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Постановка проблеми. Пріоритетним 

завданням шкільної математичної освіти є 
розвиток креативного учня – майбутнього 
спеціаліста з нешаблонним мисленням, 
здатного знаходити та приймати нестанда-
ртні рішення. Важливою умовою розв’я-
зання цього завдання є формування у шко-
лярів евристичних умінь, що у свою чергу 
пов’язано з підвищенням ефективності 
опанування учнями розумових дій. Най-
більш продуктивним шляхом активізації 
розумової діяльності є евристична спрямо-
ваність навчання. 
Запровадження та використання еврис-

тичного навчання геометрії зумовило не-
обхідність удосконалення методики та тех-
нології навчання цього предмета. Фунда-
ментальною базою для вирішення вказано-
го питання, зазначає Г.І.Саранцев [3], є 
вдосконалення системи формування геоме-
тричних понять. 

Аналіз актуальних досліджень. Ви-
вченням евристичних ідей, формуванням 
евристичних прийомів діяльності в навчанні 
математики займалися такі науковці, як 
В.І.Андрєєв, А.К.Артемов, М.Б.Балк, М.І.Бур-
да, К.В.Власенко, І.В.Гончарова, І.А.Горчако-
ва, Н.І.Зільберберг, Ю.М.Колягін, Ю.М.Ку-
люткін, Л.Ларсон, Т.С.Максимова, Т.М.Міра-
кова, В.М.Осинська, Ю.О.Палант, Дж.Пойа, 
В.Н.Пушкін, Г.І.Саранцев, Є.Є.Семенов, 
О.І.Скафа, Л.М.Фрідман та інші. 
Дослідженню проблеми формування та 

розвитку математичних понять, зокрема 
геометричних, присвятили свої праці 

Т.В.Автомонова, І.Н.Антіпов, Б.І.Аргунов, 
Г.П.Бевз, А.А.Єфімчук, В.І.Зикова, А.С.Ільїн, 
О.В.Кужель, Н.Д.Мацько, В.В.Нікітін, 
Г.І.Саранцев, З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенко-
ва, А.Я.Чебикін, Л.О.Черних, В.Д.Чистя-
ков, Л.С.Шварцбурд та інші. 
Незважаючи на велику кількість дослі-

джень у сфері формування прийомів еврис-
тичної діяльності на уроках математики, 
поза увагою науковців залишається про-
блема формування геометричних понять як 
специфічної форми мислення шляхом ор-
ганізації евристичної діяльності учнів та 
управління нею. 
Традиційна технологія процесу форму-

вання геометричних понять заснована на 
методиці навчання математики, де досить 
добре досліджено і виділено етапи форму-
вання понять. Але вказаний процес не мо-
же бути алгоритмізованим в усіх деталях і 
потребує творчого підходу, його реалізації 
за допомогою задач, розв’язування яких 
базується на використанні різноманітних 
евристик. 

Метою даної статті є розгляд доцільно-
сті використання моделювання евристичної 
діяльності при формуванні геометричних 
понять у середній школі. 

Виклад основного матеріалу. Форму-
вання поняття – одне з головних завдань 
навчання математики в школі.  
Поняття – це форма мислення, в якій 

відображені істотні властивості об’єктів 
вивчення. 
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Процес формування понять, як правило, 
складний та довготривалий психологічний 
процес, який починається з утворення най-
простіших форм пізнання – відчуттів, най-
частіше відбувається за такою схемою: від-
чуття – сприйняття – уявлення – поняття 
[2]. У випадках, коли поняття, що форму-
ється, пов’язане з категорією нескінченнос-
ті (точка, пряма, площина), етап утворення 
відчуття не приносить користі для учня, 
тому випадає з загальної схеми. 
Сформувати поняття про об'єкт означає 

розкрити всі істотні властивості об'єкта в їх 
цілісній сукупності. Діяльність учня (су-
б'єкта) при цьому спрямована на вивчення 
математичного об'єкта, а продуктом цієї 
діяльності, як зазначає Л.М.Фрідман [7], 
буде правильне поняття. 
Реалізація виховання творчої особисто-

сті у контексті формування геометричних 
понять передбачає вміння учнів бачити у 
поняттях, що вивчаються, найбільш суттєві 
властивості, розуміти їх значення для 
розв’язання відповідних практичних задач 
та застосовувати отриману систему знань 
про об’єкт у різних видах діяльності. 
Для здійснення такого формування по-

нять П.Я.Гальперін [6] пропонував озбро-
єння учнів при вивченні будь-якого понят-
тя орієнтовною основою дій з цим понят-
тям для розв’язання відповідних задач, яка 
може виражатися у вигляді або готового 
алгоритму, або у вигляді евристичної схеми 
розумової діяльності розпізнавання належ-
ності об’єкта до вказаного поняття.  
У свою чергу В.І.Зикова [2, 193] пропо-

нує використовувати шлях варіації 
об’єктів, що описуються поняттям: «Щоб 
учні … могли оперувати поняттями, необ-
хідно якісно розроблений наочний до-
свід…».  
Варіація неістотних ознак і виділення 

на цій основі суттєвих відбувається у ре-
зультаті власної пошукової діяльності уч-
нів, що значно підсилює якість засвоєння 
отриманих знань. Як зазначає Н.О.Менчин-
ська [8], учень (під керівництвом доросло-
го) сам повинен «будувати» поняття (знан-
ня); розрізняти істотні та неістотні ознаки 
(а не отримувати їх у готовому вигляді), 

спиратися на особистий досвід пізнання, 
співвідносити його з тим, що пропонує до-
рослий, тобто здійснювати розгорнуту по-
шукову діяльність, а не користуватися го-
товими орієнтирами. Адже психологічною 
особливістю учнів середньої школи є кра-
ще осмислення та запам’ятовування тієї 
інформації, яка здобута в процесі самостій-
ного відкриття, поступового смислового 
навантаження, проілюстрована яскравими 
прикладами, життєвими ситуаціями та на-
очністю.  
Всі математичні поняття являють со-

бою абстрактні об’єкти. Тому процес фор-
мування поняття сприяє розвитку узагаль-
нюючої та абстрагуючої діяльності учнів. 
Слід зазначити, що при формуванні понят-
тя використовується послідовність психо-
логічних операцій, які водночас є прийо-
мами розумової діяльності з класу загаль-
них евристик: аналіз, синтез, форми порів-
няння – співставлення і протиставлення 
ознак,  абстрагування, ідеалізація, узагаль-
нення. У зв’язку з цим доцільно та раціона-
льно спонукати учнів до реалізації еврис-
тичної діяльності. 
У своїх дослідженнях ми використову-

ємо чотири етапи формування математич-
них понять, запропонованих О.І.Скафою 
[4]: 

1) пропедевтичний етап – підготовка 
до формалізації (актуалізація знань і моти-
вація введення поняття) – введення; 

2) етап розкриття змісту поняття і 
створення уявлення про його обсяг, а також 
засвоєння термінології і символіки – засво-
єння; 

3) етап відпрацювання навичок вико-
ристання поняття при розв’язуванні най-
простіших задач – закріплення; 

4) етап включення поняття в систему 
змістових зв’язків з іншими поняттями – 
застосування. 
Для реалізації евристичного навчання у 

процесі формування геометричних понять 
слід мати на увазі, що завдання на кожному 
етапі зазначеної схеми повинні відноситися 
до евристичних, тобто мати дослідницький 
характер, вимагати нестандартного мис-
лення. Найбільш доцільними є такі вправи і 
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завдання, як: евристична бесіда, нестандар-
тні задачі, «намалюй картинку», «моде-
люй», «використовуй аналогію», вправи на 
розпізнавання, виведення наслідків, на до-
повнення умов, тести. 
Як зазначає Л.М.Фрідман [7], принцип 

моделювання у навчанні математики озна-
чає, по-перше, вивчення змісту шкільного 
курсу математики з модельної точки зору, 
по-друге, формування в учнів умінь та на-
вичок математичного моделювання різно-
манітних явищ та ситуацій, по-третє, ши-
роке використання моделей як зовнішніх 
орієнтирів для внутрішньої мисленнєвої 
діяльності, для розвитку науково-теоретич-
ного стилю мислення. 
Особливої уваги заслуговує моделю-

вання навчальної діяльності учнів, зокрема 
формування геометричних понять в умовах 
використання евристичного навчання, до-
цільність якого обґрунтовано вище.  
У теорії про орієнтовні основи дій, як 

зазначає Н.Ф.Тализіна [6], П.Я.Гальперін 
ІІІ тип орієнтування відводив евристично-
му навчанню, оскільки він наголошував на 
тому, що учням дається метод аналізу 
об’єктів для самостійного складання повної 
орієнтовної основи дій. Він зазначав, що 
моделювання потрібно використовувати 
для формування в учнів повноцінних розу-
мових дій за ІІІ типом орієнтування. У ви-
падку формування понять, результатом та-
кої діяльності стає складання учнями еври-
стичних схем розпізнавання об’єктів. 
Моделювання у геометрії, як зазначає 

І.А.Горчакова [1], також необхідне і для 
формування науково-теоретичного стилю 
мислення, розвитку рефлексивної діяльно-
сті учнів. Важливою умовою повного за-
своєння навчального матеріалу є не тільки 
оволодіння навичками виконувати різно-
манітні розумові дії, але й можливість про-
аналізувати ці дії. Одним із завдань вчителя 
у процесі навчання геометрії розвивати в 
учнів бажання та необхідність аналізувати 
факти, елементи задачі, дії у школярів тре-
ба поступово привчати виконувати подібні 
дії. Для реалізації цього завдання корисни-
ми виявляється складання різноманітних 
схем-моделей вивченого матеріалу, скла-

дання схем-дій з розв’язування задач пев-
ного виду, складання класифікаційних схем 
понять та ін. 
Вид і характер моделювання визнача-

ється головним чином характером сформо-
ваних у суб’єкта евристичних схем пошуку 
розв’язання і характером самої задачі. 
При моделюванні евристичної діяльно-

сті використовуємо таку схему розв’язу-
вання завдань: 

– вибір об’єкта, цілей, вихідних даних; 
– аналіз завдання, постановка завдань, 

уточнення інформації, висування гіпотез; 
– обговорення гіпотез («мозковий 

штурм», обговорення альтернатив, вибір 
оптимальної гіпотези); 

– пошук розв’язку (реалізація обраної 
гіпотези); 

– доведення правильності розв’язання; 
– підведення підсумків. 
Реалізуючи наведені вище етапи фор-

мування геометричних понять при моде-
люванні евристичної діяльності учнів, спи-
раємося на схему системи завдань, запро-
поновану О.І.Скафою [5]. 
Так, на першому етапі формування ге-

ометричних понять, при виконанні вправ 
на застосування раніше вивчених понять і 
теорем, використовуємо евристичні бесіди, 
нестандартні задачі. 
Наприклад, у 11 класі під час форму-

вання поняття об’єму піраміди використо-
вуємо нестандартну задачу такого змісту. 
Кожна дівчина бажає мати у своїй ко-

лекції величезний діамант найвищої чисто-
ти. На родовищі з видобутку алмазів було 
знайдено камінь такого виду.  

 

 
Рис. 1 

 
Визначити, якого найбільшого об’єму 

може бути цілий відшліфований діамант. 
Розв’язати задачу у такому формулю-

ванні учні не можуть, тому отримують пе-
ршу підказку: «розгляньте рисунок і визна-
чте, які фігури зображені». Після аналізу 
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учні визначають, що побудоване тіло скла-
дається з двох пірамід, але при цьому вони 
ще не можуть перейти до визначення 
об’єму. Тому слід використати наступну 
евристику – «переформулюй умову зада-
чі». 
У результаті такої діяльності учні при-

ходять до такої умови: «Дві правильні чо-
тирикутні піраміди мають спільну висоту, 
причому вершина кожної піраміди лежить 
у центрі основи другої. Бічні ребра однієї 
перетинають бічні ребра другої. Бічне реб-
ро l нижньої піраміди утворює з висотою 
кут α. Бічне ребро верхньої піраміди утво-
рює з висотою кут β. Знайти об’єм спільної 
частини двох пірамід». 

 

 
Рис. 2 

 
Розв’язання задачі за сформульованою 

умовою дозволяє учням зробити відповід-
ний рисунок (рис. 2) та визначити об’єм 
спільної частини пірамід. При цьому учні 
знову аналізують вид отриманого тіла і 
приходять до висновку, що воно складаєть-
ся з двох правильних пірамід, висоти яких 
лежать на одній прямій.  
На другому етапі формування геомет-

ричних понять для засвоєння виділених 
істотних властивостей поняття використо-
вуємо завдання п’яти типів: 

1. Вправи на розпізнавання об’єкта. 
2. Вправи на знаходження помилок у 

означенні. 
Важливо навчати школярів відшукува-

ти зайві слова в означенні. Доречні вправи 
зі скорочення визначення шляхом викорис-
тання терміна. Корисно давати завдання на 

порівняння двох однаково правильних і 
однаково коротких визначень з погляду 
того, яке з них легше перевірити (підвести 
конкретний випадок під означення).  

3. Вправи на побудову об’єктів, що 
задовольняють зазначені властивості. 
Наприклад. Дано паралелограм ABCD. 

Нехай точки M і N – середини сторін BC і 
AD. Доведіть паралельність відрізків MN і 
AB. На сторонах AD і BC відклали рівні ві-
дрізки AN і BM, а на сторонах AB і CD – 
рівні відрізки AК і DL, після чого провели 
КL і MN. Скільки паралелограмів на такому 
рисунку? 

4. Вправи з моделями фігур. 
5. Вправи на виділення наслідків із 

означення поняття. 
Наприклад, відновіть паралелограм, 

якщо на рисунку збереглися такі його еле-
менти:  
а) сторона і точка перетину діагоналей; 
б) три вершини; 
в) середини трьох сторін; 
г) вершина і середини двох сторін. 
На етапі закріплення геометричних по-

нять використовуємо вправи такого харак-
теру: 

– на розпізнавання об’єктів, що нале-
жать обсягові поняття; 

– на виведення наслідків із належності 
об’єктів поняттю. 
На етапі застосування геометричних 

понять особливу увагу приділяємо встано-
вленню зв’язків досліджуваного поняття з 
іншими, тому доцільними вважаємо такі 
вправи: 

– на застосування понять у різних си-
туаціях з елементами поєднання вправ усіх 
раніше відпрацьованих вправ; 

– на систематизацію поняття; 
– на складання класифікаційних схем 

та визначення місця вивченого поняття у 
системі інших. 
Моделювання діяльності передбачає  

тісний взаємозв’язок між вказаними впра-
вами, адже перехід до наступної відбува-
ється лише за умови успішного виконання 
попередньої, що створює можливість якіс-
ного засвоєння матеріалу. Для досягнення 
цієї мети створюються система підказок 
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різного ступеня деталізації для учнів з різ-
ним рівнем навчальних досягнень.  
Методика формування поняття, як за-

значає О.І.Скафа [4], повинна носити еври-
стичний характер, тобто на кожному етапі 
учень має бути «занурений» усередину 
процесу і самостійно під керівництвом 
учителя знаходити такі методи і прийоми, 
що дозволяли б йому відкривати нові для 
себе дії, знаходити перспективні лінії в ус-
відомленні невідомих об'єктів, конструю-
вати їх, будувати зв'язки сконструйованого 
поняття з іншими раніше вивченими по-
няттями і фактами і, тим самим, творчо ро-
звиватися. 

Висновки. Таким чином, використання 
моделювання евристичної діяльності у 
процесі формування геометричних понять 
підвищує інтерес до предмета, сприяє кра-
щому засвоєнню матеріалу, розвиває осо-
бистість учня. 
Все вище зазначене доводить необхід-

ність подальшої розробки евристик та ев-
ристичних конструкцій як засобу моделю-
вання евристичної діяльності при форму-
ванні геометричних понять для середньої 
школи. 
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СТИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ. В статье 
раскрыты основные положения применения моделирования эвристической деятельности в 
процессе формирования геометрических понятий. 
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Abstract. Ambrozyak O. MODELING HEURISTIC ACTIVITY IN THE PRO CESS OF 

GEOMETRICAL CONCEPT FORMING.  This article provides main provisions application of 
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