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У статті визначено поняття евристично-орієнтованого навчально-методичного 

комплексу з математики. Запропоновано етапи проектування цих комплексів. Їх вико-
ристання у навчанні математики сприяє формуванню навчально-пізнавальної еврис-
тичної діяльності учнів, пізнавального інтересу до математики, підвищує активність 
школярів у процесі навчання математики.  
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Постановка проблеми. У зв’язку зі 
значними змінами у сучасній системі осві-
ти, розробкою новітніх педагогічних тех-
нологій, ускладненням завдань, пов’язаних 
з модернізацією освіти, активним упрова-
дженням інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у процес навчання, актуа-
льним стає створення сприятливих умов 
для розкриття і розвитку творчості, мате-
матичних здібностей і талантів учнів. Ви-
рішення цього завдання значною мірою 
залежить від уміння вчителя цілеспрямова-
но організовувати й управляти навчально-
пізнавальною евристичною діяльністю 
школярів. 

Проблемі реалізації евристичних ідей, 
організації та управлінню евристичною ді-
яльністю в навчанні математики приділяли 
увагу такі науковці, як М.Б.Балк, 
К.В.Власенко, І.В.Гончарова, Н.І.Зільбер-
берг, Л.Ларсон, Ю.О.Палант, Дж.Пойа, 
О.І.Скафа, А.В.Хуторський та ін. Проведе-
ний аналіз робіт вищеназваних авторів під-
тверджує, що суттю евристичного навчан-
ня є набуття учнями під керівництвом учи-
теля особистого досвіду в конструюванні 
навчальної продукції. 

Для реалізації евристичного навчання 
математики необхідно забезпечити вчителя 

засобами для організації та управління 
процесом пізнавальної діяльності школя-
рів, учнів – засобами учіння, які стимулю-
ють, активізують їх самостійну навчально-
пізнавальну евристичну діяльність на уро-
ках і сприяють підвищенню ефективності 
навчання загалом. У зв’язку з цим актуалі-
зуються ідеї упровадження навчально-
методичних комплексів (НМК) для під-
тримки евристичного навчання математики. 

Аналіз актуальних досліджень та пу-
блікацій. Проблемі проектування навчаль-
но-методичних комплексів приділяли увагу 
такі науковці як А.І.Архіпова, Г.І.Бабко, 
А.І.Гомола, К.С.Видра, К.В.Власенко, 
В.М.Кухаренко, О.І.Моісеєнко, В.О.Садов-
никова, Л.С.Фрідман, В.С.Ширшова та ін. 

Проведений аналіз робіт вищеназваних 
авторів показав, що створення таких ком-
плексів з математики, розробка методики їх 
використання в системі евристичного на-
вчання математики зумовлена потребами 
сучасної школи. 

Ми згодні з авторами і вважаємо актуа-
льним проектування навчально-методич-
них комплексів для підтримки евристично-
го навчання математики. Це сприятиме: 

� створенню найкращих умов для 
управління освітнім процесом шляхом сис-
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тематизації навчально-методичних матері-
алів і зведенню до мінімуму нормативно-
методичних, стандартно реалізованих до-
кументів;  

� оптимізації підготовки та проведення 
занять, інтенсифікації всього навчально-
виховного процесу; 

� забезпеченню єдності вимог до учнів;  
� активізації діяльності учнів, розвит-

кові пізнавальної активності учнів через 
диференціацію завдань з урахуванням їх 
індивідуальних здібностей, формуванню 
прийомів навчально-пізнавальної евристи-
чної діяльності учнів;  

� забезпеченню занять з математики 
навчально-методичними матеріалами;  

� наданню методичної допомоги уч-
ням у навчальній, навчально-дослідниць-
кій, науковій та інших видах діяльності та 
учителям, які не мають достатнього досвіду 
роботи.  

Евристично-орієнтовані навчально-
методичні комплекси ми визначаємо як 
сукупність дидактичних засобів навчання, 
у тому числі, друкованих посібників, техні-
чних засобів навчання, прикладного про-
грамного забезпечення з математики, які 
управляють навчально-пізнавальною еври-
стичною діяльністю учнів у процесі на-
вчання математики. 

Метою статті є розгляд етапів проек-
тування евристично-орієнтованих навчаль-
но-методичних комплексів з математики. 

Виклад основного матеріалу.  
Функції евристично-орієнтованого 

НМК. 
1. Виступає в якості інструменту еврис-

тично – орієнтованого системно-методич-
ного забезпечення навчального процесу, 
його попереднього проектування. У цьому 
його головна функція. 

2. Об'єднує в єдине ціле різні дидактич-
ні засоби навчання, підпорядковуючи їх 
цілям евристичного навчання математики. 

3. Не тільки фіксує, а й розкриває вимо-
ги до змісту дисципліни, яка вивчається, до 
умінь і навичок учнів, які містяться в освіт-
ньому стандарті, і тим самим сприяє його 
реалізації. 

4. Служить накопиченню нових знань, 
новаторських ідей і розробок, стимулює 
розвиток творчого потенціалу педагогів. 

Евристично-орієнтований навчально-
методичний комплекс містить два блоки: 
електронний мультимедійний комплекс та 
методичні вказівки до використання НМК. 

Методичні вказівки до застосування 
евристично-орієнтованого навчально-
методичного комплексу складаються з 
документів двох типів. 

Перша частина представлена програ-
мою з математики, яка включає: пояснюва-
льну записку, тематичний план, календарне 
планування, завдання для самостійної ро-
боти, питання для поточного контролю, 
тести, питання до заліку, приклади контро-
льних і самостійних робіт, тематику рефе-
ративних робіт (якщо їх написання перед-
бачається при вивченні теми), тематику 
кваліфікаційних робіт (робіт до МАН), то-
що. 

До другої частини відносяться методи-
чні матеріали: підручники, посібники, опо-
рні конспекти лекцій, інструктивно-
методичні матеріали (алгоритми, плани, 
інструкції) до практичних, семінарських і 
лабораторних занять, до проведення діло-
вих ігор і розв’язання ситуаційних задач, 
методичні рекомендації до використання 
програм, які управляють навчально-
пізнавальною евристичною діяльністю уч-
нів, методичні рекомендації до самостійної 
роботи, до тестових завдань та до виконан-
ня і захисту реферативних робіт та робіт до 
МАН, тощо. 

Електронний мультимедійний ком-
плекс містить (рис.1): 

• історичну сторінку; 
• теоретичний і додатковий теоретич-

ний матеріал; 
• програми актуалізації знань (тест-

корекція, задача-метод, задача-софізм); 
• навчальні програми зі складу еврис-

тико-дидактичних конструкцій (акцентова-
на програма, зчеплена програма, програми 
із запізнілою корекцією, евристики та по-
шук розв’язання задачі); 

• тест до теоретичного матеріалу; 
• тест до ЗНО; 
• прикладні задачі з евристичними під-

казками; 
• «Цікаві сторінки» кросворди і ребуси; 
• список рекомендованої літератури. 
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Рис. 1. Копія екрана електронного мультимедійного комплексу зі стереометрії  

(«Многогранники», «Тіла обертання») 
 

При проектуванні евристично-орієнто-
ваного навчально-методичного комплексу 
необхідно враховувати певні вимоги: еври-
стично-орієнтований НМК має відрізняти-
ся різноманітністю, відповідати варіатив-
ним освітнім програмам, розроблятися для 
всіх видів навчальної діяльності учнів.  

Вимоги до змісту окремих компонентів 
евристично-орієнтованого НМК залежать 
від виду навчально-методичного матеріалу, 
але при їх виділенні необхідно дотримува-
тися комплексного підходу. Це означає, що 
евристично-орієнтований НМК з розділу 
або теми представляється у вигляді деякого 
комплексу, який у певній формі повинен:  

• відображати зміст підготовки з розді-
лу або теми, містити системи евристичних 
задач, обґрунтовувати рівні засвоєння ма-
теріалу;  

• містити матеріал, адекватний органі-
заційним формам евристичного навчання 
математики і дозволяти учневі досягати 
необхідного рівня його засвоєння; 

• надавати учневі можливість у певний 
момент часу перевіряти ефективність своєї 
праці, самостійно контролювати себе і ко-
регувати свою навчальну діяльність [2]. 

Електронний мультимедійний ком-

плекс – це найбільш ємна і значима для 
вчителів і учнів частина евристично-
орієнтованого НМК. У цьому блоці еврис-
тично-орієнтованого НМК, крім включе-
них до списку компонентів, можна рекоме-
ндувати вчителю створити систему еврис-
тичних завдань, якою учні повинні своєча-
сно забезпечуватися при організації само-
стійної роботи [3]. 

О.І.Скафа сформулювала основні вимо-
ги до евристичних задач [3, 6], які можуть 
увійти до змісту навчання математики:  

1) відбір завдань системи повинен від-
повідати змісту курсу математики та пов-
ноті представлення евристик;  

2) завдання системи повинні відповіда-
ти їх функціям у процесі навчання матема-
тики, доцільному співвідношенню між ев-
ристичним і логічним компонентами на 
кожному етапі навчання математики;  

3) кожне завдання має ідейну (значен-
нєву послідовність кроків, які ведуть до 
розв'язання завдання) і технічну складність. 
Тому важливим у системі завдань є чергу-
вання пріоритетів ідейної й технічної скла-
дності;  

4) на прикладі розв'язання одного – 
двох завдань системи доцільно розглядати 
різні методи й способи розв'язання, а потім 
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порівнювати отримані результати з різними 
поглядами: стандартність і оригінальність, 
обсяг обчислювальної роботи, практична 
цінність, – що може придатися при розв'я-
занні інших завдань системи;  

5) більш легкі й більш знайомі завдання 
системи повинні випереджати менш легкі й 
менш знайомі завдання;  

6) уміння розв'язувати завдання одного 
типу повинно полегшувати розв'язання за-
вдань інших типів;  

7) відбір завдань системи необхідно 
здійснювати диференційовано для різних 
типологічних груп учнів;  

8) завдання системи повинні сприяти 
міжпредметному узагальненню набутих 
знань і вмінь, сприяти спрямованості на 
«відкриття»;  

9) у систему необхідно включати різні 
за структурою й змістом завдання для мо-
жливого усвідомлення головних математи-
чних ідей шляхом виведення інтуїтивних 
міркувань на рівень усвідомлених логічних 
процесів за схемою: «передзнання» – фор-
малізація – «післязнання», забезпечення 
мотивації цього переходу; 

10) деякі завдання системи повинні 
пропонуватися у вигляді гіпотез, а в систе-
мі повинен передбачатися їх розвиток;  

11) система завдань повинна сприяти 
оволодінню учнями прийомами  евристич-
ної діяльності, забезпечувати широту оріє-
нтовної діяльності, мати прикладну спря-
мованість. 

Створюючи таку систему завдань, яка 
забезпечить самостійну роботу учнів, доці-
льно враховувати:  

• граничний обсяг домашніх завдань, 
оптимальні витрати часу на їх виконання;  

• типові помилки при виконанні різних 
видів робіт, їх причини та заходи з їх засво-
єння;  

• варіативність практичних робіт (за-
вдання, окремі розрахунки, складання опо-
рних конспектів, побудова різних графіч-
них і табличних робіт, тощо);  

• інструкції: з вивчення найбільш «ва-
жких» тем (питань); з підготовки до конт-
рольних робіт, захисту, заліків та іспитів; з 
оформлення підсумків самостійної роботи; 
з оцінки та самооцінки підсумкових робіт.  

Проектування евристично-орієнто-

ваного НМК можна представити у вигляді 
десяти етапів. 

1. Робота з нормативною і навчально-
методичною документацією. 

2. Вибір засобів навчання, у залежності 
від поставленої до евристично-орієнтова-
ного НМК мети і способу її реалізації. 

3. Добір і аналіз інформаційних джерел 
для ознайомлення з основами роботи з ев-
ристично-орієнтованим НМК та його ство-
рення. 

4. Створення дидактичних матеріалів 
для евристично-орієнтованого НМК май-
бутніми вчителями математики під керів-
ництвом групи викладачів основних курсів 
«Елементарна математика», «Методика 
викладання математики» та спеціального 
курсу «Інформаційно-комунікаційні техно-
логії у навчанні математики». 

5. Створення структури, сценарію і роз-
робка інтерфейсу електронного мультиме-
дійного комплексу. На даному етапі розро-
бляється єдиний стиль оформлення як у 
композиційному, так і в колірному рішенні, 
визначається доцільна кількість елементів 
інтерфейсу, призначених для роботи кори-
стувача з програмою, до кожного з яких 
надається пояснення, яке з'являється при 
вказівці на деякий елемент або постійно 
присутнє на екрані [4]. 

6. Визначення середовища або програ-
много забезпечення, в якому будуть ство-
рюватися складові комплексу [5]. 

7. Розробка алгоритму роботи з еврис-
тично-орієнтованим НМК. 

8. Вибір форм (лекція, семінар, колок-
віум, ділова гра, бінарний або інтегрований 
урок, урок-тренінг, урок-змагання, урок-
конференція тощо) і методів (пояснюваль-
но-ілюстративного, евристичної бесіди, 
дослідницького, евристичних питань, еври-
стичного дослідження, гіпотез, прогнозу-
вання, помилок, синектики, тощо) евристи-
чного навчання математики для роботи з 
розробленим навчально-методичним ком-
плексом. 

9. Апробація евристично-орієнтованого 
навчально-методичного комплексу у на-
вчальному процесі. 

10. Аналіз і корекція евристично-
орієнтованого НМК. 

Важливо, щоб електронний мультиме-



 
 
 

© Pavlina О., Malkova N. 
 

 

83 

дійний комплекс був забезпечений доступ-
ною навчальною та методичною літерату-
рою, яка подає матеріал за принципом «від 
простого до складного», і містив достатню 
кількість завдань. Але незалежно від існу-
вання цієї літератури, вчитель, який прово-
дить урок із застосуванням електронного 
мультимедійного комплексу, повинен 
створити відповідні пояснення для прове-
дення уроку на основі використання цього 
НМК (як для учня, так і для себе). Забезпе-
чення електронного мультимедійного ком-
плексу методичними рекомендаціями до-
зволяє пояснити, як користуватися програ-
мою та які цілі її використання на уроці [7].  

Висновки. Дослідження науковців і 
наші спостереження свідчать про цілком 
доцільне використання евристично-орієн-
тованих навчально-методичних комплексів 
у навчанні математики. Створення таких 
комплексів – процес тривалий та складний, 
але їх використання у процесі навчання до-
зволяє розширити і поглибити зміст мате-
матичної освіти, сприяє інтенсифікації 
процесу навчання, його результативності, 
інтелектуальному розвиткові учнів, побу-
дові індивідуальної траєкторії їх навчання. 
Позитивна дидактична функція викорис-
тання евристично-орієнтованих НМК у на-
вчальному процесі з математики полягає 
ще й у тому, що вони створюють умови для 
формування навчально-пізнавальної еврис-

тичної діяльності. 
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КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. В 
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Abstract. Pavlina О., Malkova N. PLANNING OF EDUCATIONAL AND METHODICAL 

COMPLEXES FOR THE SUPPORT OF HEURISTIC TEACHING OF MATHEMATICS. In the 
article the concept of heuristic-oriented educational and methodical complex of mathematics has been de-
fined. The stages of planning of these complexes have been offered. Their use in the process of teaching 
mathematics ensures forming the educational-cognitive heuristic activity of students, cognitive interest to ma-
thematics, promotes activity of schoolchildren in the process of teaching mathematics. 

Key words: computer-oriented facilities of teaching, educational and methodical complex, heuristic 
teaching of mathematics. 
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