислення варто приділяти увагу, також й 
евристичному, оскільки перше є лише 
знаряддям доказу, а от друге � винаходу. 
Отже потрібно формувати в учнів еврис-
тичні вміння, бо саме вони інтенсифікують 
пошук, сприяють появі нових, навіть неочі-
куваних ідей. Цю думку поділяють такі 
вчені як Л.В.Віноградова, К.В.Власенко, 
Т.С.Максимова, В.Б.Мілушев, Т.Рібо, О.І.Ска-
фа, В.Н.Соколов та інші. 
Так, наприклад, К.В.Власенко [2], 

Т.С.Максимова [3], О.І.Скафа [4] у своїх 
роботах розглядали питання щодо показни-
ків сформованості евристичних умінь (для 
учнів 8-11 класів на уроках геометрії з 
поглибленим вивченням математики; сту-
дентів технічних вузів � майбутніх інжене-
рів � на практичних заняттях з вищої мате-
матики; учнів основної та старшої школи 
на уроках математики відповідно). Ми 
вбачаємо поглибити та розширити питання 
щодо критеріїв сформованості евристичних 
умінь для учнів основної школи в рамках 
факультативного навчання, оскільки воно 
має для цього значні резерви. 
Метою статті є визначення критеріїв 

сформованості евристичних умінь учнів 
під час навчання математики на факуль-
тативах. 
Під евристичними вміннями будемо 

розуміти вміння цілеспрямованого здій-
снення пошуку розв�язання евристичної для 
того, хто розв�язує, задачі шляхом викорис-
тання евристичних прийомів, наприклад, це 
такі вміння, як вміння проводити аналогію, 
формулювати задачу, аналогічну даній, мо-
дифікувати, перетворювати з появою нових 
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властивостей, виводити наслідки з умови 
задачі тощо. 
Евристичні вміння можуть бути реалі-

зовані в процесі отримання вивідних знань 
(тобто тих знань, що отримані шляхом 
логічної обробки та перетворення певної 
інформації за допомогою наявних знань, 
інтуїції, інсанту та евристичних прийомів 
розумової діяльності), якість яких є показ-
ником їх засвоєння. З�ясуємо, як пов�язано 
цей процес з евристичними вміннями. 
Основою процесу отримання вивідних 

знань, з одного боку, є певний запас знань 
(суджень, понять, означень тощо). Вміння 
проаналізувати їх, розглянути з різних точок 
зору, вибрати найбільш істотні, зв�язати їх 
між собою й зробити певні висновки � ось 
задача для учня, яка відображає процес 
отримання вивідних знань. Як зазначає 
О.І.Федоренко, процес отримання знань 
спирається на вихідні, початкові знання 
(знання, що використовуються учнем для 
виконання пізнавальних задач, що включа-
ються до мислення як передумови його 
успішного ходу [5]). Вони є, так би мовити, 
�сходинками�, що дозволяють піднятися до 
вияснення нового, підійти до більш глибшо-
го, многогранного його розуміння, встанов-
ленню нових зв�язків та узагальнень. 
Початкові знання є обов'язковими ком-

понентами пізнавальних процесів, чинених 
учнем при подальшому навчанні, викорис-
товуються, �переносяться� ним в різних 
умовах нових задач, є опорою при їх розв'я-
занні. Згідно О.Н.Кабанової-Меллер, у 
цьому і полягає головне значення знань, 
тому що найважливішим показником розу-
мового розвитку школяра є самостійний 
перенос і застосування знань, умінь і нави-
чок у нових умовах [6]. 
З іншого боку, як в житті, так і в нав-

чанні приходиться найчастіше виконувати 
дії, не маючи для цього потрібних знань. 
Наприклад, під час розв'язання учнем нової 
задачі, спосіб розв'язання якої йому невідо-
мий, йому самому потрібно знайти цей 
спосіб. Для подібних дій в учня немає 
потрібних знань і відповідних умінь і нави-
чок. У цьому випадку говорять, що учневі 
треба виконати творчу (продуктивну) 
діяльність. Виконання дій творчого харак-
теру, за словами Л.М.Фрідмана, К.Н.Вол-

кова [7] здійснюється за допомогою особ-
ливих евристичних процесів. �Евристич-
ний процес � це процес побудови нової дії, 
спрямованої на досягнення мети в новій 
для системи (зокрема, для людини � 
Л.М.Фрідман) ситуації� [8]. 
Творча діяльність та евристичні проце-

си, за допомогою яких вона здійснюється, 
можуть бути розглянуті як розв'язання 
евристичних задач (задач, спосіб розв'язан-
ня яких невідомий суб'єктові, а наявних у 
нього знань недостатньо для знаходження 
цього способу). Розв'язання таких задач 
здійснюється за допомогою евристичних 
прийомів, якими людина опановує посту-
пово в процесі творчої діяльності. 
Звичайно процес пошуку способу роз-

в'язання евристичної задачі, відбувається 
так, що деяка частина цього процесу не 
усвідомлюється суб'єктом, і лише тоді, 
коли розв'язання ним знайдено, воно як би 
�спливає� з підсвідомості й усвідомлюється 
як щось несподіване (таке розв'язання 
називають �ага-реакцією� або �інсайтом� ). 
На нашу думку, ефективність процесу 

отримання вивідних знань буде залежати 
від оволодіння евристичними вміннями. 
Таким чином, отримання вивідних знань 

й евристичні вміння взаємопов�язані між со-
бою, більш того, ступінь оволодіння еврис-
тичними вміннями визначає якість отрима-
них вивідних знань. Тобто вивідні знання 
(варіативне застосування евристичних при-
йомів їх отримання) можна розглядати як 
критерій засвоєння евристичних умінь. 
Евристичні вміння мають велике зна-

чення в процесі самостійного одержання 
нових знань. Оскільки оволодіння новим 
умінням неможливо без сформованості 
мотивів, потреб, інтересу, прояву вольових 
зусиль, застосування знань у нових ситуа-
ціях, що містить у собі поняття �пізнаваль-
на самостійність�, тому критерієм їх 
засвоєння може виступати пізнавальна 
самостійність, під якою В.А.Тюріна розу-
міє �інтегративну якість особистості, що 
характеризується готовністю (здатністю і 
прагненням) бачити і вирішувати самотуж-
ки на основі вольового зусилля нові для неї 
пізнавальні задачі� [9]. Дане означення 
дозволяє зробити висновок про те, що ово-
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лодіння евристичними вміннями не можли-
во без прояву пізнавальної самостійності. 
Не виявляючи готовності, �тобто здіб-

ності і прагнення вирішувати без сторон-
ньої допомоги на основі вольового зусилля 
нові пізнавальні задачі� учень не зможе 
опанувати ніякими вміннями, у тому числі 
й евристичними. 
Оволодіння евристичними вміннями, як 

і будь-якими іншими вміннями, можливо 
тільки в процесі самостійної навчально-
пізнавальної евристичної діяльності. Тому 
важливим є сформованість усіх структурних 
компонентів пізнавальної самостійності, а 
саме: мотиваційного (пізнавальні потреби, 
мотиви й інтереси, установки); орієнтацій-
ного (здатність і уміння ставити і приймати 
мету, планувати і прогнозувати свою діяль-
ність за досягненням мети); змістовно-опе-

раційного (система ведучих знань і способів 
діяльності, які дозволяють одержувати ці 
знання); енергетичного (здатність бути 
уважним, докладати вольових зусиль для 
подолання інтелектуальних утруднень; емо-
ції і почуття, що супроводжують діяль-
ність); оцінного (здатність адекватно оціню-
вати свою діяльність на всіх її етапах, тобто 
уміння здійснювати прогностичну, перспек-
тивну і ретроспективну оцінку своєї діяль-
ності і вносити певні корективи) [9]. 
У процесі оволодіння евристичними 

вміннями важливим питанням є рівень са-
мостійності, який повинний досягти учень 
при їх реалізації. Наприклад, співвідношення 
рівнів сформованості евристичних умінь [10] 
з рівнями пізнавальної самостійності [9] нами 
було представлено у вигляді табл. 1 [11]. 

Таблиця 1 
Співвідношення рівнів сформованості евристичних умінь  

з рівнями пізнавальної самостійності 
Рівні сформованості евристичних умінь Рівні пізнавальної самостійності 
Низький � учні здійснюють близьке 
перенесення евристик (дії за зразком), при 
цьому вимагають значної допомоги з боку 
вчителя; діяльність евристичного характе-
ру мало їх цікавить. 

Репродуктивна самостійність � характери-
зується прагненням учня зрозуміти, запам'я-
тати і відтворити знання, опанувати способом 
їх застосування за зразком, епізодичним 
прагненням до самостійного пошуку відповіді 
на питання, що зацікавило. 

Середній � учні здійснюють перенесення 
евристик у подібні ситуації, при цьому 
вимагають незначної допомоги з боку вчи-
теля; відчувають цікавість до діяльності 
евристичного характеру, але не стійку. 

Реконструктивно-варіативна самостійність � 
характеризується прагненням учня до виявлення 
змісту досліджуваного, проникненню в сутність 
явища, прагненням пізнати зв'язок між явищами 
і процесами, опанувати способами застосування 
знань у змінених умовах.  

Високий � учні здійснюють подальше 
перенесення евристик, переважно само-
стійно; відчувають стійку зацікавленість 
до діяльності евристичного характеру. 

Творчий рівень самостійності � характеризується 
інтересом і прагненням не тільки проникнути в 
сутність явищ і їхніх взаємозв'язків, але і знайти 
для цієї мети новий спосіб. На цьому рівні 
самостійності школярі виявляють прагнення 
застосувати знання в новій ситуації, тобто зробити 
перенос знань і способів діяльності в умови, що 
дотепер учню не були відомі.  

 
Критерієм першого рівня самостійності 

може служити прагнення учня зрозуміти 
досліджуване явище, що виявляється на 
занятті в звертанні до вчителя з питанням, у 
практичній діяльності по виконанню зав-
дань. Цей рівень самостійності відрізняєть-
ся нестійкістю вольових зусиль. Характер-
ними показниками цього рівня самостій-

ності є вміння вирішувати прості пізнаваль-
ні задачі (за зразком), а також відсутність в 
учнів інтересу до поглиблення знань. 
Критерієм оцінки сформованості друго-

го рівня самостійності є наявність у школя-
рів прагнення довідатися причину виник-
нення явища, що виявляється і постановці 
питань типу �чому?�, уміння пояснити 
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самостійно природу виникнення явищ, їх 
взаємозв'язок, уміння застосувати знання в 
зміненій ситуації, де зразок потрібно впіз-
нати шляхом попереднього самостійного 
перетворення навчального матеріалу. Ха-
рактерним показником другого рівня пізна-
вальної самостійності є здатність вирішу-
вати типові пізнавальні задачі, а також 
велика стійкість вольових зусиль, що вияв-
ляється в тому, що учень прагне довести 
почату справу до кінця, при утрудненні не 
відмовляється від виконання завдання, а 
шукає шляхи розв'язання. 
Критерієм оцінки сформованості 

третього рівня пізнавальної самостій-
ності може служити інтерес учня до 
самостійного пошуку розв'язання проб-
лем, що виникли в процесі пізнавальної 
і практичної діяльності. Характерні 
показники цього рівня самостійності � 
розв'язання пошукових пізнавальних 
задач, прояв високих вольових якостей 
учня, завзятість і наполегливість у до-
сягненні мети, широкі і стійкі пізнаваль-
ні інтереси. На цьому рівні відбувається 
оволодіння основними і другорядними 
методами пізнавальної діяльності, їх 
творчим використанням. Для досягнен-
ня третього рівня пізнавальної самостій-
ності вчитель повинний організувати 
пошуково-дослідницьку діяльність учнів. 
Ускладнення самостійної роботи та 

зменшення допомоги з боку вчителя 
забезпечує перехід учнів з одного рівня 
сформованості евристичних умінь на інший. 
Однією з вимог до організації само-

стійної роботи учнів на факультативних 
заняттях є диференціація допомоги у 
разі її потреби. У зв�язку з цим можна 
сказати, що низький рівень евристичних 
умінь мають учні, які не в змозі сформу-
лювати спосіб розв�язання евристичної 
задачі навіть за допомогою підказки, 
вони потребують детального пояснення 
до розв�язання задачі. Середній рівень � 
учні, які формулюють спосіб розв�язан-
ня евристичної задачі за допомогою 
підказки, та не можуть його сформулю-
вати без її допомоги, ці учні розв�язу-
ють задачу за умови надання їм еврис-
тичних підказок (розмитого наведення 
на пошук розв�язання задачі): �введіть 
додатковий елемент�, �моделюйте�, 
�зробіть додаткові побудови�, �сформу-
люйте еквівалентну задачу� тощо. Висо-

кий рівень � учні, які формулюють спо-
сіб розв�язання евристичної задачі як за 
допомогою підказки так і без допомоги, 
володіють вмінням �розвивати задачу�. 
Так, під час організації самостійної 

роботи учнів на заняттях факультативу 
під керівництвом вчителя або за допо-
могою навчальної комп�ютерної програ-
ми учні отримують однакове завдання, 
але дістають різну індивідуальну допо-
могу на різних етапах діяльності. 
Допомога передбачає систему еврис-

тичних підказок, які при необхідності 
учень отримує від вчителя або комп�ютера. 
Якщо учню для розв�язання задачі достат-
ньо однієї підказки (№1), то будемо вважа-
ти, що йдеться про високий рівень, дві (№1 
та №2) � середній рівень, три (№1, №2 та 
№3) � низький рівень сформованості еврис-
тичних умінь. Продемонструємо це на 
наступних прикладах (для учнів 7 класу). 
Задача 1. Побудуйте прямокутний 

рівнобедрений трикутник, у якого сума 
катетів в 2 рази більше гіпотенузи. 
Евристична підказка №1. �Побудуй-

те геометричну модель задачі�. 
Евристична підказка №2. З'ясуєте, 

які за даних умов утворюються сторони 
трикутника; визначте зв�язок між кате-
тами та гіпотенузою. 
Підказка №3. Побудуйте прямокутний 

трикутник з рівними катетами. Введіть 
систему позначень: катети позначте через 
x , гіпотенузу y  (див. рис.1). Використову-
ючи умову задачі побудуйте її математичну 
модель, тобто складіть рівняння (учні 
отримують 2 2x y= , x y= ). 
Побудувати такий трикутник не 

можна, оскільки згідно умов задачі 
кожен катет дорівнює гіпотенузі. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            Рис.1 
Задача 2. Прямокутний трикутник 

вписано у чверть кола так, як показано 
на рис.2. Чи можна, користуючись лише 
тими даними, що приведені на креслен-
ні, обчислити довжину гіпотенузи АС? 
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Рис.2 
Евристична підказка №1. Модифі-

куйте (змінюйте, перетворюйте з поя-
вою нових властивостей). 
Евристична підказка №2. Знайдіть 

зв'язок між прямокутним трикутником і 
прямокутником; скористайтеся власти-
вістю діагоналей прямокутника. 
Підказка №3. Назвіть діагоналі пря-

мокутника ОАВС (АС та ОВ). За якою 
спільної властивістю їх можна об�єд-
нати? (АС=ОВ). Назвіть радіуси чверті 
кола на рис.2 (ОА=ОВ=ОД). Зробіть 
висновки (АС=ОД=10). 
Організація такої роботи спрямована 

на те, щоб учні не тільки застосовували 
евристичні прийоми, а й адаптували їх з 
урахуванням своїх здібностей до 
конкретної ситуації; кожний раз шукали 
свій оригінальний метод; шукали свій 
ритм, темп діяльності, спираючись на 
свої індивідуальні можливості. Від 
наявності у них евристичних умінь 
залежить успіх у формуванні в учнів 
індивідуального стилю діяльності. 
Отже, самостійність при реалізації ев-

ристичних умінь можна розглядати не 
просто як діяльнісний стан учня, а і як 
якість його діяльності, у якій виявляється 
особистість самого учня з його відношен-
ням до змісту, характеру діяльності, праг-
ненням мобілізувати свої морально-вольові 
зусилля на досягнення навчально-пізна-
вальних цілей. Від вибору засобів і умов 
навчання, від його організації, залежить 
рівень пізнавальної самостійності, якість 
пізнавальної діяльності. 
На факультативних заняттях матема-

тики за умов організації евристичного 
навчання відбувається перехід від нав-

чання у форматі �teaching� до навчання 
у форматі �learning�. За цих умов, учень 
сам навчається, а вчитель лише допома-
гає йому, але тільки частково, в межах 
доцільності і його особистої зацікавле-
ності. Самостійність у пізнанні, твор-
чості, організації свого навчання, яка 
ґрунтується на володінні учнями еврис-
тичними вміннями, дає можливість 
учням будувати індивідуальні траєкторії 
у освітніх областях. 
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