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Аналізуються можливості визначення творчих завдань та якісної діагностики рівня розвитку 

творчого мислення учнів в процесі навчання математики, зважаючи на різні тактики їхньої пізна-
вальної поведінки. 

 
 

Навчання математики – потужний 
засіб розвитку інтелектуальних та творчих 
здібностей учнів. Але через низку причин 
як об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру (брак навчального часу; 
домінування алгоритмічного підходу; 
обмаль завдань творчого характеру; 
недостатня мотивація учнів, прагматизм; 
незацікавленість вчителя – привнесення 
змін у налагоджений процес навчання 
вимагає витрати зусиль, на деякий час 
знижує показники успішності) навчальний 
аспект домінує над пізнавальним. Навіть 
вчителі, які спроможні та прагнуть 
працювати творчо, мають утруднення, ко-
ли необхідно поєднувати спрямованість з 
одного боку на формування в учнів навичок 
застосування основних алгоритмів, на від-
повідність їхніх знань та вмінь певним 
стандартам, а з іншого – на розвиток в них 
творчого мислення, здатності працювати у 
нестандартних умовах.  

Процес творчості відбувається при роз-
в’язуванні творчого завдання. Серед різно-
манітних підходів до визначення «твор-
чосткості» пізнавальної задачі більшість є 
такими, що під поняття «творче завдання з 
математики» підпадають саме ті, які відпові-
дають поглибленому рівню навчання пред-
мету. Проблемою є визначення кола зав-
дань, які можна пропонувати з метою ство-
рення творчої ситуації, не виходячи за межі 
відповідної програми з математики, та на-
дання можливостей для якісної, а не кіль-
кісної, діагностики рівня розвитку творчо-
го мислення учнів.  

Мета статті: запропонувати підходи 
до відбору творчих завдань та до діагнос-
тики творчого мислення учнів в процесі 
навчання математики, зважаючи на різні 
тактики їхньої пізнавальної поведінки. 

Творчим завданням вважаємо не лише 
те, в процесі розв’язування якого виникає 
протиріччя між ресурсами накопиченого 
досвіду і унікальністю умов і вимог ситуа-
ції задачі [1; 4], але й те, що потребує не-
стандартного застосування наявної «ін-
телектуальної бази» в умовах, коли попе-
редньо не є відомим набір правил та опе-
рацій, послідовність яких приводить до 
мети; вимагає знаходження різних спосо-
бів розв’язування [5]. Зауважимо: нестан-
дартність умов і вимог, підходів може бу-
ти як суб’єктивною, так і об’єктивною. Це 
надає можливість розширити коло зав-
дань, які можна пропонувати як творчі.  

Відзначимо фактори, від яких зале-
жить ступінь нестандартності завдання, 
його «творчосткісті»: нестандартність (стан-
дартність) умови і вимоги; наявність відпо-
відної інтелектуальної бази конкретної 
людини (суспільства взагалі) та нестан-
дартність (стандартність) її застосування.  

Інтелектуальною базою назвемо на-
явну систему знань, навичок, вмінь учня та 
досвід її використання на практиці. Про-
понуємо ілюстрацію схемою (схема 1). 

Не будемо ототожнювати поняття «не-
стандартність» та «творчісткість» завдан-
ня. Під «творчосткістю» завдання розу-
міємо потенційну корисність виконання 
завдання для впливу на особистість, на-
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дання можливості учню у процесі роботи 
відходити від шаблонів, почувати себе віль-
ним виходити за межі стандартів. Макси-
мальний ступінь нестандартності визна-
чаємо системою трьох факторів: нестан-
дартність умови і вимоги завдання; відсут-
ність на даному етапі в учня відповідної ін-

телектуальної бази, необхідність нестандарт-
но її застосовувати. «Нульовому» ступеню 
(на схемі до позначки не веде жодна з стрі-
лок) відповідає стандартність умови і вимо-
ги, наявність необхідної інтелектуальної 
бази та досвіду виконання схожих завдань. 

Схема 1 
Схема визначення ступеня нестандартності завдання 

 

 
 

Навмисно не будуємо тривимірну мо-
дель, яка б демонструвала ступінь суб’єк-
тивної трудності завдання так: вищий 
«шар» – це підйом на більш високу сходин-
ку нестандартності. Існує чимало нешаб-
лонних завдань з математики високого 
рівня потенційної «творчісткості», в яких 
присутній лише один з факторів нестан-
дартності, і, навпаки, завдань менш високо-
го ступеня нестандартності, яким прита-
манні всі три фактори. Таким є завдання 
знайти суму квадратів коренів рівняння 

0232 =+⋅− xx  для учня, який ще не 
знайомий з теоремою Вієта та наслідками з 
неї. 

Ступінь суб’єктивної нестандартності 
конкретного завдання є функцією від аб-
страктних «відстаней», що відділяють: на-
явну інтелектуальну базу учня від необхід-
ної для розв’язування завдання; наявні у 
досвіді «шаблони формулювання» завдан-
ня від нешаблонного подання його умови і 

(або) вимоги; наявний досвід застосування 
«інтелектуальної бази» суб’єкта від необ-
хідного застосування.  

Дана схема також ілюструє: ступінь 
нестандартності завдання визначається 
умовно, відносно індивідуальних особли-
востей і можливостей конкретного учня (що 
саме для даного учня є нестандартним – по-
дання завдання у певному словесному фор-
мулюванні, схемою, графічно тощо; якою 
саме інтелектуальною базою володіє кон-
кретний учень на даному етапі; який саме 
досвід виконання нестандартних завдань 
має, в тому числі, в інших галузях знань, та 
інше). Мета розв’язати завдання створює умо-
ви для формування здатності її досягнення. 

Терміном «умовно-творче завдання» 
позначаємо завдання, тексти яких достат-
ньо переформулювати, щоб перетворити 
процес розв’язування на творчий [6]. Пере-
формулювання сприяє позбавленню учнів 
від відчуття очевидності розв’язування зав-
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дань, дозволяє продемонструвати нетради-
ційні підходи до виконання, не підвищую-
чи рівень їх важкості. В даному контексті 
нами були проаналізовані діючі підручни-
ки з предмету для загальноосвітніх шкіл, в 
результаті чого виділені завдання творчого 
характеру та умовно-творчі з кожної теми. 

Зокрема, завдання  на знаходження п-
ного члена послідовності, якщо відома су-
ма п перших її членів, може бути сформу-
льоване так: «Дослідити, чи є арифметич-
ною або геометричною прогресією послі-
довність, якщо сума п перших її членів до-
рівнює 32nSn = . Знайти п-ний член послі-

довності». Задачу на знаходження коорди-
нат четвертої вершини паралелограма, як-
що задані координати трьох його вершин, 
доцільно доповнити: «Дослідити, як мож-
на змінити координати одної з трьох зада-
них вершин паралелограма, щоб отримати 
ромб? Знайти координати четвертої вер-
шини у даному випадку». 

Переформульовані завдання не вихо-
дять за межі відповідної програми, їх ви-
конання спрямоване на формування більш 
якісних знань, відпрацьовування учнями 
основних вмінь, розвитку інтелектуальних 
та творчих здібностей особистості. Вчите-
лю не має необхідності штучно привноси-
ти «елементи творчості» у процес навчан-
ня. Це відбувається органічно, логічно 
пов’язано з навчальним матеріалом відпо-
відної теми, не займає велику кількість ча-
су на уроці. Учні відчувають причетність 
до творчого процесу, розкріпачуються у 
процесі навчання. 

Творче завдання характеризується склад-
ністю і важкістю. Ці поняття розрізня-
ють правомірно. 

Під важкістю розуміють: суб’єктивну ка-
тегорію, що характеризує можливість суб’єк-
та подолати об’єктивну складність завдан-
ня (І.Я.Лернер); величину амплітуди зміни 
домінуючих рівнів, які залучаються у 
розв’язування завдання (Я.О.Пономарьов), 
при чому шкалу важкості творчого завдан-
ня поділяють на два класи (чи виходить за 
межі свідомого діапазон домінуючих рів-
нів при розв’язуванні завдання, чи ні). 

Складність завдання пов’язується із 
кількістю відносно незалежних компонен-
тів, що входять у склад її умов, та зале-
жить від кількості: елементів, що співвід-
носяться при розв’язуванні, даних в умові 
завдання; проміжних етапів на шляху розв’я-
зування (між запитанням і відповіддю); вис-
новків (кінцевих розв’язків), що пропону-
ються завданням. 

Представимо проблемність завдання як 
функцію: 

y = F (
∫
∫

+

+

dxV

dxk

i

i

N γ

βα
; ), 

де N – загальна кількість кроків, які необ-
хідно зробити в процесі розв’язання, α – 
кількість нешаблонних кроків; V – обсяг 
знань і умінь суб’єкта, що необхідні йому 
для розв’язання завдання; k – їх наявний 

обсяг; ∫ dxiβ та ∫ dxiγ  відповідно наявний 

та необхідний для розв’язування завдання 
інтегральні комплекси особистісних влас-
тивостей суб’єкта (не тільки наявність пев-
них компонентів (рівень розвитку здібнос-
тей, пізнавальної самостійності та ін.), але 
й взаємозв’язки між ними). 

В процесі розв’язування проблеми ве-
дучу роль відіграє метод, що застосовуєть-
ся. Постановка і розв’язування проблеми 
мають розглядатися у зв’язку із знаннями і 
способами діяльності. У контексті нашого 
дослідження дослідницьку ситуацію у нав-
чанні математики розглядаємо як форму 
розвитку інтелектуальних здібностей учня, 
його творчого мислення. 

Проблемна ситуація є зовнішнім об’єк-
тивним стимулом, з її аналізу проблемної 
ситуації починається процес мислення; як 
результат – формулюється задача, пробле-
ма. Завдання синтезує змістовий, мотива-
ційний та операціональний аспекти діяль-
ності. Проблема переростає у навчальну 
проблему лише за умови, що вона прий-
нята особою до розв’язування. Робота над 
творчим завданням починається з його ро-
зуміння. Звідки й виникає задача як ре-
зультат аналізу проблеми. 

Творче завдання і проблема пов’язані, 
але не є синонімами: в результаті аналізу 
проблемної ситуації формулюється творче 
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завдання, яке містить в собі проблему, що 
може бути представлена у певній степені 
явності. Виявлення і формулювання про-
блеми теж може являти собою творче зав-
дання. Процес творчості підпорядкований 
загальному правилу: завдання виникає при 
домінуванні більш високого рівня, ніж той, 
на якому здобуто засіб до розв’язування, 
який є побічним продуктом діяльності.  

Процес розуміння – єдність взаємодії 
об’єктивних (форма пред’явлення, кіль-
кість інформації та рівень її складності) і 
суб’єктивних факторів (мотиваційна сфера, 
індивідуально-типологічні особливості, стан, 
мисленевий та операціональний аспекти).  

Виділення етапів творчої діяльності 
вважаємо умовним. Доцільно назвати їх 
стадіями, а стан розв’язування проблеми – 
фазою; можливі своєрідні сполуки стадій, 
повернення до попередніх стадій. Повтор-
не проходження відбувається на основі но-
вих вихідних умов, які склалися до пере-
ходу на наступний щабель. В контексті до-
слідження стадією вважаємо систему пев-
них логічних та інтуїтивних операцій, що 
здійснює суб’єкт творчої діяльності над 
об’єктом; фазою – певний стан розв’язу-
вання конкретного творчого завдання.  

На продуктивність розуміння творчих 
завдань впливають: 

– форма пред’явлення завдання. Опти-
мальним є взаємодоповнення тексту і гра-
фічної форми, що уточнює та конкретизує. 
Відзначимо: перехід від вербальної форми 
до графічної підвищує інтерес до повідом-
лення, акцентує увагу на аспектах, які на-
магається виділити той, хто пред’являє зав-
дання, спрямовуючи її у необхідному на-
прямку для адекватного задуму автора зав-
дання розуміння; забезпечується опосеред-
кованість організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності учня та керівництва нею, 
що дозволяє перевести цю діяльність на 
більш високий рівень творчої самостійності; 

– обсяг відомостей про об’єкт, що міс-
титься у формулюванні завдання. Розумін-
ня завдань з недостатньою інформацією 
вимагає збільшення часу на її знаходжен-
ня; завдань з надлишком відомостей – зрос-

тання часу на виділення частини відомостей, 
актуально необхідних для розв’язування; 

– рівень складності та суб’єктивної 
важкості для сприйняття відомостей, що 
містяться у формулюванні. Відмітимо: 
ступінь суб’єктивної важкості перш за все 
визначається наявною інтелектуальною ба-
зою, оперативністю спрацьовування взає-
мозв’язків змістового та операційного 
компонентів.  

А.Б. Коваленко виділив рівні розумін-
ня умови завдання залежно від рівня знань 
суб’єкта [2]. Підкреслимо: важливим є аде-
кватність розуміння як умови, так і вимоги 
завдання; розуміння математичних завдань 
творчого характеру є більш ефективним за 
умовою адекватності форми представлен-
ня особливостям сприймання учнів.  

Відзначимо, учні «філологи» та «гума-
нітарії» краще сприймають завдання, по-
дані словесно. Схеми, графіки, рисунки 
для них мають ілюстративний характер. 
Перехід до іншої форми представлення 
(тим більше, необхідність самостійно пред-
ставити умову задачі в іншій формі) ви-
кликає в них утруднення. Для них, зокре-
ма, оптимальна форма подачі завдання з 
алгебри та математичного аналізу може 
виглядати так: «Зробити ескіз графіка не-
перервної функції )(xfy = , якщо відомо: 
1) функція зростає на проміжках (-∞; а) та 
(р;+ ∞) і спадає на проміжку (а; р); 2) гра-
фік функції перетинає вісь ОХ у точках з 
абсцисами x=с; x=d; x=b, а вісь ОУ в точці 
з ординатою у=р; 3) с<а<d<0<b». Менш 
високий рівень складності передбачає ви-
користання не параметрів, а конкретних 
числових значень. Якщо рівень розвитку 
здатності трансформувати інформацію є 
достатнім, частину 2) умови можна подати 
так: «нулі функції – точки x=b; x=с; x=d».  

Учні класів природничого профілю до-
статньо легко сприймають подання зав-
дання із застосуванням схем, формул. Уч-
ні-математики легше інших переходять 
від одної форми подання завдання до ін-
шої, але для частини з них словесне подан-
ня іноді заважає. Схема, графік, рисунок 
надають їм значно більше інформації, і не-
рідко є підказкою до розв’язування. Мож-
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ливою є така форма подачі вище запропо-
нованого завдання: «Зробити ескіз графіка 
неперервної функції )(xfy = , якщо відо-
мо: f(b)=f(c)=f(d)=0; f(0)=p; 

 
Х (-∞; а)  (а; р) (р;+ ∞) 
F(x) ↑ ↓ ↑ 
 

Відрізняються учні специфікою пошуку 
гіпотези та її перевірки у процесі вико-
нання творчих завдань (домінування твор-
чого або критичного мислення). Врахуємо 
типологію, основану на виділенні відповід-
них «індивідуальних маршрутів» Ю.М. Ку-
люткіним [3]. Представимо її у вигляді таб-
лиці (табл.1). Позначення: А – антиципація, 
К – контроль.  

Таблиця 1 
Відношення між антиципацією та контролем у процесі вирішення творчих завдань 

№ Тип Характеристика типу 
1 Імпульсивний 

А>К 
Гіпотези створюються швидко, без ретельної орієнтації в умовах; 
перевірка відбувається лише після виконання великої частини 
завдання. Невдачі у розв’язуванні не впливають на зниження рів-
ня завдань, що обираються. 

2 Ризикований 
А≥К 

Гіпотези створюються швидко, орієнтація в умовах недостатньо 
повна; в ході розв’язування ретельність контролю зростає, непра-
вильні гіпотези легко перебудовуються. 

3 Врівноважений 
А=К 

Органічне поєднання антиципації і контролю. 

4 Обережний  
А≤К 

Орієнтовні дії розгорнуті, гіпотеза приймається після ретельного 
обмірковування різних можливостей; контроль за кожним кро-
ком, оцінка критична. Висока чутливість до негативних оцінок. 
Рівень важкості завдань, що самостійно обирають, рідко підвищу-
ється навіть після вдалих розв’язувань. 

5 Інертний 
 А<К 

Різке домінування орієнтовних оцінок; гіпотези створюються по-
вільно. Невпевненість при необхідності зупинитися на конкретній 
гіпотезі, відбувається перебір варіантів, часте повертання до од-
них і тих самих елементів. 

 
Ю.М.Кулюткін відзначає: вищеназвані 

характеристики є стійкими, але накопичен-
ня досвіду призводить до зменшення кіль-
кості крайніх випадків (А>K, А<К) і зрос-
тання рішень з ризиком. Більш високому 
інтелектуальному рівню людини відпові-
дає більш врівноважене співвідношення між 
висуванням гіпотез і критичністю їх оцінок. 

Прослідкуємо це на прикладі розв’язу-
вання рівняння 

12122

88

2 −+++








=







xxx

ctgtg
ππ  

учнями вищевказаних типів. Зауважимо: 
дане завдання нами пропонувалося у кла-
сах різного профілю учням, рівень навченості 
з математики яких не нижче середнього. 

1. Учні імпульсивного чи ризикованого 
типу частіше відразу переходять до рів-

няння 121222 −+−=++ xxx . Не 
звертаючи уваги на знак «–» перед знаком 
радикала у правій частині, підносять обид-
ві частини рівняння до квадрату. Але ті з 
них, для кого А≥ K, виявивши, що один з 
отриманих таким чином коренів є сторон-
нім, достатньо легко виявляють причину 
недоліку, а потім перебудовують власну 
неправильну гіпотезу. Ризикуючи, засто-
совуючи незвичні методи та нові прийоми, 
вони нерідко допускають помилки (або 
недоліки), але спроможні самостійно їх 
усувати. 

2. Учні обережного та інертного ти-
пів починають із знаходження області до-
пустимих значень змінної, чим нерідко ус-
кладнюють та уповільнюють виконання 
завдання. Зауважимо: учні обережного та  



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 30. – 2008. 

 

 

148 

 
інертного типів рідко спроможні мисли-
ти нешаблонно. 

3. Учні врівноваженого типу не мають 
ускладнень при виконанні завдання: здат-
ність до передбачення результату та кон-
троль за проміжними ланками в їх діяль-
ності органічно поєднуються. На етапі пе-

реходу до рівняння 121222 −+−=++ xxx  
саме контроль за результатами проміжних 
дій надає їм можливість оперативно визна-
чити: рівність можлива лише за умовою 
того, що підкореневі вирази водночас до-
рівнюють нулю. 
Вважаємо: чим більші творчі можли-

вості людини, тим більше творче та інте-
лектуальне стають органічно поєднаними, 
практично рівноправними компонентами.  
Психологи виділяють такі тактики піз-

навальної поведінки: 
Об’єктивно-продуктивна (логічна) так-

тика (назвемо ОПТ) – чіткість, широта, 
глибина, багатогранність пізнавально-до-
слідницьких гіпотез; самокритичність, ви-
могливість до себе. 
Суб’єктивно-продуктивна тактика 

(СПТ) – широкі, але не завжди обґрунто-
вані гіпотези; складність при переформу-
ванні оперативних гіпотез; включення до ло-
гічного ланцюга великої кількості суб’єк-
тивних домислів; висловлення припущень 
та гіпотез як абсолютних істин. 
Об’єктивно-непродуктивна (ОНТ) та 

суб’єктивно-непродуктивна тактика 
(СНТ) – шаблонність, пасивність, безіні-
ціативність, підвищена конформність, чіт-
ка регламентація дій; відсутність звички 
відповідати за прийняті рішення. 
Відповідність певному типу щодо так-

тики пізнавальної поведінки прослідкуємо 
на прикладі виконання учнями завдання: 
«Розв’язати у дійсних числах систему рів-

нянь: 2

2,

1

x y

x y z

+ =
 ⋅ − =

». 

Відмітимо: учні типів ОНТ і СНТ час-
тіше відмовляються від виконання завдан-
ня через шаблони мислення: є два рівнян-
ня і три змінні, тому розв’язати неможна. 

Достатньо велика частина учнів типу 
СПТ висуває таку гіпотезу: 21 zyx +=⋅ , то-
му х і у одного знаку. З того, що 2=+ yx , 
робиться висновок: х і у – додатні. Спосо-
бом підбору знаходяться значення х=1; у=1; 
z=0. Але для учнів цього типу достатньо 
важко визначити: чи є знайдена трійка чи-
сел єдиним коренем системи. 
Учні типу ОПТ, записавши систему у 

вигляді 





+=⋅
=+

1

,2
2zyx

yx  

та застосовуючи, за їхніми словами, анало-
гію з теоремою Вієта: 





+=⋅
=+

1

,2
2

21

21

ztt

tt , 

складають рівняння 0)1(2 22 =++⋅− ztt . 

Розв’язуючи його, отримують 2
2,1 1 zt −±= . 

Робиться висновок: розв’язати систему 
необхідно у дійсних числах, тому для z 
єдине можливе значення z=0. Звідси: x=y=1. 
Тут спрацьовує здатність «відходити достат-
ньо далеко» від первинного завдання, спро-
можність використовувати «дальні аналогії». 
Для учнів цього ж типу, які звикли ви-

користовувати отримані знання «на більш 
близькій відстані», спрацьовує досвід розв’я-
зування систем рівнянь методом підста-
новки. З першого рівняння xy −= 2 , дру-
ге можна записати у вигляді 0)1(2 22 =++⋅− zxx  
і розв’язати відносно змінної x. 
Відмітимо: учням основної школи, що 

мають достатньо високий рівень розвит-
ку творчого мислення, частіше прита-
манна суб’єктивно-продуктивна тактика 
пізнавальної поведінки. Вони імпульсивні, 
оперативно формулюють гіпотези (не пов-
ністю обґрунтовуючи їх); не завжди дово-
дять виконання завдань до кінцевого ре-
зультату (втрачають зацікавленість, якщо 
гіпотеза виявилася хибною, або якщо не-
обхідно чітко аргументувати її дореч-
ність). Об’єктивно-продуктивна тактика, 
що є необхідною умовою продуктивності 
творчої діяльності у навчанні математи-
ки, у більшості випадків – результат ціле-
спрямованої та систематичної організа-
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ції вчителем-предметником навчально-піз-
навальної діяльності учнів, спрямованої на 
формування їх інтелектуальної бази, на 
розвиток їх інтелектуальних та творчих 
здібностей, творчого мислення. 
Поступово створюється ситуація успі-

ху, підвищується мотивація учнів до вив-
чення математики через деяку «нестан-
дартність стандартних завдань», нешаблон-
ність діяльності, яка оптимізує навчання 
математики, підвищує його ефективність 
(більш високий рівень навченості школя-
рів, позитивний вплив на розвиток їхнього 
інтелекту та творчих здібностей). 
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ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ. Анализируются возможности 
определения творческих заданий и качественной диагностики уровня развития творческого 
мышления учеников в процессе обучения математики, учитывая различные тактики их 
познавательного поведения. 

Summary. Chashechnikova O. TACTIC OF STUDENT’S COGNITIVE CONDUCT IN 
THE PROCESS OF SOLVING CREATIVE AND CONDITIONALLY CREATIVE TASKS. 
Possibilities of determination the creative tasks and diagnostics of student’s creative thought in the 
process of math studies are analysed, because of their cognitive conduct different tacticians. 
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