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Розглянуто інтерактивні методи навчання, які сприяють активізації роботи математич-

ного гуртка евристичного спрямування, а також є ефективним засобом у вирішенні проблеми 
формування прийомів евристичної діяльності учнів основної школи. Для кожного етапу занят-
тя гуртка запропоновані певні інтерактивні прийоми. 
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Постановка проблеми. Розвиток сус-
пільства, тенденції до глобалізації суспі-
льного розвитку вимагають динамічних 
змін у роботі вчителя математики. Сучас-
ний життєвий простір вимагає вливання в 
суспільство високоосвічених, думаючих і 
творчих особистостей, які могли б засто-
совувати і вдосконалювати свої знання у 
процесі будь-якої діяльності [6]. Сучасні 
соціальні умови підвищують вимоги до 
професійного рівня особистості, націлю-
ють на формування людини ініціативної, 
самостійної, наділеної творчим мислен-
ням. Гостро стоїть проблема розвитку тво-
рчих здібностей особистості, творчої уяви, 
інтуїтивного мислення, оригінальних спо-
собів дій, відходу від шаблонів тощо [7]. 
Важливою умовою вирішення цього за-
вдання є формування в учнів евристичних 
умінь, ефективному формуванню яких 
сприяє інтерактивне навчання математики. 

Аналіз актуальних досліджень. Фо-
рмуванню евристичних прийомів у на-
вчанні математики приділяли увагу такі 
науковці, як В.І.Андрєєв, А.К.Артемов, 
Г.Д.Балк, К.В.Власенко, І.А.Горчакова, 
Ю.М.Колягін, Ю.М.Кулюткін, Л.Ларсон, 
Т.С.Максимова, Т.М.Міракова, В.М.Осин-
ська, Ю.О.Палант, Дж.Пойа, Є.Є.Семенов, 

О.І.Скафа, З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенкова, 
Л.М.Фрідман та інші. Серед них питання, 
пов’язані з формуванням евристичних 
прийомів на факультативних заняттях роз-
глядалися І.В.Гончаровою. 

Більшість досліджень присвячена пе-
реважно формуванню прийомів евристич-
ної діяльності на уроках та факультатив-
них заняттях з математики. Водночас за-
лишається поза увагою науковців пробле-
ма формування прийомів евристичної дія-
льності учнів основної школи у позаклас-
ній роботі з математики, зокрема на гурт-
кових заняттях, які мають не гірші можли-
вості в реалізації означеної проблеми.  

Для організації ефективної навчально-
виховної роботи вчителю потрібно звер-
нутися до застосування інноваційної дія-
льності, яка насамперед передбачає засто-
сування ефективних методів навчання, 
зокрема інтерактивних. 

Термін інтерактивна педагогіка відно-
сно новий: його ввів у 1975 році німець-
кий дослідник Ганс Фріц. Лінгвістичне 
тлумачення слова, що представлено в ін-
шомовних словниках, свідчить, що понят-
тя «інтерактивність», «інтерактив» при-
йшли до нас з англійської мови: inter – 
поміж-, серед-, взаємо-, act – діяти, отже, 
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interact – взаємодіяти. Інтерактивність у 
навчанні можна пояснити як взаємодію 
учнів, знаходження їх у режимі бесіди, 
діалогу, спільної дії. Відповідно, у дослів-
ному розумінні інтерактивним може бути 
названо метод, у якому учень є учасником, 
який здійснює щось: говорить, моделює, 
розв’язує тощо, тобто не виступає тільки 
слухачем, спостерігачем, а бере активну 
участь у тому, що відбувається [8]. 

Інтерактивним методам навчання при-
святили свої роботи такі науковці, як 
А.М.Адамова, Г.В.Бєлєнька, О.А.Комар, 
І.С.Маркова, Л.В.Пироженко, О.І.Пометун, 
Л.В.Тополя та ін. Більшість робіт присвя-
чена застосовуванню інтерактивних мето-
дів на уроках та заняттях з математики ос-
новної, старшої та вищої школи. Але на 
сьогодні недостатньо розглянуто питання 
щодо використання інтерактивних методів 
у позакласній роботі з математики, зокрема 
на гурткових заняттях. 

Метою статті є розгляд інтерактив-
них методів навчання, які сприяють акти-
візації роботи математичного гуртка еври-
стичного спрямування, а також є ефектив-
ним засобом у вирішенні проблеми фор-
мування прийомів евристичної діяльності 

учнів основної школи. 
Виклад основного матеріалу. Інтер-

активні методи навчання відповідають 
особистісно-зорієнтованому підходу до 
навчання, оскільки їх суть полягає у тому, 
що навчання відбувається у процесі взає-
модії вчителя і учнів. За допомогою них 
легко змоделювати реальні життєві та 
створити проблемні ситуації, вихід з яких 
будуть шукати всі учасники процесу [10].  

Використання інтерактивних методів 
дозволяє реалізувати ідею співробітництва 
учителя і учнів, сприяє оздоровленню 
психологічного клімату на занятті, конс-
труктивній взаємодії, створенню добрози-
чливої атмосфери [8]. 

Для того, щоб ініціювати евристичну 
діяльність, вчителю необхідно спланувати 
заняття математичного гуртка так, щоб 
активізувати творчу та пізнавальну діяль-
ність учнів. Тому серед великої кількості 
інтерактивних методів ми обрали ті, які, на 
нашу думку, сприяють, як активізації ро-
боти математичного гуртка, так і форму-
ванню прийомів евристичної діяльності 
учнів. Ці методи ми класифікували за ор-
ганізаційними формами занять математи-
чного гуртка (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інтерактивні методи навчання на гурткових заняттях з математики 

Структура 
заняття  

% 
ча-
су 

Методичні цілі Інтерактивні методи 

І. Організа-
ційний мо-
мент. Мо-
тивація 

5% Концентрація уваги, 
зацікавлення у ви-
вченні матеріалу, 
ознайомлення з цілями 
заняття 

«Світлофор», «Лірична сторінка», 
Анаграми, «Чорна скриня», «Ярмарок  
головоломок», «Проста арифметика», 
«Розшифруй», «Практичність» [11] 

ІІ. Виклад 
основного 
матеріалу 
(евристич-
не зану-
рення) 

45
% 

Ознайомлення 
з певним евристич-
ним прийомом 

«Мозковий штурм» [4;9], «Коло ідей» [9], 
«Керована лекція» [8], «Заміна», «Підводний 
човен», «Експромт», Трійка, «Своє місце», 
«Детектив», «Базовий лист», «Ланцюжок 
думок», «Зрозумій мене», «Аналітик»,  
«Руське лото», «Доміно», «Аукціон»,  
«Холодно-гаряче», «За» і «проти», «Переслі-
дування», «Ромашка», «Критик», «Право  
вибору» [11], «Упізнай евристику»,  
«Шифрування», «Відповідність» 

ІІІ. Десяти-
хвилинка 

15
% 

Зняття напруги, від-
починок  

«Автор», Азбука, «Найкраща пам'ять»,  
«Оратор», «Як це було…», «Інформ-
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Структура 
заняття  

% 
ча-
су 

Методичні цілі Інтерактивні методи 

дайджест», «Безлюдний острів», «Рецензія» 
[11], «Лірична сторінка», «Редакція»,  
«Спонтанність», «Запитували-відповідаємо!», 
«Напівжарт» 

ІV. Тренінг 
особистіс-
них якос-
тей  

20
% 

Розвиток в учнів фо-
рмалізованого 
сприйняття мате-
ріалу, гнучкості, ра-
ціональності мис-
лення, узагальнення 

«Фристайл», «Знайди помилку» [4;5], «Так-ні», 
«Подорож», «Кватирка», «Порівняй», «Партне-
ри», Анаграми, «Аналітик», «Ярмарок голово-
ломок», «Відновлення», «Клисифікатор»,  
«Пошуки спільного», «Біла ворона» [11],  
«Зайвий об’єкт» 

V. Підве-
дення під-
сумків за-
няття 

10
% 

Обговорення з ме-
тою закріплення ма-
теріалу 

«Розкажи сусіду», Винахідник,  
«Мікрофон» [9], «Квітка» [4],  
«Світлофор», «Ключові слова»,  
«Добре-погано!» [11] 

VІ. Рефлек-
сія 

5% З’ясування емоційного 
стану учнів, зацікавле-
ності у занятті 

«Смайлік», «Автограф на пам'ять»,  
«Замітки», «Болото», «Місце на дереві», 
«Узагальни сказане» [11] 

 
Розглянемо на конкретних прикладах, 

як застосування інтерактивних методів 
активізує заняття математичного гуртка 
евристичного спрямування.  

На першому етапі заняття математи-
чного гуртка для підведення учнів до фо-
рмулювання певного евристичного при-
йому пошуку розв’язання задач можна 
запропонувати, наприклад, розгадати ре-
бус (рис. 1) за допомогою інтерактивного 
прийому «Розшифруй» (відповідь: пере-
формулювання). 

 
Рис. 1 

Така інтерактивна технологія як 
«Практичність» на цьому етапі заняття 
може бути використана для мотивації 
необхідності розглядання евристичного 
прийому. Необхідно показати його 
практичне застосування. 

Другий етап заняття гуртка передбачає 
формулювання евристики, оволодіння її 
змістом. Наведемо приклади використання 
інтерактивних методів на цьому етапі. 
Доцільним буде використання інтерактив-
ного прийому «Керована лекція» [8]. 
Учитель попереджає учнів, щоб вони 
спочатку уважно слухали вчителя, а потім 

після невеликої паузи занотували до своїх 
зошитів те, що запам’ятали. 

Для відпрацювання дій, що входять до 
складу оволодіння евристичним прийомом 
використовується «Мозковий штурм» [4; 
9]: на дошці пропонуються задачі; кож-
ний учень записує свої пропозиції стосовно 
їх розв’язання; робляться певні висновки й 
записується кінцевий результат. 

На етапі самостійного застосування 
евристичного прийому на гуртковому 
занятті евристичного спрямування мають 
місце наступні інтерактивні методи [3].  

«Упізнай евристику»: за наведеним 
розв’язанням задачі учні мають упізнати 
евристичний прийом (один чи кілька), за 
допомогою якого вона була розв’язана. 
Наприклад, укажіть, яку евристику засто-
сував Петрик Мошкін під час розв’язу-
вання такої задачі: «Розв'язати нерівність 
2 3

1
2 5

x

x

− >
+

».  

Розв’язання Петрика Мошкіна: «Ско-

риставшись властивістю модуля aa

b b
= , 

перепишемо дану нерівність так 
2 3 2 5 , 2 5 0x x x− > + + ≠  і сформулює-

мо задачу в такий спосіб: знайти точки x , 
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для яких 2x  знаходиться ближче до –5, 
ніж до 3, причому 2,5x ≠ − . Ця умова рів-
носильна тому, що 2 1, 2,5x x< − ≠ − , 

тобто ( ; 2,5) ( 2,5; 0,5)x∈ −∞ − ∪ − − . Це і є 

розв'язанням заданої нерівності». 
Передбачуваний варіант відповіді. 

Петрик застосував таку евристику, як «пе-
реформулювання задачі». 

«Шифрування»: для однієї евристики 
(або кількох) дібрати (придумати, склас-
ти) задачу, пошук розв’язання якої ґрун-

тувався б на ній (них). 
«Відповідність»: учням пропонується 

таблиця із задачами та евристиками. 
Потрібно вказати відповідність між за-
дачами та евристичними прийомами, за 
допомогою яких розв’язується та чи інша 
задача. Наприклад, у табл. 2 пропонується 
ряд задач та набір евристик. Потрібно вка-
зати, яка евристика може бути застосована 
під час розв’язання кожної задачі. 

Таблиця 2 
Інтерактивне завдання «Знайди відповідність» 
Набір задач Набір евристик 

1. Найшвидше й найраціональніше перевірте рі-
вність 2 2 21023 64 1025+ = . 
2. Чи правильно, що при будь-якому натураль-
ному n  число 5 5 1n n+ −  є простим? 
3. Розв'яжіть систему рівнянь:  

2 2 18,

9.

x y

xy

 + =


=

 

4. Розв'яжіть у натуральних числах рівняння 
2( ) 4 52x x y x xy+ + + + = . 

5. Побудуйте графік функції  
1 1

1 1

x x
y x x

x x

+ −= + −
+ −

. 

6. Знайдіть x, якщо у записі 
( ( ( ... ( 1)...))) 1x x x x− − − − − =  

міститься 200 пар дужок. 
7. Уставте пропущені слова, малюнки, числа або 
вирази замість знака питання. 

1, 4, 9, 16, 25, …                 2y x=  

1, 8, 27, 64, 125, …               ? 
8. Розв’яжіть рівняння  

( 2)( 3)( 1)( 6) 96x x x x+ − + + = − . 

1. Розбиття «цілого на частини». 
2. Переформулювання задачі. 
3. Перебір варіантів. 
4. Наведення контрприкладу. 
5. Побудова геометричної моде-
лі задачі. 

6. Використання симетрії. 
7. Уведення допоміжної змінної. 
8. Розбиття задачі на кілька 
     підзадач (виділення підзадач). 
9. Індукція. 
10.  Аналогія. 
11.  Інверсія. 
12.  Аналіз умови задачі. 

 
Третій етап математичного гуртка 

десятихвилинка – невелике повідомлення 
(або розповідь) учителя або учня триваліс-
тю 8-15 хвилин. Її темою може бути: 
1) коротка біографія видатного математи-
ка; 2) цікаве питання (або факт) з історії 
математики; 3) повідомлення про будь-яку 
математичну книгу, статтю, огляд журна-
лу; 4) короткий виклад будь-якого матема-
тичного питання тощо [1]. 

Десятихвилинка не містить громізд-
ких викладок, легко та з інтересом сприй-
мається гуртківцями. Вона нерідко носить 
характер огляду, повідомлення фактів без 
детальних доведень, тому найбільш спри-
ятливими для цієї форми гурткового за-
няття будуть, на нашу думку, такі інтерак-
тивні методи.  

«Оратор». До дошки виходять двоє 
учнів – оратори. Вони змагаються у тому, 



 
 
 

© Goncharova I., Biryukova H. 
 

 

163 

хто краще розповість матеріал теми. 
Кожному учневі дається своє питання за 
однією чи різними темами.  

«Азбука». Учням потрібно на певну 
букву алфавіту назвати евристичні при-
йоми пошуку розв’язання математичних 
задач. Наприклад, на букву «в»: вираз од-
нієї змінної через іншу, введення допомі-
жної змінної, введення додаткового еле-
мента, виділення цілої частини дробу. 

«Як це було …». Учні отримують за-
вдання, пов’язане з історичними відомос-
тями, фактами. Цей прийом використо-
вується як засіб збільшення інтересу до 
додаткових занять з математики. 

«Редакція». Учні діляться на групи і 
готують стінгазету чи журнал математич-
ного гуртка. 

На четвертому етапі заняття матема-
тичного гуртка «Тренінг особистісних 
якостей» можна запропонувати такі інтер-
активні методи. 

«Знайди помилку». Учням для розви-
тку гнучкості мислення пропонується 
розв’язати задачу-софізм. 

«Зайвий об’єкт». Для розвитку уза-
гальнення математичного матеріалу мож-
на запропонувати таке інтерактивне за-
вдання: «На рис. 2 пропонуються п'ять 
геометричних об'єктів, чотири з них об'єд-
нані однією спільною властивістю. Знай-
діть зайвий об’єкт» [2]. 

 

Рис. 2 
Розв’язання. Розглянемо запропонова-

ні геометричні об'єкти – кути. Перший кут 
гострий, другий теж гострий, третій – ту-
пий, четвертий і п'ятий – гострі кути. От-
же, чотири кути з п'яти об'єднані спільною 
властивістю – вони всі гострі. Виходить, 
зайвий геометричний об'єкт – третій кут, 
оскільки він тупий.  

Відповідь: третій. 
«Класифікатор» – це учень або група 

учнів, які мають розподілити запропоно-
вані об’єкти на групи [11]. Наприклад, уч-
ні виконують таке інтерактивне завдання: 
«Поділіть математичні об'єкти на групи за 
своїм розсудом» [2]. 

1) 22 3 5a a− = ; 2) 26 3 7k k− + − ; 
3) 3 9x− + ; 4) 23 2 0x x− + − = ; 
5) 5 3 0x + = ; 6) 25 6x x− . 
На п’ятому етапі заняття математич-

ного гуртка «Підведення підсумків» мож-
на запропонувати наступні інтерактивні 
методи. 

«Ключові слова». Учні виділяють та 
записують ключові слова за темою за-
няття, які потім порівнюються із ключо-
вими словами вчителя. 

«Добре-погано!». Учні по черзі висло-
влюють по репліці, починаючи словами 
«добре …», «погано …». 

«Мікрофон». Учень отримує якийсь 
предмет замість мікрофона і висловлю-
ється на тему «Що я зрозумів на занят-
ті» за схемою: я дізнався …; я навчився 
…; мені сподобалася … . 

На шостому етапі гурткового заняття 
розкрити свій настрій учні зможуть за до-
помогою смайліків: ☺, �, � (інтерактив-
ний прийом «Смайлік»). 

«Автограф напам'ять». Учні запи-
сують свої враження на спільному плака-
ті (дошці) чи індивідуально на окремих 
аркушах паперу. 

«Замітки». Після заняття учні зда-
ють вчителю записки із питаннями, пора-
дами, які у них з’явилися на занятті. Крім 
рефлексії, це спосіб інформування для ко-
рекції знань, умінь та навичок учнів та ді-
яльності вчителя [11]. 

«Болото». Метою такого інтерактивно-
го методу є виявлення учнів, які «зав’язли у 
болоті», тобто не справилися із завданням, 
не відповіли на запитання. Визначити таких 
учнів можна за допомогою анкети, опиту-
вання тощо. Наприклад, після самостійного 
розв’язання задач можна запропонувати такі 
питання: 1) яку оцінку ти поставив би собі 
за роботу?; 2) із якими завданнями ти не 
справився?, чому?; 3) на яку допомогу від 
учнів (учителя) ти розраховуєш? 

Висновки. Сьогоднішні учні є проду-
ктом інформаційного суспільства, що від-
різняється різноманітністю, рухливістю, 
мінливістю. До того ж кожен зі школярів є 
яскравою особистістю, яка характеризу-
ється же й особливим індивідуальним рів-
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нем інтелектуального розвитку, стилем 
учіння (сприйняття, запам'ятовування, до-
слідження тощо). Інтерактивне навчання 
необхідне насамперед для забезпечення 
саме індивідуальних потреб учня у на-
вчанні [8]. Воно сприяє формуванню на-
вичок та умінь як предметних, так і зага-
льно навчальних; виробленню життєвих 
цінностей; створенню атмосфери співро-
бітництва, взаємодії; розвитку комуніка-
тивних якостей. 
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Abstract. Goncharova I., Biryukova H. ACTIVATION OF WORK ON H EURISTIC 

MATHEMATICAL CLUB BY MEANS OF INTERACTIVE METHODS O F TEACHING.  
Interactive methods of teaching, which activate the work of heuristic mathematical club, are consid-
ered. They are an efficient means of  solving the problem of forming heuristic techniques while teach-
ing mathematics to pupils'  of secondary school. Certain interactive techniques are offered for every 
stage of mathematical club. 
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