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У статті запропоновані прийоми евристичних правил та операцій, які можна ви-

користовувати на факультативних заняттях для учнів гуманітарних класів. Це дозво-
ляє формувати прийоми навчально-пізнавальної евристичної діяльності учнів-
гуманітаріїв, підвищує їх активність у процесі навчання. 

Ключові слова: логіка, евристика, профільне навчання, компетентність, навчаль-
но-пізнавальна діяльність. 

 
 

Постановка проблеми. Реформування 
освіти в Україні вимагає впровадження в 
школі нових організаційних форм роботи з 
учнями. У нормативних документах зазна-
чається, що старша школа має функціону-
вати як профільна і сприяти формуванню 
таких компетентностей учнів, які забезпе-
чать подальший розвиток, самовдоскона-
лення та самореалізацію молодої людини. 
Тому передбачається, як визначено в доку-
ментах [1, 2, 3], ширше застосовувати варі-
ативний компонент навчального плану (ку-
рси за вибором, факультативні курси).  

Головним завданням загальноосвітньої 
школи, профільних класів є створення 
сприятливих умов для розкриття й розвит-
ку творчості, математичних здібностей і 
талантів учнів. Вирішення цього завдання 
значною мірою залежить від уміння вчите-
ля цілеспрямовано організовувати й управ-
ляти евристичною діяльністю школярів.  

Використання прийомів евристичних 
правил і операцій сприяє формуванню в 
учнів-гуманітаріїв логічного, абстрактного 
та алгоритмічного типів мислення, пошу-
кової евристичної діяльності. Логіка та ев-
ристика є невіддільними складовими май-
бутніх фахівців у будь-якій галузі. Як від-
значає Г.І.Саранцев [6], до 60-х років ХХ 
століття математичне доведення ототож-
нювалося з його логічною формою, поча-
ток якої поклав Евклід і надалі закріплено 

працями Д.Гільберта й підручниками 
А.Н.Кисильова. 

Із впровадженням у практику навчання 
математики евристичних прийомів зміню-
ються традиційні уявлення про логічну фо-
рму доведень математичних пропозицій. 
Зараз одним із сучасних методологічних 
підходів розробки методики навчання до-
веденню є єдність логіки та евристики. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблемі реалізації евристичних 
ідей, діалектиці евристичної діяльності в 
навчанні математики приділяли увагу такі 
сучасні математики й методисти, як 
Г.Д.Балк, Г.П.Бевз, М.І.Бурда, В.Г.Болтян-
ський, Б.А.Вікол, Б.В.Гніденко, С.Г.Губа, 
Ю.М.Колягін, Т.М.Міракова, А.Д.Мишкіс, 
Ю.О.Палант, Г.В.Дорофєєв, З.І.Слєпкань, 
Г.І.Саранцев, Є.Н.Турецький, Л.М.Фрід-
ман, С.І.Шапіро, П.М.Ерднієв, І.І.Зільбер-
берг, Е.Е.Семенов, О.І.Скафа та інші. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвя-
чується означена стаття. Конкретних до-
сліджень, які б розкривали проблеми еври-
стичного навчання учнів гуманітарних кла-
сів старшої школи на факультативних за-
няттях, немає. Саме цьому питанню й при-
свячена дана стаття. 

Мета статті – розкриття сутності вико-
ристання прийомів евристичних правил і 
операцій та управління евристичною дія-
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льністю учнів гуманітарних класів під час 
вивчення математики на факультативних 
заняттях. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для успіху в подальшій практич-
ній або науково-дослідницькій діяльності 
гуманітаріям необхідні знання про світ ви-
падкових явищ – подій, величин і процесів 
– про правила перевірки гіпотез та оцінку 
достовірності висновків і, нарешті, про 
аналіз даних експерименту або спостере-
ження. При цьому для кращого розуміння й 
засвоєння математичних понять, прийомів і 
методів необхідне поєднання у викладі абс-
трактного та конкретного, індукції й деду-
кції, руху від простого до складного; необ-
хідні прості приклади, на основі яких фор-
мується уявлення про доведення як поєд-
нання логіки та евристики.  

Уся евристична діяльність заснована на 
евристичних правилах і операціях, які слу-
жать фундаментом для вироблення страте-
гії розв’язання задач. Як стверджує 
О.І.Скафа [7], вона є системою елементів 
евристичної діяльності, взаємозв'язаних 
правдоподібними міркуваннями, і направ-
лена на формування вірогідного (правдо-
подібного) плану. Евристичні операції, за-
сновані  на індукції, аналогії та інших ро-
зумових процесах, як зазначає А.Г.Роках 
[5], є окремими випадками правдоподібних 
міркувань. У цій сукупній діяльності зна-
ходять застосування і доказові висновки 
(міркування), такі висновки, в яких підтве-
рджується наслідок деякого припущення. 
Вони тісно взаємозв'язані з евристичними 
висновками, в яких при підтвердженні нас-
лідку початкове припущення стає правдо-
подібнішим. Ці висновки, зосереджує ав-
тор, доповнюють один одного, переходячи 
з одного вигляду в інший, залежно від ін-
формаційного забезпечення. Розглянемо 
цей зв'язок на схемах, подібних схемам ло-
гіки.  

Підтвердження наслідку. Хай А – деяке 
припущення, а В – деякий наслідок з А. У 
початковий момент щодо істинності А і В 
нам нічого невідомо. Таким чином, у нас є 
тільки інформація, що А відповідне В. Як-
що вдалося довести, що В помилкове, то 

можливо припустити, що і А помилкове. 
Ми маємо доказовий висновок:  

А відповідне В⇒  В – помилкове ⇒А 
– помилкове.  

Словесне формулювання схеми таке: 
якщо відомо, що припущення А вабить ви-
слів В, а також відомо, що вислів В помил-
ковий, то витікає, що А – помилкове. 

Тепер розглянемо можливий випадок, 
коли вислів В виявиться правильним. Тоді 
висновок втрачає доказову силу. Підтвер-
дження деякого вислову В (наслідку В) 
ймовірно припущення А не доводить А, 
але робить його правдоподібнішим. Одер-
жана схема є фундаментальною індуктив-
ною схемою евристичного висновку: 

А відповідне В⇒  В – істинне⇒  А – 
правдоподібніше. 

Таким чином, підтвердження наслідку 
робить припущення правдоподібнішим. 

Розглянемо такий випадок доказового 
висновку: 

А⇒В, тобто з припущення А витікає 
В; 

В – істинне, А – правдоподібне. 
Таким чином, підтвердження наслідку 

не доводить припущення (гіпотезу) А, але 
повідомляє його більшу правдоподібність. 

Розглянемо послідовне підтвердження 
декількох наслідків, які витікають з при-
пущення А. 

Припущення А. Об'єм усіченого круго-
вого конуса, висота якого дорівнює Н, ра-
діуси основ r, R, дорівнює 

V . .у к =
3

H π (R²+R·r+r²) (1) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 
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Перевіримо формулу на узгодженість із 
попереднім геометричним матеріалом. 

Наслідок B1. При R = r усічений конус 

перетворюється на циліндр. Вважаючи у 
формулі (1) R = r, одержимо: V .ц = π R²H, 

де Н – висота циліндра, R – радіус основ 
циліндра. Одержана з формули (1) формула 
співпадає з доведеною в геометрії форму-
лою для об'єму циліндра. Таким чином, 
наслідок B1 – правильний. Воно узгоджу-

ється з припущенням А. Висновок: припу-
щення А може бути правильним. 

Наслідок В 2 . При r = 0 усічений конус 

перетворюється на конус (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 

 
З формули (1) при r = 0 одержуємо: 

V .к = 
1

3
π R²Н. Одержаний наслідок фор-

мули (1) є доведеним у геометрії результа-
том для об'єму конуса. Таким чином, два 
наслідки припущення А (формули (1) ви-
явилися правильними. Це укріплює упев-
неність у правильності припущення, але, 
звичайно ж, не доводить гіпотезу А. 

У розглянутому нами прикладі прове-
дена евристична перевірка гіпотези «А» 
про формулу для об'єму усіченого конуса. 
Звичайно, як відомо в геометрії, ця форму-
ла правильна. Але ми не «знали» про її 
справедливість й узяли формулу як припу-
щення. 

Для перевірки справедливості формули 
(1) ми використовували наступну індуктив-
ну схему: 

Ми провели евристичну перевірку 
справедливості формули на основі індук-

тивної схеми: 
З А слідує В 1n+ , В сильно відрізняється 

від раніше підтверджених наслідків В1, 

В 2 , ... В n  задачі А. Значить, В 1n+  істинне. 

Тобто А значно правдоподібне. 
Із розглянутого прикладу видно, що пі-

дтвердження нового наслідку має більше 
або менше значення залежно від того, бі-
льше або менше цей новий наслідок відріз-
няється від раніше підтверджених наслід-
ків. Найбільшу евристичну силу можна 
констатувати при такій системі наслідків, 
коли по кінцевому числу ясно усвідомле-
них і, на перший погляд, не узгоджених 
між собою фактів робиться висновок, тобто 
вгадується закономірність.  

Таким чином, підтвердження наслідку 
має більше або менше значення залежно 
від того, більш менш саме по собі вірогід-
ний цей наслідок. Інакше кажучи, правдо-
подібність А залежить від числа правдопо-
дібних наслідків, підтверджених далі. 

Тому для учнів гуманітарних класів на 
факультативних заняттях ми пропонуємо 
поєднувати логіку та евристику у навчанні 
доведенню індуктивних правдоподібних 
міркувань. 

Експеримент показав, що в такому ви-
кладі розв’язання задачі більш доступне 
для учнів гуманітарних класів. Тому в по-
закласній роботі пропонуємо розглянути 
застосування вказаної евристичної схеми 
для більш складної задачі. 

Припущення А. Об'єм тіла, яке одержа-
не при обертанні навколо осі Ох кривої 
(рис. 3), дорівнює добутку висоти Н та фу-
нкції від радіусів основ R, r, які є однорід-
ною функцією другого порядку однорідно-
сті. 

Для індуктивної перевірки припущення 
А нам потрібно: знання формули для 

об’єму тіла обертання V = π 2( )
b

a

f x dx∫ , 

поняття однорідної функції двох аргумен-
тів. 
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Рис. 3 

 
Функція ( , )u vϕ  двох аргументів u, v 

називається однорідною функцією другого 
порядку однорідності, якщо вона задоволь-
няє умову: ( , )u vϕ λ λ = 2 ( , )u vλ ϕ⋅ , де 

0λ ≠  – вільне число. 
Таким чином, припущення А можна 

уявити у вигляді формули: 
V = H· ( , )r Rϕ , де ( , )r Rϕ  – однорідна 

функція виду  
( , )r Rϕ  = aR² + bRr + cr², де a, b, c – де-

які постійні. 
Наслідок B1. У випадку, коли навколо 

осі Ох обертається у = R, де R – постійне, 
маємо циліндр. Об’єм циліндру, як відомо, 
дорівнює 2( )цV H Rπ= ⋅  (рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

 
Функція 2( )R Rϕ π=  є однорідною фу-

нкцією другого порядку однорідності: 
2 2 2( ) ( ) ( )R R Rϕ λ λ π λ ϕ= = . 

Таким чином, припущення А можна 
підтвердити наслідком В1, яке виявилося 

істинним припущенням. 
Наслідок B2 . У випадку коли навколо 

осі Ох обертається промінь, який виходить 
з початку координат, отримуємо конус  
(рис. 5). 

 
Рис. 5 

 
Рівняння променя  

, (0 )
R

y x x H
H

= ≤ ≤ . 

Об’єм конуса дорівнює  
2

( )
3к

R
V H π= ⋅ . 

У цьому випадку 
2

( )
3

R
Rϕ π= також є 

однорідною функцією другого порядку. І 
цей наслідок підтверджує припущення А. 

Наслідок B3 . У випадку, коли навколо 

осі Ох обертається відрізок прямої, отри-
муємо усічений конус 

( ,0
R r

y x x H
H

−= ≤ ≤ ), об’єм якого, як ми 

знаємо, виражається формулою 
2 2

. . ( ).
3у к

R Rr r
V H π + += ( рис. 6, 7). 

 

 
Рис. 6 

 

 
Рис. 7 
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У цьому випадку  

2 2

2 2 2

( , ) ( ), ( , )
3

( )
3

R r R Rr r R r

R Rr r

πϕ ϕ λ λ

πλ

= + + =

= ⋅ + +
 

– однорідна функція другого порядку од-
норідності. 

Із наукового погляду, можна стверджу-
вати, що зроблене припущення правильне, 
але це зовсім не так, тому що наведений 
приклад тільки підтверджує наше припу-
щення, та не доводить його, так як припу-
щення можна спростувати лише одним 
прикладом, а довести неможливо. 

Висновки із даного дослідження та 
перспективи подальших розвідок у да-
ному напрямку. Із наукового погляду, на-
вчання умінню розв’язувати задачі учнів 
гуманітарних класів на факультативних 
заняттях з математики, найбільш ефектив-
не в процесі пошуку їх розв’язання, яке не 
тільки розкриває механізми розумової і 
практичної діяльності учнів, але й розвиває 
їх творче мислення, прищеплює навички 
евристичної діяльності через використання 
різного виду евристичних прийомів.  
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Резюме. Прач В.С. СОЕДИНЕНИЕ ЛОГИКИ И ЭВРИСТИКИ В ОБУЧЕНИИ 

УЧАЩИХСЯ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ. В статье предложены приемы  эвристи-
ческих правил и операций, которые можно использовать на факультативных занятиях для 
учащихся гуманитарных классов. Это позволяет формировать учебно-эвристическую дея-
тельность учащихся-гуманитариев, познавательный интерес к математике, повышает их 
активность в процессе обучения. 

 
Ключевые слова: логика, эвристика, профильное обучение, компетентность. 
 
Abstract. Prach V. THE COMBINATION OF LOGIC AND HEURISTIC WHILE 

TEACHING STUDENTS OF HUMANITIES CLASSES. The techniques of heuristic rules and 
processes described in the article can be used for students of humanities classes in optional courses. It 
allows to form educational and heuristic activities and the cognitive interest in Mathematics of the 
humanists, to increase their commitment during the studying process. 
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