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Навчально-пізнавальна евристична дія-
льність учнів – це  діяльність, організована і
керована вчителями з використанням різ-
номанітних евристичних прийомів, мето-
дів, форм і засобів, спрямованих на ство-
рення нової системи дій за пошуком раніше
невідомих закономірностей, на формуван-
ня процесів, які забезпечують пізнавальну і
творчу діяльність, у результаті якої учні
активно оволодівають знаннями та  вмін-
нями, формують пізнавальні мотиви і орга-
нізаційні якості [6].

Проблему розвитку евристичної діяль-
ності учнів у процесі навчання математики
досліджували вчені і методисти А.Артемов,
Г.Балк, Г.Бевз, М.Бурда, В.Болтянськийй,
Б.Вікол, К.Власенко, Б.Гніденко, І.Гон-
чарова, І.Горчакова, С.Губа, Г.Дорофєєв,
П.Ерднієв, І.Зільберберг, Ю.Колягін,
Л.Ларсон, Т.Максимова, Т.Мірякова,
А.Мишкіс, Ю.Палант, Д.Пойа, Г.Саранцев,
У.Семенов, О.Скафа, З.Слєпкань, Ю.Смо-
горжевський, Є.Турецький, Л.Фрідман,
А.Хуторський, Є.Шапіто та ін.

Зроблено вагомий внесок у розвиток
теорії, методики, технології евристичної
діяльності. Зокрема розроблена концепція
формування евристичної діяльності під час
вивчення математики в умовах впрова-
дження сучасних технологій, теоретично
обґрунтована і експериментально перевіре-
на методика створення ЕДК і сконструйо-
вані технології використання їх в процесі

вивчення математики; методика форму-
вання прийомів евристичної діяльності уч-
нів на уроках геометрії в класах з поглиб-
леним вивченням математики та на факу-
льтативних заняттях; методика диференці-
йованого формування прийомів евристичної
діяльності старшокласників на уроках сте-
реометрії; формування евристичних вмінь у
позакласній роботі з математики та ін. Однак
у цих дослідженнях не розглянуто питання
формування та розвитку прийомів евристич-
ної діяльності в старших класах в процесі
вивчення алгебри і початків аналізу.

У відповідності до теорії Л.С.Вигот-
ського процеси навчання і виховання роз-
вивають учня не самі по собі, а лише в тому
випадку, коли мають відповідний зміст і
набувають форму діяльності. Між навчан-
ням і психічним розвитком людини завжди
стоїть його діяльність.

Для ранньої юності визначення провід-
ної діяльності ще й досі залишається неви-
рішеною науковою проблемою. Одні вчені
надають перевагу учінню, інші – професій-
ній діяльності.

Наукові факти і життєвий досвід підво-
дять до висновку, що рання юність – це
підготовчий етап до перетворення людини
на суб’єкта власного життя;  людину,  яка
свідомо ставить цілі, що відповідають її
потребам і можливостям, використовує
свої способи досягнення цих цілей, людину
унікальну і неповторну із власною філосо-
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фією життя, тобто на індивідуальність.
Старшокласник продовжує вчитись,  спіл-
куватись, виконує ще багато видів діяль-
ності, але всі вони є тепер способами, умо-
вами досягнення провідного смислоутво-
рюючого мотиву – вибору напрямку жит-
тєвого шляху.

Учіння в цьому віці є формою провідної
діяльності. Воно тісно пов’язане з іншою
формою провідної діяльності – з самопі-
знанням.

Сукупність усіх уявлень індивіда про
себе, поєднана з оцінкою цих уявлень, за
визначенням Р. Бернса, є важливим психіч-
ним новоутворенням, яке називають „Я-
концепція" [1].

Результатом процесу самопізнання є
самоуправління і саморегуляція.

У процесі навчальної діяльності в стар-
шокласників формується  індивідуальний
стиль цієї діяльності та спілкування. Важ-
ливим у цей віковий період є шлях до ре-
зультату, який фіксується у свідомості учня
і зберігається в формі суб’єктного досвіду.

Оскільки в старшому шкільному віці
навчально-пізнавальна евристична діяль-
ність найкращим чином забезпечує зв’язок
із світом вважаємо за можливе формування
особистості через цю діяльність.

Таким чином, метою статті є обґру-
нтування розвитку прийомів евристичної
діяльності в учнів старшої школи через
систему евристично орієнтованих задач.

Логічно припустити, що навчання
впливатиме на розвиток через його зміст та
науково правильно організований навчаль-
ний процес, який включає самоорганізацію
і саморозвиток.

За висловленням С.І.Рубінштейна осно-
вний шлях формування суб’єкта – це добре
організоване зовнішнє і переведення його у
внутрішнє. Навчання повинно стати засо-
бом розкриття процесу учіння як
суб’єктивної діяльності. Учіння за І.С.Яки-
манською є складним процесом переробки
(переосмислення) власного досвіду, його
зміни під впливом навчання та формування
психічних новоутворень: когнітивних, опе-
раційних, мотиваційних.

Характеризуючи мотиваційну складову

навчально-пізнавальної діяльності слід
враховувати, що така діяльність здійсню-
ється під впливом певних мотивів і що мо-
тивація є не лише передумовою евристич-
ної діяльності, а й її  результатом, її ново-
утворенням [7].

В умовах суб’єкт-суб’єктних відношень
урок математики слід починати з форму-
лювання цілей евристичної пізнавальної
діяльності. Лише в цьому випадку зовні
внесені цілі будучи реально об’єктивними
сприйматимуться учнем як свої власні сус-
пільнозначущі.

Приклад 1. 10 клас. Побудувати графік
функції 5 35 2 8 1y x x , x= - + +

Мотивуючи необхідність застосування
похідної до дослідження функцій учитель
може запропонувати учням задачу: побуду-
вати графік функції за табличними даними

Виявляється, що одержані точки нале-
жать прямій лінії, що суперечить раніше
відомому факту та умові задачі: дана функ-
ція не є лінійною. За допомогою GRAN 1
школярі можуть побудувати графік даної
функції і “зчитати” властивості проте, про-
блемність ситуації полягає у необхідності
розв’язати обернену задачу: дослідити вла-
стивості і побудувати графік функції. Ви-
никає потреба  в поповненні знань.

Особливе значення мають навчальні
матеріали для самоосвіти, які сприяють
розвитку як загальних так і спеціальних
прийомів евристичної діяльності.

Прийомами самоосвіти будемо вважати
прийоми чіткого цілепокладання при ви-
вченні конкретного матеріалу, планування
своєї пізнавальної діяльності, самоаналізу і
самоконтролю.

Так на уроці, дидактична мета якого –
засвоєння необхідних та достатніх умов
монотонності, опуклості та екстремумів
функції та способу їх доведення, метою
евристичної діяльності може бути – фор-
мування прийому абстрагування прямим
шляхом з використанням правила-орієн-
тиру та розвитку інтуїції, зокрема геомет-

х 0 1 2 –1 –2
у 1 –0,2 –1,4 2,2 3,4



© Varuschik N.

43

ричної інтуїції.
На основі поставлених цілей спільно

виробляється алгоритм колективної та ін-
дивідуальної діяльності, проводиться реф-
лексія.

Успішний шлях роботи з окремими уч-
нями лежить через творчий розвиток усьо-
го контингенту школярів [4].

Для одержання гіпотези можна викори-
стати комп’ютерні експерименти за допо-
могою GRAN 1: 1) побудувати в одній сис-
темі координат графік функції і графік її
першої похідної; графік функції та графік її
другої похідної; 2) провести дослідження за
допомогою GRAN 1, користуючись послу-
гою: Операції. Похідна [3].

Завдання для частково-пошукової робо-
ти повинні бути підібрані у зоні найближ-
чого розвитку, щоб учні мали право вільно-
го вибору завдань. Засвоюючи науковий
зміст, учень не просто дістає нову інфор-
мацію, а й перетворює її на основі власного
досвіду, тобто будує суб’єктну модель пі-
знання, в яку включаються не лише логічно
істотні, а й особистісно значущі ознаки пі-
знавальних об’єктів.

Основним структурним елементом ев-
ристичного навчання, засобом досягнення
цілі є евристична навчальна ситуація. Тех-
нологія створення і використання евристи-
чних ситуацій актуалізації (орієнтації, по-
шуку, перетворення та інтеграції) [2], за
своєю суттю є особистісно-орієнтованою, –
оскільки для розв’язання її потрібен прояв
усіх особистісних функцій: учень у всьому
повинен шукати сенс, думати про себе, ви-
бирати творчий момент, дати критичну
оцінку факторам і т.д. Це не репродуктивна
задача, яку можна розв’язати за аналогією.
Крім того вона узгоджується з провідною
діяльністю старшокласників, тому може
бути засобом досягнення цілей у курсі ал-
гебри і початків аналізу.

Приклад 2. 11 клас. (Задача про кашу)
Рецепт: насипати крупу так, щоб вона

зайняла половину  дна посудини, на стінці
якої зробити помітку на висоті “гірки”
крупи. Води налити до рівня помітки. Чому
якість каші не залежить від розмірів посу-
дини?

Дана задача з прикладним змістом, ев-
ристична, теоретичного  характеру, піді-
брана з метою мотивації теми застосування
визначеного інтеграла до вивчення  об’ємів
в процесі організованої діяльності.

Засобом реалізації евристичних намірів
учня і вчителя може бути діалог, в процесі
якого потрібно перевести зміст задачі з по-
бутової мови на мову математики, одержа-
ти математичну модель задачі: довести, що

1

2

V const
V

= , обрати геометричний образ

змісту, як опору для пошуку розв’язання,
умовні позначення в обраній системі коор-
динат.Розширення меж пізнання учнями
нового зможе відбутися, коли буде актуалі-
зовано кілька аналогів його творчого про-
дукту. В даному випадку це алгоритм
розв’язування задач на знаходження фор-
мул площі криволінійної трапеції та маси
неоднорідного стержня. Результати діалогу
повинні сприяти формуванню прийому
аналогії, перенесенню його в нестандартну
ситуацію.

Розв’язання: ( )1
0

2
R

V S y dy= ò ,

( ) 1 1
2 2

S y MN MX y MN= × = × ,

ABO MNXD D: , тому MN y
h R

= ;

( )
2

2
y hS y

R
= ,

2
1 6

hRV = , 1

2

1
6

V
V p

= .

Мета діалогу не просто “зняти” про-
блему,  а сформулювати її так,  щоб вона
мала суб’єктивне значення, була стимулом
для утворення нового смислу.

Знання повинні бути результатом від-
криття, пошуку. Сприяти розвитку гнучко-
го, вільного мислення можна лише за умо-
ви наявності альтернативного змісту. Слід
відбирати розвивальний зміст навчального
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матеріалу, тобто такий на основі якого уч-
нів можна включити в мисленеву діяль-
ність. Розвивальний зміст мають задачі-
парадокси, софізми.

Приклад 3. У чому справа?
За основною властивістю первісних,

якщо похідні двох функцій співпадають, то
ці функції повинні відрізнятися на констан-
ту.  Похідні функцій а) 1 2

1
1

y
x

=
-

 і

2
2 21

xy
x

=
-

;          б) 1y ln x=  і

( )2
3 якщо 0

5 якщо  0
ln x , x ,

y
ln x , x .

+ >ìï= í - + <ïî
З іншого боку, у випадку а) функція 2y

одержана з 1y  множенням на 2x , а у випа-
дку б) функції 2y  і 1y  відрізняються на
різних проміжках на різні константи.

Засоби контролю повинні забезпечува-
ти не лише перевірку засвоєння змісту на-
вчального матеріалу, а й прийомів та спо-
собів навчальної діяльності. Потрібні дида-
ктичні матеріали, які б забезпечували фор-
мування прийомів розумової діяльності,
прийомів організації учіння, враховували
закономірності психічного розвитку.

Оскільки процес навчальної евристичної
діяльності є процесом взаєморозвитку, то
здатність до рефлексії слід формувати й у
вчителя (самоаналіз уроку з точки зору вико-
ристання можливостей навчального матеріа-
лу для реалізації принципів розвивального

навчання, для співпраці, для діалогу і т.п.).
Таким чином, з операційно-процесуаль-

ної точки зору навчально-евристична діяль-
ність при вивченні математики є процесом
дослідження, яка повністю або частково
включає його етапи, в ході яких учні ово-
лодівають евристичними вміннями, навич-
ками саморегуляції евристичної діяльності,
здатністю до самооцінки і самоконтролю.
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Резюме. Варущик Н.П. ЭВРИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАТЕМАТИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕ-
НИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. В статье рассматриваются и анализи-
руются методы и средства эвристической деятельности, которые нацелены на соз-
дание ситуации успеха в процессе решения задач математического анализа.
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Summary. Varuschik N. HEURISTICS COMPONENT OF MATHEMATICAL AC-
TIVITY AT SENIORS IN THE PROCESS OF STUDYING THE ELEMENTS OF
MATHEMATICAL ANALYSIS. The methods and forms of heuristics activity at seniors
analyzed and open up in the article.
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