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Постановка проблеми. Національна 
доктрина розвитку освіти України в ХХІ 
столітті [7] стверджує, що головною метою 
української системи освіти є створення 
умов для розвитку і самореалізації кожної 
особистості як громадянина України, фор-
мування покоління, яке здатне навчатися 
впродовж життя, створювати і розвивати 
цінності громадянського суспільства. Сис-
тема освіти має забезпечувати розвиток у 
дітей і молоді творчих здібностей, підтрим-
ку обдарованих дітей і молоді, формування 
навичок самоосвіти й самореалізації осо-
бистості, а також здібностей і навичок са-
мостійного наукового пізнання. 

Сьогодні освіта розглядається як процес 
становлення особистості, а функції навчан-
ня, в першу чергу, у створенні необхідних 
умов для її розвитку. На перший план ви-
ходить завдання допомогти кожному учню 
вдосконалювати свої індивідуальні здіб-
ності з урахуванням того досвіду пізнання, 
який він вже здобув. У цьому випадку по-
чатковими положеннями навчання є не ре-
алізація його кінцевої мети (спланованих 
результатів), а саморозкриття індивідуаль-
них пізнавальних можливостей кожного 
учня.  

Тобто, одним із пріоритетних завдань 
сучасної школи є розвиток у школяра са-
мостійності, здатності до самоорганізації, 
саморозвитку, самовиховання, самоосвіти. 
Не менш важливою метою навчання у 

школі є прищеплення учням таких власти-
востей, як готовність до співробітництва, 
здатність до евристичної діяльності. Учні 
повинні отримати досвід самостійної пізна-
вальної діяльності, що ґрунтується на знан-
нях, отриманих із різних джерел, на вико-
ристанні різноманітних евристичних при-
йомів. 

Процесу формування особистості шко-
ляра, його творчих здібностей суперечить 
відсутність у школах цілісної системи фор-
мування і подальшого розвитку самоосвіт-
ньої діяльності як результату формування 
евристичних умінь. 

Тому однією з актуальних проблем є 
розвиток самоосвітньої діяльності учнів 
через формування у них евристичних при-
йомів. 

Розв'язання цієї проблеми залежить від 
ліквідації наступних суперечностей: 

- слабкий обсяг загальноосвітніх знань, 
які використовуються як основа в евристич-
ній та самоосвітній діяльності; 

- недостатність мотивів, які спонукають 
особистість до безперервної освіти; 

- неактивізованість навичок самостій-
ного набуття знань і пізнавальних умінь 
використання різноманітних джерел інфор-
мації;  

- недосконалість умінь розумової діяль-
ності й умінь самоорганізації пізнавальної 
діяльності; 

- недостатній рівень сформованості са-
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моконтролю та прийомів евристичної діяль-
ності. 

Розглядаючи навчання математики, 
можна констатувати, що все вище зазначе-
не можливо здійснити за умови поєднання 
доцільних методів організації уроків мате-
матики, спрямованих на розвиток евристич-
ної діяльності школярів, розвиток прийомів 
самостійної роботи, а також введення різ-
номанітних форм позакласної роботи з ма-
тематики, які збуджують цікавість і заохо-
чення у розвитку своєї самоосвіти. 

Особливу увагу цьому треба надавати 
вже в 5-6 класах загальноосвітньої школи. 
Пропедевтика формування прийомів еври-
стичної діяльності учнів цієї вікової групи у 
процесі навчання математики може сприя-
ти розвитку самоосвіти школярів. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. В історії педагогіки ідея самоосвіти 
є однією з провідних. Теоретичні основи її 
були започатковані Я.А.Коменським, 
Д.Локком, А.Дістервегом, Г.С.Сковородою, 
К.Д.Ушинським, В.О.Сухомлинським та ін. 
У їх працях не лише розкривається роль 
самоосвіти в становленні особистості, але й 
визначаються загальні шляхи формування 
готовності до неї. Ідея самоосвітньої спря-
мованості процесу навчання є провідною 
також і в роботах українських та російсь-
ких педагогів: А.К.Громцевої, М.П.Гузика, 
С.М.Лисенкової, В.О.Онищука, І.П.Підла-
сого, В.Ф.Шаталова та ін. Питання активі-
зації пізнавальної та самоосвітньої діяльнос-
ті учнів розглядають у своїх працях психо-
логи та дидакти Д.М.Богоявленський, 
О.М.Кабанова-Меллер, І.Я.Лернер, Н.О.Мен-
чинська, М.М.Скаткін, Н.Ф.Тализіна, Т.І.Ша-
мова, Т.І.Щукіна та ін. Питанням організа-
ції самоосвіти школярів присвячено роботи 
Н.В.Бухлової, А.К.Громцевої, Л.Я.Федчен-
ко, Л.М.Шапошнікової та ін. Зокрема, го-
товності до самоосвіти і пошукам шляхів її 
формування приділяла особливу увагу 
Н.М.Терещенко. Але питання про самоос-
вітню діяльність школярів як результат фо-
рмування евристичних умінь залишається 
відкритим. 

Мета статті – визначити психолого-
педагогічні основи самоосвітньої діяльнос-

ті учнів і вибрати ефективні методичні 
шляхи формування прийомів самоосвітньої 
діяльності з математики учнів 5-6 класів 
через використання різноманітних еврис-
тичних прийомів. 

Виклад основного матеріалу. Самоос-
віта – складний процес, який тісно пов'яза-
ний з навчанням. Як відзначає В.К.Буряк 
[2], самоосвіта і навчання перетинаються з 
кінцевим результатом діяльності: в отри-
маних знаннях, інтелектуальному розвитку. 
Отже, через самоосвіту учнів можна вико-
ристовувати найбільш прийнятні і допус-
тимі методи самостійного отримання 
знань. Навчання і самоосвіта повинні йти 
паралельно, доповнювати і збагачувати од-
не одного. Чим повніша і різноманітніша 
інформація, джерела і способи отримання 
пізнавальної інформації, тим більше сти-
мулів для розвитку потреби у знаннях. 

Тому, на наш погляд, в учнях необхідно 
розвивати готовність до самоосвіти та са-
моосвітньої діяльності, а найкраще це ро-
бити через організацію евристичної діяль-
ності у навчанні математики. 

Різні дослідники по-своєму трактують 
самоосвіту: як цілеспрямовану системати-
чну пізнавальну діяльність, якою керує сам 
учень [5], як пізнавальну діяльність, що 
здійснюється у відповідності з внутрішніми 
спонуками і відсутністю обов'язковості 
(Н.Д.Іванова); як пізнавальну діяльність, 
яка заснована на попередніх формах на-
вчання і що є їх наслідком та діалектичним 
продовженням (Н.Ф.Голованов); як діяль-
ність, що здійснюється за ініціативою самої 
особи (Б.Ф.Райський); як добровільне, сис-
тематичне добування знань, засноване на 
пізнавальному інтересі (Т.С.Лопатіна). 

Н.В.Бухлова [3], зазначає, що самоосвіт-
ню діяльність учнів можна розглядати як 
сукупність декількох «само»: 

- самооцінка – уміння оцінити свої мо-
жливості; 

- самооблік – уміння брати до уваги на-
явність своїх якостей; 

- самовизначення – уміння обрати своє 
місце у житті, у суспільстві, усвідомити 
свої інтереси; 

- самоорганізація – уміння знайти дже-
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рело пізнання й адекватні своїм можливос-
тям форми самоосвіти, планувати, органі-
зовувати робоче місце та діяльність; 

- самореалізація – реалізація особистіс-
тю своїх можливостей; 

- самокритичність – уміння критично 
оцінювати достоїнства та недоліки власної 
роботи;  

- самоконтроль – здатність контролюва-
ти свою діяльність; 

- самовиховання та саморозвиток – як 
результат самоосвіти. 

Ми погоджуємось із позицією автора, 
що завдання вчителя – створити умови, за 
яких усі ці «само» мали б можливість адек-
ватно розвиватися. Для розв’язання даної 
проблеми вчитель повинен знати теорію 
самоосвітньої діяльності, вміти діагносту-
вати можливості та інтереси школярів, по-
стійно відслідковувати результати роботи, 
тобто вести моніторинг цієї взаємодії з уч-
нями. Тому, щоб створити відповідні умо-
ви для самореалізації й саморозвитку учнів 
через самоосвіту, потрібно, перш за все, 
визначити потенційні можливості учнів, їх 
інтереси, на основі цих знань пропонувати 
школярам цікаві й доступні для них за-
вдання, а з іншого боку, такі завдання по-
винні бути евристичними. За допомогою 
евристичних завдань учень буде попадати у 
стан «самовідкриття» нових знань, що, як 
зазначає О.І.Скафа [9], сприяє розвитку са-
мостійності у прийнятті рішень. 

У багатьох дослідженнях (Л.П.Арісто-
ва, М.М.Скаткін, С.Ф.Єгоров, Т.І.Шамова 
та ін.) деякі автори головним критерієм ак-
тивності і самостійності школяра вважають 
один із наступних: 

• поєднання в його діяльності власної 
думки з особистим виконанням розумових 
та фізичних дій; 

• власні спонукання учня та осмис-
лення ним смислу, мети роботи; 

• відсутність педагогічного управлін-
ня; 

• внесення учнем у роботу, яка вико-
нується, чогось нового у відношенні до від-
творюваного зразка; 

• готовність школяра до праці й по-
долання труднощів, цілеспрямованість; 

• прояв максимуму активності, твор-
чості, самостійних суджень, ініціативи. 

Слід зазначити, що ці критерії також від-
повідають і вимогам евристичного навчан-
ня математики. 

Відзначимо, що, не зважаючи на різно-
манітність у розумінні суті самоосвіти, всі 
автори вважають, що самоосвіта є пізнава-
льною діяльністю, і що самоосвіта не може 
здійснюватися сама по собі. Основою са-
моосвіти є знання, отримані у процесі ор-
ганізованого навчання. Ці висновки вказу-
ють на тісну єдність навчання і самоосвіти. 

Як особливий вид пізнавальної діяльно-
сті самоосвіта, на думку вчених [5], [8], пе-
редбачає: 

1. Наявність позитивної мотиваційної 
активності. На наш погляд, вона може роз-
виватися тільки завдяки використанню різ-
номанітних евристичних прийомів і мето-
дів. Наприклад, учні підводяться до сприй-
няття нового матеріалу через занурення їх у 
евристичну діяльність під час розв’язання 
цікавої задачі. 

2. Прояв значних вольових зусиль. У 
евристичному навчанні математики це роз-
гортається завдяки використанню вже влу-
чених евристичних прийомів та формуван-
ня нових для учня прийомів. 

3. Наявність цілеспрямованості і самоор-
ганізованості. Ми погоджуємося з цим пун-
ктом, так як навіть використовуючи еврис-
тичні підказки чи евристичні орієнтири не 
завжди можна одразу отримати правильне 
розв’язання завдання, тому що евристичні 
підказки дають лише загальний напрям 
думки, не гарантуючи отримання потрібно-
го результату. Тому учень не повинен за-
смучуватися після невдалої спроби розв’я-
зання поставленого завдання, а повертатися 
до розв’язання знову, використовуючи інші 
евристики та цілеспрямовано досягати ме-
ти. 

4. Досягнення високого рівня інтелек-
туального розвитку. На нашу думку, це є 
також і результатом сформованості еврис-
тичних прийомів, так як розв’язуючи еврис-
тичні завдання з математики, учні не зав-
жди використовують тільки знання з мате-
матики, але і знання з інших предметів, а 
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також життєвий досвід. 
5. Сформованість певної сукупності  

пізнавальних умінь. Ми вважаємо, що тіль-
ки пізнавальних умінь замало для форму-
вання самоосвіти. Уже на рівні 5-6 класів 
формування евристичних прийомів, які до-
цільно використовувати у курсі математи-
ки, буде суттєво сприяти формуванню са-
моосвітньої діяльності.  

6. Досягнення високої самостійності, 
наявність адекватного рівня самооцінки, 
що є, на нашу думку, результатом самоос-
вітньої діяльності. 

Бажання пізнавати – основа самостійної 
пізнавальної діяльності. Розглядаючи пи-
тання, від чого залежить бажання особис-
тості здійснювати самоосвітню діяльність 
Н.В.Бухлова, О.А.Тенінчева [4], зазнача-
ють, що одним із головних факторів є усві-
домлення учнем того, що знання, які бу-
дуть отримані у процесі самоосвіти, дійсно 
необхідні саме йому. Можливість творчо 
застосовувати набуті знання, розширювати 
діапазон своєї діяльності завдяки знахо-
дженню нових можливостей у вигляді 
знань, умінь, навичок під час евристичної 
діяльності – ці та інші стимули спонукають 
учнів до самоосвіти. Систематичне управ-
ління підготовкою до самостійного набуття 
знань прискорює процес формування са-
моосвітніх умінь. 

На основі досліджень А.К.Громцевої [5] 
та А.К.Маркової [6] можна виділити насту-
пні мотиви самоосвітньої діяльності учнів: 

• соціально значущі (пов'язані з реалі-
зацією життєвих планів учнів, їх ідеалів): 
формування світогляду, морального кредо, 
прагнення усвідомити свої можливості;  

• пов'язані із спонукаючою силою пі-
знавальної потреби і пізнавального інтере-
су, без орієнтації особи на життєві плани; 

• пов'язані з потребою особистості у 
самовдосконаленні, в розвитку своїх здіб-
ностей; 

• різноманітні захоплення учнів, їх 
хобі. 

Отже, вчитель, який ставить перед со-
бою завдання сформувати в учнів потребу 
в самоосвіті, може досягти успіху лише за 
таких умов: 

• врахування всіх особливостей фор-
мування потреби в самоосвіті; 

• відповідна психологічна та педаго-
гічна підготовка вчителя; 

• знання особливостей розвитку кож-
ного учня, його можливостей, мотивації, 
інтересів; 

• досконале володіння предметом; 
• впровадження евристичної діяльності; 
• систематичне ознайомлення з нау-

ково-технічним і культурним життям. 
Саме відмінність у рівні управління на-

вчальною, пізнавально-евристичною діяль-
ністю учня і є основною відмінністю між 
навчанням і самоосвітою. У навчальному 
процесі з математики управління діяльніс-
тю здійснюється більшою мірою вчителем, 
а самоосвітня діяльність здійснюється при 
самоврядуванні учня, тобто самоосвіта є не 
що інше, як перехід від системи зовнішньо-
го управління до самоврядування. Неод-
мінною умовою ефективного здійснення 
самоосвіти є практична готовність і здат-
ність учнів до її здійснення. 

Готовність до самоосвіти – це володін-
ня особою всіма компонентами самоосвіт-
ньої діяльності:  

1) деякий обсяг загальноосвітніх 
знань, які використовуються як основа в 
самоосвітній діяльності;  

1) мотиви, що спонукають особу до 
безперервної освіти; 

2) навички самостійного набуття знань 
і пізнавальні уміння використання різнома-
нітних джерел інформації;  

3) уміння розумової діяльності й умін-
ня самоорганізації пізнавальної діяльності 
(вибір джерел пізнання, форм самоосвіти, 
самоконтроль). 

Етапи самоосвітньої діяльності: ціле-
покладання; планування; організація; ана-
ліз; реалізація. 

Узявши за основу цілеспрямованість 
самоосвіти, яка обумовлена відповідною 
мотиваційною сферою; рівень пізнаваль-
них умінь, що забезпечують процес само-
стійного пізнання; рівень умінь, які забез-
печують організаційну сторону протікання 
самоосвіти [5], можна виділити наступні 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 36. – 2011. 

 

 

98 

рівні самоосвітньої діяльності:  
I рівень – характеризується стихій-

ною діяльністю; 
II рівень – цілеспрямованою діяльніс-

тю; 
III рівень – більшою цілеспрямованістю 

діяльності, високим рівнем умінь, які за-
безпечують самостійне пізнання, раціональ-
ну організацію роботи.  

Велику визначеність у трактуванні ана-
лізу рівнів самоосвітньої діяльності вно-
сить робота П.А.Авдєєва [1], в якій автор 
для їх характеристики пропонує наступні 
структурні елементи процесу самоосвіти:  

• усвідомлення учнями мети, вибір 
засобів і способів самоосвіти; 

• планування самоосвіти; 
• пізнавальну активність і самостій-

ність;  
• оцінку і контроль. 
У процесі самоосвіти учень є суб'єктом 

– активною, самостійною, ініціативною і 
відповідальною особою. Очевидно, що са-
мостійність і ініціатива є провідними якос-
тями особи у системі формування самоос-
вітніх умінь. Модель учня як суб’єкта са-
моосвіти [3] включає в себе інформаційну 
та діяльнісну підготовленість на сучасному 
рівні знання, компетентність в обраній 
сфері діяльності, відповідальність за спра-
ву, яку потрібно виконати, творче мислен-
ня, самостійність у виборі рішення, вміння 
самоорганізації, розвинену працездатність, 
знання шляхів і способів мобілізації влас-
них можливостей та творчого потенціалу, 
вміння користуватися досягненнями куль-
тури, потребу і здатність відчувати прекра-
сне, отримувати естетичну насолоду.  

Таким чином, можна виділити наступні 
етапи процесу самоосвіти у процесі на-
вчання математики у 5 – 6 класах на основі 
логічно взаємозв'язаних дій: 

1. Усвідомлення учнем потреби у 
знаннях, визначення мети самоосвіти. 

2. Діяльність школяра з самостійного 
набуття знань, спрямовану на задоволення 
пізнавальної потреби:  

а) планування процесу самоосвіти; 
б) визначення засобів і способів само-

освіти; 

в) безпосередня діяльність особи з са-
мостійного набуття знань; 

г) оцінювання результатів діяльності, 
самоконтроль; 

д) визначення нових цілей. 
3. Виникнення нової пізнавальною по-

треби, маючи на увазі задоволення її шля-
хом самоосвітньої діяльності. 

Висновки. Тобто, рішення головного 
завдання загальноосвітніх шкіл, профіль-
них класів і шкіл – створення оптимальних 
умов для розкриття і розвитку творчості, 
математичних здібностей і талантів учнів – 
значною мірою залежить від уміння вчите-
ля цілеспрямовано організовувати самоос-
вітню діяльність учнів і спрямовувати її. А 
евристична діяльність дає велике поле діяль-
ності для розвиту самоосвіти, так як учень в 
евристичному навчанні ставить власні цілі, 
відкриває знання, виробляє навчальну про-
дукцію, то зміст освіти для нього виявля-
ється варіативним і розвивається у ході  
діяльності самого учня. Учень стає суб'єк-
том, конструктором своєї освіти, він – пов-
ноправний організатор своїх знань. 

Предмет «Математика», особливо у 5-6 
класах, дає вчителю достатньо можливос-
тей, щоб кожен учень здобував навички 
самоосвіти, намагався досягти більш висо-
ких результатів. Тому подальшої розробки 
потребують прийоми формування евристич-
ної діяльності учнів 5-6 класів з математики 
як основи самоосвітньої діяльності. 
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самообразовательной деятельности школьников, а также пути формирования самообра-
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OF HEURISTIC TECHNIQUES: THE THEORETICAL ASPECT.  The article deals with 
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