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Проведено аналіз і викладено основні психологічні засади формування вмінь 

використовувати аналогію у шкільному курсі математики. 
 

 
В пояснювальній записці до програми 

з математики відзначається, що даний 
курс суттєво розширює кругозір учнів, 
знайомить їх з такими видами розумової 
діяльності, як індукція і дедукція, узагаль-
нення і конкретизація, аналіз і синтез, 
класифікація і систематизація, абстрагу-
вання і аналогія. Отже, розумовий розви-
ток учнів на матеріалі курсу математики � 
це програмна вимога, яка полягає у тому, 
щоб удосконалювати вміння мислити, ро-
бити умовиводи, тобто формувати розу-
мову культуру і прагнення застосовувати 
здобуті знання і вміння в незнайомих 
ситуаціях. 
При визначенні цілей навчання мате-

матики в психолого-педагогічній літера-
турі в якості структурних одиниць висту-
пають �знання�, �вміння� і �навички�. 
Безперечно, що учні в результаті 
навчання повинні здобути визначені 
знання, оволодіти вміннями і навичками. 
Очевидним є те, що знання повинні 
включати в себе і відповідні їм (основані 
на них) вміння, бо в протилежному 
випадку це будуть порожні, словесні 
знання. Так само вміння повинні 
супроводжуватися і базуватися на 
усвідомлених знаннях. Дискусійними 
залишаються питання, пов�язані з форму-
ванням і розкриттям змісту поняття 
�вміння�, співвідношенням його із знан-
нями, навичками і здібностями, а також 
оволодіння учнями потрібними для цього 
певними способами і методами розумової 
діяльності, в тому числі й аналогією. 

Центральне місце серед понять, які 
нами використовуються, займає поняття 
�вміння�, а саме �вміння використовувати 
аналогію�. В психолого-методичній літе-
ратурі поняття �вміння� трактуються по 
різному. Вміння � �� здібність учня 
свідомо виконувати яку-небудь діяльність 
або дію на основі раніше набутого досві-
ду, знань і навичок� [9, с.120]; �� 
свідоме оволодіння яким-небудь 
прийомом діяльності� [1, с.91]; �� 
способи виконання дій, що відповідають 
меті  й умовам, в яких доводиться діяти� 
[6, с.434]; �� оволодіння певними 
розумовими операціями� [3, с.43].  
Н.Ф.Тализіна вважає, що в процесі 

навчання учні повинні оволодіти конкрет-
ними видами діяльності. �Знання, � вка-
зує вона, � повинні не протиставлятися 
вмінням і навичкам, які являють собою 
дії із визначеними властивостями, а 
розглядатися як їх складова частина� [8, 
с.41]. Звідси можна зробити висновок про 
те, що �замість двох проблем � передати 
знання і сформувати відповідні навички 
їх застосування � перед навчанням тепер 
постає одна: сформувати такі види діяль-
ності, які із самого початку включають в 
себе задану систему знань і забезпечують 
їх застосування в передбачених умовах� 
[8, с.42]. Із цієї точки зору, структурними 
одиницями навчального предмету є дії, 
які включають в себе визначені знання 
(про цілі цих дій, про їх походження, 
склад, орієнтовану основу, про способи 
контролю і т.д.) 
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Таким чином, є багато спільного в 
тому, як окремі автори дають означення 
поняттю �вміння� і висвітлюють питання 
взаємозв�язку між знаннями, вміннями і 
навиками в психолого-методичній літера-
турі. Якщо узагальнити це на означення 
поняття �вміння використовувати анало-
гію�, то насамперед очевидним стає те, 
що воно проявляється в діяльності, яка є 
свідомою і основана на процесах мислен-
ня, істотним для цього поняття є вибір в 
конкретній ситуації правильних способів 
діяльності для досягнення поставленої 
мети, вміння використовувати аналогію 
ґрунтується на розумінні взаємовідно-
шень між метою діяльності, умовами і 
способами її виконання.  
В психології вважається загальновиз-

наною думка вперше сформульована 
Л.С.Виготським про те, що навчання веде 
за собою розумовий розвиток. Дослід-
жуючи проблему розумового розвитку 
учнів у процесі навчання, Д.М.Богоявлен-
ський, Н.О.Менчинська вважають, що 
розумовий розвиток дитини зумовлюєть-
ся, по-перше, накопиченням знань, які є 
необхідною умовою мислення, по-друге, 
набуттям сформованих розумових прийо-
мів, за допомогою яких удосконалюються 
інтелектуальні вміння. З приводу цього 
Н.О.Менчинська пише: �Учіння допускає 
одночасне існування двох процесів: нако-
пичення знань і оволодіння способами 
оперування ними (прийомами їх здобу-
вання і застосування)� [5, с.11]. У форму-
ванні способів здобування і оперування 
знаннями у навчанні стереометрії певну 
роль відіграє аналогія. 
За концепцією мислення Д.М.Богояв-

ленського, Н.О.Менчинської, Ю.О.Сама-
ріна та інших провідними процесами 
мислення є аналіз і синтез (з акцентом на 
взаємозв�язок цих операцій і похідних від 
них � абстракції і узагальнення). Основні 
принципи цього напрямку вони підкрес-
люють у висловленні: �ми виділяємо в 
пізнавальній діяльності як провідні про-
цеси аналіз і синтез� Це означає також, 
що в інших мислительних операціях ми 
знаходимо прояви різних форм аналізу і 
синтезу, які лежать в їх основі� [2, с.16]. 

На основі цього можна вважати, що і в 
основі міркувань за аналогією як мисли-
тельної операції теж лежить аналіз через 
синтез. Підтвердження цієї думки можна 
знайти у роботі Ю.О.Самаріна, який 
пише: �На основі аналізу і синтезу і їх 
вищих форм � абстракції і узагальнення � 
стають можливими різноманітні мисли-
тельні операції � порівняння, аналогія, 
класифікація, і систематизація, яка їх всіх 
об�єднує�[7, с.95]. 
Варто відзначити ще один важливий 

напрямок в психології мислення, який 
виходить із вчення І.П.Павлова про те, 
що утворення тимчасових зв�язків (асо-
ціацій) � це і є розуміння, знання та 
мислення. В такому трактуванні навчаль-
ний процес є формування і функціонуван-
ня багаточисленних асоціацій і їх систем, 
які знаходяться у складній взаємодії, а 
�навчальні� здібності, зокрема до матема-
тики, � це здібності до утворення різного 
типу і виду асоціацій. Ю.О.Самарін пише, 
що при розв�язуванні проблеми чи задачі, 
якщо �задача �не виходить�, відбувається 
мобілізація більш віддалених систем 
знань за тією чи іншою аналогією (асоціа-
ції за схожістю) з тими, що актуалізують-
ся� [7, с.371]. Таким чином, в аналогії, як 
в розумовій операції, значну роль відігра-
ють асоціації за схожістю. У процесі мір-
кувань за аналогією асоціації за схожістю 
вступають у певні зв�язки, утворюють 
ланцюги асоціацій, цілі системи. 
Необхідною умовою міркування за 

аналогією є існування операції порівнян-
ня. Вміння порівнювати формується при 
пошуку зв�язків за аналогією. Без порів-
няння і аналогії неможливе перенесення 
способу розв�язування однієї задачі на 
інші того ж типу, висунення здогадки про 
закономірності, визначення властивостей 
геометричних фігур. Порівняння сприяє 
встановленню більш глибоких зв�язків 
раніше вивченого і нового матеріалу, по-
легшує засвоєння знань, допомагає поба-
чити аналогії. Оскільки формами порів-
няння є співставлення і протиставлення 
[7], то хід міркувань за аналогією тісно 
пов�язаний з ними. 
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Процес міркування за аналогією, як і 
будь-який процес мислення, включає три 
ланки: синтез первинний � аналіз � синтез 
вторинний. Відповідно до цього хід 
міркування за аналогією можна уявити 
так. Асоціація за схожістю дає поштовх 
до думки про те, що той чи інший об�єкт 
схожий з іншим, відомим раніше нам 
об�єктом. За допомогою співставлення 
об�єктів визначають те ціле, з якого вихо-
дять (первинний синтез). Так, наприклад, 
визначають мету застосування аналогії, 
встановлюють, яку аналогію будуть роз-
глядати (властивостей чи відношень). 
Після цього, за допомогою порівняння, 
розчленовують об�єкт на ознаки, або 
виявляють основні відношення. Потім 
співставляють їх між собою і знаходять 
істотні риси, характерні залежності, 
необхідні зв�язки тощо, абстрагують при 
цьому від неістотного, тобто здійснюють 
детальний аналіз об�єкта. Аналіз приво-
дить до того, що з допомогою співстав-
лення, виявляють нове знання про виучу-
ваний об�єкт. При цьому відбувається 
вторинний синтез. Таким чином, в основі 
міркувань за аналогією у діалектичній 
єдності виступають операції � аналіз і 
синтез � та похідні від них � порівняння, 
співставлення, узагальнення та абстрагу-
вання. 
Отже, в силу вище сказаного, діяль-

ність по формуванню вмінь використову-
вати аналогію в навчанні стереометрії 
здійснюється шляхом мислительних і 
практичних дій, які безпосередньо чи 
опосередковано зв�язані з навчальним 
матеріалом. Кожна дія складається із 
сукупності операцій. Операції розміщені 
в певній послідовності, утворюють спосіб 
діяльності. 
Сукупність дій і операцій, які входять 

у вміння використовувати аналогію, 
зокрема у стереометрії, і особливості 
зв�язків між ними будемо називати 
операційним складом цих вмінь. 
Способи діяльності застосовуються 

по-різному. При цьому, якщо операції, які 
визначають спосіб діяльності, виконують-
ся розгорнуто, то це � прояв вмінь. Якщо 
ж операції виконуються згорнуто (з про-

пусками деяких проміжних операцій), 
автоматично (або майже автоматично), то 
проявляється навик. 
При вивченні геометрії не всі способи 

діяльності доводяться до згорнутого ви-
конання, тобто не завжди вміння застосо-
вувати аналогію трансформується в на-
вик. Поряд з цим зустрічаються випадки, 
коли дія, що формується, відразу ж по-
винна виконуватися згорнуто, тобто з са-
мого початку формується навик, минаю-
чи стадію вміння. Разом з тим, деякі 
навики формуються спочатку як уміння, а 
потім �доводяться� до згорнутого вико-
нання, тобто навику. 
З�ясувавши психологію процесу фор-

мування вмінь застосовувати аналогію у 
навчанні стереометрії, перейдемо до 
вияснення, яке ж місце займає аналогія у 
процесі мислення учня. 
Процес засвоєння знань може відбува-

тися двома основними напрямками: 
репродуктивним і творчим, відповідно до 
двох типів мислення � відтворювального 
(репродуктивного) і творчого (продуктив-
ного). Проаналізуємо окремо репродуктив-
не і продуктивне мислення, у яких елемен-
ти відтворення і творчості є взаємозв�язані і 
виступають як єдине ціле.  
Репродуктивне мислення не спрямо-

ване на отримання нового знання, а обме-
жується використанням наявних знань і 
способів дій. Воно має місце при форму-
ванні навичок, де значна роль належить 
аналогії. За допомогою репродуктивного 
мислення відбувається відбір і викорис-
тання відомих способів дій з їх уточнен-
ням, узагальненням, систематизацією і 
автоматизацією. 
Якщо підійти до навчальної діяльності 

з психологічної точки зору, то в ній мож-
на виділити систему прийомів розумової 
діяльності � прийоми узагальнення, 
абстракції, запам�ятовування та інші. 
Показником засвоєного прийому є його 
свідоме перенесення у нові умови, на 
розв�язування нових завдань. Зазначимо, 
що аналогія в процесі переносу може 
виконувати і відтворювальну і творчу 
роль. Якщо перенос здійснює учень само-
стійно, то це окрім оволодіння новими 
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знаннями сприяє ще й формуванню розу-
мових дій і вмінь застосовувати відомі 
способи розв�язування в нових ситуаціях. 
Вищим показником сформованості 

прийому є його перенос в нові умови � з 
матеріалу окремих навчальних предметів 
на базу різних дисциплін. Але не існує 
єдиної думки щодо методики навчання 
для переносу знань і вмінь: коли учні самі 
знаходять принцип дії, закономірності в 
заданому матеріалі, чи коли все подається 
в �готовому вигляді�. Відмінність між 
двома методичними шляхами при 
формуванні прийомів характеризує лише 
перший етап навчання, а саме введення 
прийому. Однак перенос прийому зале-
жить не лише від методики його введен-
ня, але й від методики вправ. 
Н.А.Менчинська зауважує, що для 

оволодіння творчим мисленням учні по-
винні знати прийоми мислення, вміти 
ділити задачу на частини, використову-
вати модель і т.д. Нас це цікавить тому, 
що при здійсненні переносу способу дій, 
знань і умінь з допоміжної задачі на 
основну часто використовуються умови-
води за аналогією.  
У творчому мисленні, де людина 

знаходить щось нове і невідоме, аналогія 
розкриває свою багатогранність. Відбува-
ється пошук розв�язування нових проб-
лем, відкриття нових знань і проникнення 
у зміст ситуації, тобто здійснюється акт 
творчості, в основі якої лежить продук-
тивне мислення.  
Творча мислительна діяльність люди-

ни може бути двох видів: аналітична і 
евристична. Аналітичний вид мислитель-
ної діяльності відзначається чітко вира-
женими етапами мислення, послідовніс-
тю мислительних дій, зв�язаних з алго-
ритмами розв�язку. Поставлена проблема 
не завжди потребує нового способу роз-
в�язування. Часто доводиться застосову-
вати вже відомий спосіб розв�язування 
проблеми в новій ситуації при новому 
співвідношенні даних і шуканих величин. 
Тому розв�язування проблеми за анало-
гією потребує аналізу і вміння перенести 
відомі знання і вміння, з деяким перство-
ренням, у нові умови. 

В евристичному мисленні, спрямова-
ному на відкриття невідомого і нового, 
аналогія відіграє ще більшу роль. Процес 
розв�язування задачі і процес пошуку 
знаходження нового і невідомого в 
проблемній ситуації суттєво відрізняють-
ся. Основний механізм, який забезпечує 
людині можливість знаходження нового, 
раніше невідомого відношення чи власти-
вості полягає в утворенні нового зв�язку. 
Пошук нового � це постійне включення 
об�єкта у всі нові системи зв�язків, через 
які людина розкриває нові властивості. 
Ю.М.Кулюткін приходить до висновку, 
що вміння встановити аналогію між ста-
рими і новими задачами, між способами 
їх розв�язку є одним із вирішальних умов 
евристичної діяльності і навчання. 
Важливою характеристикою процесу 

пошуку невідомого в проблемній ситуації 
є те, що в цьому процесі окрім закономір-
ностей логічних перетворень проявля-
ються також закономірності інтуїтивного 
мислення людини. У наш час приділяєть-
ся досить велика увага проблемі інтуїції 
та її ролі у творчому процесі досліджен-
ня. Характеристика стадій творчого про-
цесу займала центральне місце в праці 
П.К.Енгельмейера [10], згідно якої процес 
роботи дослідника слід розділити на акти: 
бажання, знання і вміння. Перший акт 
(інтуїції і бажання, здійснення задуму) 
починається з інтуїтивного проблиску 
ідеї і закінчується її усвідомленням. Поки 
що це лише гіпотетична ідея, імовірніс-
ний принцип розв�язання, на рівні якого 
стоїть гіпотеза. Другий акт (знання і 
роздуми, розробка схеми або плану) дає 
повний план або схему, де зрозуміло все 
необхідне і достатнє для розв�язання 
поставленого завдання. Дослідження ви-
робляється логічно і зрозуміло. Третій акт 
(вміння, конструктивне виконання дос-
лідження) не потребує творчості. 
Інтуїтивне мислення відбувається у 

вигляді стрибків, стрімких переходів, 
шляхом умовиводів, які людиною не 
усвідомлюються. Цей процес �скорочено-
го мислення� О.М.Леонтьєв, Я.О.Поно-
марьов, О.В.Брушлинський розуміють як 
здогадку, яка ґрунтується на міцних 
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знаннях і власному досвіді. Результатом 
інтуїтивного мислення є раптова поява в 
свідомості способу розв�язування пробле-
ми, яке називають �озаріння� або �інсайт�. 
До цього приводить ланцюг необхідних 
знань, способів дій прийомів та ідей. 
Якщо якась ланка для з�єднання ланцюга 
знань є відсутня, то потрібна додаткова 
допомога, якою може бути аналогія. 
Деякі автори, наприклад, як Є.І.Легков 

вважать аналогію своєрідною формою 
інтуїції. �Конкретними формами еврис-
тичного мислення, � пише він, � є спроби, 
догадки за аналогією, догадки інтуїтивно-
го походження, догадки на основі уяви, 
розумовий експеримент� [4, с.66]. Далі 
підкреслюється, що догадки за аналогією, 
як правило виникають тоді, коли немає 
готової схеми розв�язування задачі чи 
проблеми і потрібно відшукати елементи, 
яких не вистачає в даній схемі. При 
цьому дуже легко наштовхнутися на ін-
туїтивні догадки і найчастіше на догадки 
за аналогією. Тому здогадливість (за ін-
туїцією, аналогією, фантазією) Є.І.Легков 
називає важливим компонентом розвитку 
здібностей учня. 
Отже, у шкільній практиці інтуїцію 

учня слід розуміти як догадку, творче 
уявлення, скорочені умовиводи, які 
зумовлюються глибокими знаннями і 
великим особистим досвідом. 
Аналізуючи літературні джерела в 

основу нашого дослідження покладено 
висновки про те, що аналогія відіграє 
важливу роль у розвитку репродуктив-
ного і творчого мислення. Застосовуючи 
її в навчальному процесі, відбувається 
краще засвоєння і усвідомлення знань 

учнями, виникають догадки, припущення 
і гіпотези. Ми вважаємо, що необхідна 
особлива організація процесу навчання 
стереометрії, при якому мислення учнів 
розвивалось би цілеспрямовано, а не 
стихійно. Тому, в роботі вчителя по 
організації розумової діяльності учнів 
головним є не те, який зміст повинен 
бути засвоєний, а те, як цей зміст повинен 
бути засвоєний, тобто процес здобування 
знань і формування вмінь, зокрема засто-
совуючи аналогію. 
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Резюме. Корнейчук И.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УМЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАЛОГИЮ В ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ. В данной 
статье раскрыто психологические основы формирования умений использовать аналогию в 
школьном курсе математики. Исследовано место, которое занимает аналогия в процессе 
мышления ученика. 

Summary. Korneychuk I. THE PHYCHOLOGICAL ESSENTIAL PRINCIPLES OF 
FORMATION OF THE SKILLS TO USE THE ANALOGY IN SCHOOL COURSE OF 
MATHEMATICS. In this paper the phychological essential principles of formation of the 
skills to use the analogy in school course of mathematics were considered. The place which 
the analogy takes in the process of the pupil�s thinking was investigated. 
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