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Висвітлено авторську програму евристичного саморозвитку учнів 5 класів з математики 

як засобу організації евристичної діяльності, яка сприяє формуванню евристичних прийомів. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспі-
льство потребує виховання особистостей, 
здатних практично, творчо розв’язувати різ-
номанітні професійні та життєві проблеми, 
спроможних до самореалізації, самовдоско-
налення в різноманітних сферах своєї жит-
тєдіяльності. Одним з головних напрямів у 
розв’язанні цього завдання в сучасній украї-
нській школі є організація евристичної дія-
льності учнів, бо саме така діяльність висту-
пає одночасно як мета в плані формування 
особистості; як результат, обумовлений пе-
вним способом організації навчальної дія-
льності учнів, як засіб підвищення ефектив-
ності процесу навчання. 

Тому однією з виробничих функцій 
учителя математики є організація діяльнос-
ті школярів, спрямованої на формування не 
лише предметних знань і вмінь, але і еврис-
тичних прийомів, самостійності і творчої 
активності учнів. 

При цьому акцент переноситься з пе-
редачі змісту математики на індивідуаль-
ний досвід учнів, на розвиток умінь самос-
тійно набувати знання. Отже, на нашу дум-
ку, вже починаючи з 5 класу необхідно ак-
тивно залучати учнів до евристичної діяль-
ності у навчанні математики, знайомити з 
евристичними прийомами, починати фор-
мувати в них евристичні вміння.  

Аналіз актуальних досліджень. На 
сьогодні проблема реалізації евристичних 
ідей, організації евристичної діяльності та її 
управління, особливості використання ев-
ристичних прийомів у процесі навчання 
математики учнів середньої школи дослі-
джується у роботах М.І.Бурди, К.В.Вла-
сенко, І.В.Гончарової, Т.М.Міракової, 

В.М.Осинської, Ю.О. Паланта, О.І.Скафи, 
З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенкової, Л.М.Фрідмана 
та ін. У студіях авторів зосереджена увага 
на формуванні прийомів евристичної дія-
льності учнів середнього підліткового віку 
та старшокласників. Що стосується робіт, 
пов’язаних із формуванням евристичних 
прийомів учнів 5-6 класів у навчанні мате-
матики, особливо під час їх самостійної 
роботи, то така проблема майже не розгля-
далася.  

Дуже важливо засобами математики у 
школярів формувати не тільки навчальну 
діяльність, але й евристичну, яка сприяє 
розвитку творчої особистості. Тому ство-
рення спеціальної програми саморозвитку 
учнів з математики є вельми актуальною. 

Мета статті. Висвітлення авторської 
програми евристичного саморозвитку уч-
нів 5 класів з математики як засобу органі-
зації евристичної діяльності, яка сприяє 
формуванню евристичних прийомів.  

Виклад основного матеріалу. Розгля-
даючи евристичну діяльність школярів як 
різновид навчально-пізнавальної діяльнос-
ті, у процесі якої створюється нова система 
дій або відкриваються невідомі раніше на-
вчальні продукти, треба відмітити, що ор-
ганізовувати її на уроках математики у 5 
класі не завжди можливо. З одного боку, 
брак часу на вивчення математики не дає 
змогу вчителю організувати крім навчаль-
ної діяльності учнів ще й евристичну. З ін-
шого – початковий рівень математичних 
знань у школярів 5 класів недостатній для 
глибокого дослідження евристичних при-
йомів. Тому треба на цьому етапі починати 
тільки із знайомства учнів з базовими еври-
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стиками, із зацікавлення школярів різнома-
нітною самостійною роботою з пошуку 
нових фактів, нових способів розв’язання 
задач та ін.  

Таку роботу можна проводити завдяки 
поєднання доцільних методів організації 
навчального процесу з математики, спря-
мованих на початкове формування деяких 
евристичних прийомів та різноманітних 
форм позакласної роботи, що також збу-
джують цікавість і заохочення у розвитку 
самоосвіти школяра. Для цього пропонує-
мо використовувати спеціальні програми 
саморозвитку учнів з математики як засобу 
організації евристичної діяльності, розроб-
лених для відповідного класу. Ми будемо 
називати їх програми евристичного само-
розвитку учнів з математики, бо у процесі 
самостійної роботи учнів за цими програ-
мами в них актуалізуються евристичні по-
зиції у плані ознайомлення з евристичними 
прийомами, пошуку нових теорій, фактів, 
досліджень, розв’язування логічних та ев-
ристичних завдань, дослідження фактів з 
історії математики та ін.  

Програма евристичного саморозвитку 
учнів 5 класів з математики основана на 
програмі самореалізації особистості, що 
була розроблена А.М.Фурманом [10]. Вона 
може бути компонентом навчально-
методичного забезпечення, яке передбачає 
організацію самостійного пошуку знань, 
що саме по собі вже є евристичним. Така 
програма розробляється з урахуванням по-
тенційних можливостей учнів, складається 
на кожну навчальну тему.  

Зміст програми наступний: – назва на-
вчальної теми, клас; – звертання до учнів, 
метою якого є привернення їх уваги до 
майбутньої роботи, формування мотивації 
діяльності, показ алгоритму виконання; – 
формулювання цілей діяльності: що учні 
будуть знати, вміти, працюючи над про-
грамою, які евристичні прийоми знадоб-
ляться у процесі діяльності; – тематичне 
планування теми: скільки годин відведено 
на її вивчення та в якій послідовності вона 
буде вивчатися (ці знання дають змогу уч-
ням самостійно визначатися з термінами 
виконання); – таблиця, куди учні запису-
ють обрані завдання і визначаються з тер-
мінами виконання; – перелік самих завдань 

для самостійного пошуку знань; – самооці-
нка учня та оцінка вчителя. 

Програма евристичного саморозвитку 
учнів 5 класів з математики як засобу орга-
нізації евристичної діяльності може розг-
лядатися як інструментарій особистісно 
орієнтованого підходу у навчанні, на що 
вказує І.В.Кар’янова [3]. 

Завдання програми повинні стимулю-
вати пізнавальну активність учня, їх пошу-
кову евристичну діяльність. Для виконання 
завдань учень повинен звертатися до різних 
джерел інформації. Самі завдання частіше 
носять евристичний характер. 

Основною структурною одиницею кож-
ного навчального предмету є тема. Тому кож-
на програма складається за окремою темою. 

Програма повинна освітлювати навчаль-
ну тему, мету роботи над програмою, учні 
повинні знати, які знання, норми, навички 
вони здобудуть, як вони збагатяться духовно. 
Структурно-годинна модель освоєння теми 
допоможе учням зорієнтуватися у часі ви-
вчення навчального матеріалу, організувати 
свою навчально-пізнавальну діяльність, а це, 
у свою чергу, привчає учнів до самоконтро-
лю і плануванню своїх дій. 

Звернення вчителя до учнів направлені 
на мотивацію їх діяльності, допомагають 
спланувати її. Під час планування цієї діяль-
ності учень обирає ті завдання, які його заці-
кавили, і записує дату виконання кожного.  

Важливо, що завдання, які подаються в 
цих програмах, спрямовані на розвиток ми-
слення, формування прийомів евристичної 
діяльності, пошук зв’язку з іншими наука-
ми, видами мистецтв, історичними факта-
ми, на поглиблення знань, на розвиток ко-
мунікативних умінь та ін. 

Учитель має можливість відслідкову-
вати, які завдання обирає учень (реконст-
руктивні, евристичні або творчі), та переві-
рити якість їх виконання. Учень вчиться 
оцінювати себе, свою діяльність, виражаю-
чи своє ставлення до виконаних завдань та 
даючи оцінку результатам своєї роботи. А 
вчитель, у свою чергу, турбуючись про 
емоційний стан учня, веде на сторінках 
програми своєрідний діалог з ним, підтри-
муючи його, вселяє почуття віри у свої си-
ли, можливість досягнення успіху. Вчитель 
пропонує також форми «виходу» евристи-
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чної діяльності, творчої напруги учня: це 
може бути повідомлення, реферат, колаж, 
твір, невеличкі дослідження та ін. 

Після закінчення роботи над програ-
мою, учень може провести рефлексію своєї 
діяльності, осмислити, що йому допомагало, 
що заважало у роботі, які почуття виникали. 
Свою оцінку роботи він може порівняти з 
оцінкою вчителя, обговорити її, що допома-
гає розвитку об’єктивної самооцінки. 

Наведемо в якості прикладу, розробле-
ну нами технологію впровадження програ-
ми евристичного саморозвитку учнів 5 кла-
сів з математики за темою «Натуральні чи-
сла. Відрізок. Промінь. Пряма». 

Першим етапом програми є звернення 
до учнів: ця програма складена для тебе! 
Це твій помічник у світі математичних 
знань і вхід у світ евристики. Це зірка, яка 
вкаже тобі шлях до опанування наукою 
«математика». Програма допоможе на-
вчитися самостійно добувати знання, зна-
йомитися з евристичними прийомами. 

Пам’ятай! Не соромно не знати, со-
ромно не бажати знати! Ти робиш тільки 
перші кроки у такій непростій справі, як 
самонавчання. Не відступай, навіть коли ці 
кроки будуть невдалі. У математиці не 
існує легких перемог. Намагайся бути пос-
лідовним і терплячим у виконанні вправ, 
наполегливим у пошуку розв’язування за-
вдань та відповідей на складні питання, і 
ти зможеш переконатися: у тебе все вий-
де! Ти відчуєш радість самостійного «від-
криття» знань і своїми математичними 
знахідками зможеш поділитись з іншими. 
Завжди зможеш знайти корисну пораду 
або допомогу, але спочатку спробуй все 
сам і ніколи не втрачай віри у свої сили! 
Насамперед, ознайомся з алгоритмом 

роботи з програмою. 
Це твої сходинки евристичного роз-

витку (див. схему 1). Ти зможеш їх прой-
ти, виконуючи відповідні завдання у таб-
лиці з кожної теми, що вивчається. 

 

СХЕМА ЕВРИСТИЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Схема 1 
АЛГОРИТМ РОБОТИ ІЗ ПРОГРАМОЮ 

1. Заведи окремий зошит для виконання зробленої тобою роботи. 
2. Ознайомся з даною програмою (кожна тема оформлена у вигляді табл. 1 та табл.4). 

Таблиця 1 

Цільова установка Зміст роботи Термін і дата виконання 

 
Цільова установка – це кінцевий ре-

зультат, до якого ти прийдеш, коли викона-
єш запропоновані завдання. 

Зміст роботи. У цій графі для тебе за-
писані конкретні завдання, які ти повинен 

виконувати. Коли читатимеш текст, ти зу-
стрінеш числа, записані у квадратних дуж-
ках. [1] – означає, що тобі на допомогу 
пропонується підручник (довідкова допо-
мога, енциклопедія та ін.), який стоїть у 

Формуємо вміння працювати з підручником, додатковою літературою, 
електронними джерелами 

 

Навчаємось самоконтролю і рефлексії,  
плануємо свою евристичну діяльність 

 Розвиваємо математичну культуру і мовлення 
 Систематизуємо, узагальнюємо і поглиблюємо знання 

 

Формуємо евристичні прийоми 

Розвиваємо математи-
чні творчі здібності 
творчі здібності 
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списку літератури під номером 1, [2] – під 
номером 2 і так далі. 

3. Із усіх запропонованих завдань для 

виконання можеш обрати будь-яке. 
4. Обране завдання запиши в таблицю 

у своєму зошиті (табл. 2): 
Таблиця 2 

 

№ п/п Зміст 
роботи Дата виконання Рівень інтересу Самооцінка Оцінка вчителя 

 
Виконавши завдання, визнач своє від-

ношення до нього, ставлячи навпроти кож-
ного з них відповідний знак: 

! – цікаве завдання;        
? – складне завдання; 
0 – нецікаве завдання;    
* – не можу визначити, незрозуміле завдання. 
Прочитай список запропонованої тобі 

на допомогу літератури. Ознайомся з кни-
гами, узявши їх у бібліотеці або у кабінеті 
математики. Для знайомства з книгою ко-
ристуйся пам’яткою: 

1. Прочитай уважно назву книги, автора. 
2. Розглянь обкладинку, намагайся пе-

редбачити, про що йдеться. 
3. Прочитай анотацію до книги (стис-

лий опис) на першій зворотній сторінці.  
5. Подивись, чи містить книга додат-

ки: малюнки, таблиці, історичні довідки. 
6. Переглянь її. 
Далі наводиться список літератури та 

джерела інформації для опрацювання за-
пропонованих завдань. 

Розділ 1. Натуральні числа і дії над ни-
ми. геометричні фігури і величини (64 год.) 

Тема 1. Натуральні числа. Відрізок. 
Промінь. Пряма. (17 год.) 

 
Таблиця 3   

 Тематичне планування теми 
№ 

уроку 
Назва теми уроку Дата 

1-2 Повторення курсу початкової школи.  
3 Ряд натуральних чисел.  

4-5 Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.  
6 Десятковий запис натуральних чисел. Самостійна робота.  
7 Відрізок. Довжина відрізка.  
8 Ламана. Розв’язання вправ на вимірювання довжини відрізків.  
9 Побудова відрізка. Розв’язання задач на застосування властивості 

вимірювання відрізка і розвиток просторової уяви учнів. 
 

10 Площина. Пряма. Промінь.  
11 Координатний промінь.  
12 Шкали. Координатний промінь.  
13 Порівняння натуральних чисел.  
14 Розв’язання вправ і задач. Самостійна робота.  
15 Узагальнення матеріалу.  
16 Тематична контрольна робота № 1.  
17 Аналіз контрольної роботи.  

Постановка цілей 
У процесі вивчення теми ти зможеш 

сформувати навчальні вміння: 
- систематизувати і поглибити свої 

знання про десяткову систему числення, 
про властивість вимірювання відрізків;  

- розвинути навички читання і запису 
натуральних чисел; навички порівняння 
чисел за допомогою правила і координат-

ного променя; 
- розпізнавати відрізки, зображувати їх 

за допомогою лінійки, описувати поняття 
«відрізок», «точка», «пряма», «промінь», 
«ламана», «площина», зображувати нату-
ральні числа на координатному промені; 

- розвинути вміння самостійної роботи 
з навчальним матеріалом.  
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Таблиця 4   

 Індивідуальні завдання і термін їх виконання 

Цільова установка Зміст роботи Термін і форма виконання 

Формуємо вмін-
ня працювати  
з підручником 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочитай п. 1-2, 3-4, 5-6 § 1 [6], користуючись пам’яткою роботи з 
підручником.  
Запиши у робочий зошит означення:  
- натурального ряду; 
- класу і розряду чисел; 
- довжини відрізка; 
- ламаної і довжини ламаної; 
- координатного променя; 
- правило порівняння натуральних чисел. 
 
З’ясуй і доведи на власних прикладах:  
- які особливості має натуральний ряд чисел 
 
Намалюй таблицю класів і розрядів у зошиті, запиши свої приклади 
натуральних чисел у цій таблиці. 
 
Визнач: 
-  чому запис чисел називають десятковим; 
- як записати число у вигляді суми розрядних доданків; 
- як порівняти натуральні числа за допомогою координатного променя. 
 
Запиши 3 числа на вибір у вигляді суми розрядних доданків за зраз-
ком на с. 10 [6] 
 
Склади питання за п. 5 § 1 [6],  

 
 
Конспектуваня:  
до 3 уроку; 
до 4 уроку; 
до 7 уроку; 
до 8 уроку; 
до 11 уроку; 
до 13 уроку; 
 
Відповідь підготуй до 4 уроку; 
 
 
до 5 уроку; 
 
 
 
до 6 уроку; 
до 5 уроку; 
до 12 уроку; 
 
до 5 уроку; 
 
 
Напиши на аркуші і здай вчите-
лю до 11 уроку. 
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Формуємо вмін-
ня працювати  
з додатковою 
літературою,  
поглиблюємо 
знання 

Прочитай с. 15-17 [6], с. 12-29, с. 36-41, с. 44-45, с 57-61 [2], с. 6-7 [4],    
с. 4 [8] 
Випиши назви математичних ліній; зроби відповідні малюнки.  
 
Підготуй історичну довідку на  теми на вибір: 
- «Як люди навчилися рахувати» ; 
-  «Числа-велетні»; 
- «Звідки прийшли цифри»; 
- «Звідки пішли назви чисел».   
 
Підготуй доповідь на тему: 
- «Магічні числа»; 
- «Системи числення у давнину»; 
- «Старовинні одиниці виміру». 
 
Прочитай с. 27-29, с 35-36 [6], с. 203-205 [2].  
 
 
Виконай: № 12 [2] – на запис чисел римськими цифрами. 

Усне повідомлення до 4 уроку. 
 
Письмове повідомлення на ар-
куші А4 до 6 уроку. 
 
До 15 уроку, оформи у вигляді 
реферату. 
 
 
 
До 15 уроку, оформи у вигляді 
реферату. 
 
 
 
Склади таблицю давніх мір вимі-
ру довжини до 9 уроку. 
 
До 5 уроку у зошиті з обґрунту-
ванням. 

Формуємо вмін-
ня працювати  
з електронними 
джерелами 

Працюємо з відеоуроком: 
Переглянь уроки 1-12 у ППЗ «Математика 5 клас» [7]. 
Доповни матеріали довідок з тем на вибір з попередньої рубрики цієї 
таблиці фактами із відео рубрик: 
- історія виникнення чисел і цифр; 
- десяткова позиційна система числення; 
- цікаво знати: великі числа; 
- історія одиниць вимірювання; 
- цікаво знати: лінії. 
Знайди і запиши відповідь на питання: у чому зручність користуван-
ня десятковою позиційною системою? 
 

 
Визнач строки виконання самос-
тійно, написавши розклад дій на 
тиждень.  
 
 
 
 
 
У зошиті до 6 уроку. 
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Переглянь урок 4 [7] (римська система числення), підготуй виступ. 
Виконай запропоновані завдання на власний вибір. 
 

До заняття математичного гурт-
ка. 
 

Систематизуємо 
і узагальнюємо 
знання 

Прочитай опорний матеріал с. 3-4, с. 6-9, с. 12 [8].  
 
 
Склади математичний словничок вивчених термінів. 
 

До 15 уроку (виступ на 2-3 хви-
лини). 
 
До 14 уроку у вигляді книжної 
сторінки. 

Розвиваємо ев-
ристичні прийо-
ми 

Виконай завдання: 
1) № 7 [2], – на узагальнення,  
№ 16 [2] – на встановлення закономірності ряду – дивись вказівку на  с. 
5 учнівської сторінки. 
 
Розглянь учнівську сторінку 10 [2], виконай на вибір 3 завдання на     
с. 11-12. 
 
Розглянь № 168, №169 [6] – на реконструкцію цілого по частині. 
Склади подібні завдання за аналогією і виконай їх. 
 
Ознайомся з темою «Порівняння» у навчальному посібнику «Еврис-
тичний зошит з математики: перші знайомства з евристиками» для уч-
нів 5-6 класів. 
Прочитай «евристичну довідку», яка містить роз’яснення евристич-
ного прийому «порівняння» та «математичну довідку». 
Розглянь зразки застосування евристичного прийому «порівняння». 
Запиши правило-орієнтир використання евристичного прийому «порі-
вняння». 
Спробуй виконати завдання з рубрик «Виконай завдання, викорис-
товуючи «порівняння» (якщо потрібно, звернись до евристичних підка-
зок у розділі «Відповіді»)» та «Обміркуй на дозвіллі». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До заняття математичного гурт-
ка. 
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Розвиваємо ма-
тематичне мов-
лення 

Підготуй виступ на тему: 
- Пряма, промінь, відрізок ламана; 
- Порівняння натуральних чисел. 

На аркуші зошиту 
до 10 уроку; 
до 13 уроку. 

Розвиваємо ма-
тематичні здіб-
ності,  
творче мислен-
ня 

Склади математичну казку на тему:  
 - «Подорож точки по прямій». 
- «У місті Цифрограді» 
 
Підготуй матеріал до математичної газети по рубрикам: 
- «Історія виникнення чисел»; 
- «Як вимірювали довжину у давнину». 

Оформи книжку-малишку  
до 17 уроку; 
до 6 уроку. 
 
Оформи на альбомному аркуші 
до 5 уроку; 
до 7 уроку; 
 

Вчимося дослі-
джувати, спо-
стерігати 
 

Наведи власні приклади предметів, які дають уявлення про вивчені 
прості геометричні фігури. 
З’ясуй, чим відрізняється промінь від прямої і відрізка. 
 
Намалюй предмети, які мають форму цифри. 
 
Доведи, що найбільшого натурального числа не існує. 

До 15 уроку - у зошиті, письмо-
вий перелік. 
 
 
На альбомних аркушах, зроби 
виставку для 1 класу до 4 уроку. 
Проведи міни-лекцію на 3 уроці. 
 

Навчаємось са-
моконтролю  
і рефлексії 

Підготуй відповіді до рубрик «Перевір себе» до § 1, § 2, § 3, § 6, § 7 
[1]. 
 
Переглянь завдання, запропоновані у рубриці «Готуємось до тема-
тичного контролю» на с. 50-51 [1], виконай ті, які ти вважаєш складни-
ми. 
 
Виконай тестові завдання відеоуроку 15 «Тематична атестація 
№ 1» [7]; виконай повторно завдання, відповідь у яких була хибна. 
 
Розглянь завдання до контрольної роботи у [5],  виконай їх і з’ясуй, 
які з них тобі доступні. 

До 15 уроку усно. 
 
До 16 уроку у зошиті. 
 
 
 
До 14 уроку. 
 
 
До 16 уроку у зошиті . 
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Для формування навчальних вмінь тре-
ба використовувати евристичні прийоми: 
порівняння; аналіз; узагальнення; реконст-
рукція цілого по частині. 

Висновки. Доцільним рішенням про-
блеми розвитку евристичної діяльності уч-
нів 5 класів в процесі вивчення математики, 
на наш погляд, є використання програм 
евристичного саморозвитку учнів 5  з ма-
тематики, як один із засобів організації ев-
ристичної діяльності. Так як побудова на-
вчального процесу з математики на цих 
підходах дозволяє включити  кожного учня 
в евристичну діяльність, що забезпечує чіт-
ке усвідомлення школярами, де, яким чи-
ном, для чого отримані ним знання можуть 
бути застосовані. Виконання програми  ев-
ристичного саморозвитку  учнів з матема-
тики змушує учня уважно прочитати за-
вдання, більш глибоко вивчити теорію, не-
обхідну для роботи над темою, навчитися 
зіставляти і порівнювати отриману інфор-
мацію, самостійно оцінювати свої знання. 
А під час виконання цікавих, творчих за-
вдань з евристичною складовою, процес 
пізнання, набуття знань та навчання мате-
матики перетворюється на захоплююче 
цікавим, що збуджує пізнавальні мотиви у 
навчанні математики. 
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Резюме. Ротанёва Н.Ю. ПРОГРАММА ЭВРИСТИЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Предложена авторская программа эвристиче-
ского саморазвития учеников 5 классов по математике, которая способствует формирова-
нию эвристических приемов. 
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школьников. 
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ДО  ВІДОМОСТІ  АВТОРІВ 
 

У збірнику «Дидактика математики: проблеми і дослідження»  
публікуються науково-методичні роботи з дидактики математики, роз-
вивального навчання, евристичного навчання, застосування математич-
них ідей та методів у навчанні у середній та вищій школі. 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ 

Наукові статті, що подаються до друку, повинні містити матеріал, не 
опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова  
№7-06 від 15 січня 2003р.) необхідно дотримуватися таких елементів на-
писання статей:  

� постановка проблеми у загальному вигляді та її зв`язок із важли-
вими науковими чи практичними завданнями;  

� аналіз актуальних досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв`язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячу-
ється дана стаття;  

� формулювання цілей статті;  
� виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-
ням отриманих наукових результатів;  

� висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. 

З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід 
жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, 
аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріа-
лу, висновки. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 
� Спочатку по центру друкується назва статті прописними жирними 
літерами симетрично.  

� Нижче (на другому рядку) – ініціали та прізвище автора(-ів), ниж-
че – науковий ступінь, вчене звання, на наступному рядку – місце 
роботи автора (-ів) (організація), місто, країна.  

� Через один інтервал друкується анотація роботи українською мо-
вою (4-5 речень).  

� На наступному рядку друкуються ключові слова українською мовою. 
� Після цього йде початок тексту роботи з обов’язковим дотриман-
ням вимог до змісту. 

� Після викладу матеріалу статті через один інтервал пропуску друку-
ється література (обов’язкове посилання на статтю зі збірника 
«Дидактика математики: проблеми і дослідження»). 

� Потім друкується резюме й ключові слова (разом із прізвищем ав-
тора та назвою статті) російською мовою та резюме і ключові 
слова англійською мовою. 



 
 
 

© Rotaniova N. 
 

 

139 

� ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
Мова: українська, російська, англійська. 
Обсяг статті: (включно зі списком цитованої літератури) від 7 до 15 сторінок. 
Посилання на вітчизняні та закордонні літературні джерела (не менш 10 дже-
рел) обов`язково. 
Поля: верхнє – 25 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 25 мм, праве – 25 мм. 
Шрифт: Times New Roman, розмір 14 п.  
Міжрядковий інтервал полуторний. 
Відступ першої строки: 1,25 см. 
Оформлення формул: використовувати Microsoft Word з вбудованим редак-
тором формул Microsoft Equation, розмір 12. 
Оформлення таблиць: таблиці розміщуються у тексті статті, шрифт у таблицях і 
малюнках 12. 
Оформлення літератури: список літератури розміщується у кінці статті під 
назвою «Література» (нумерація джерел за алфавітом). Посилання на літера-
туру по тексту подаються у квадратних дужках. Обов’язкове посилання на 
наукові статті, надруковані у збірнику «Дидактика математики: пробле-
ми і дослідження». 
Резюме пишеться українською, російською та англійською мовами. Воно міс-
тить прізвище та ім`я автора(-ів), назву статті та текст на 4-5 речень. 
Ключові слова українською, російською та англійською мовами надаються у 
кінці статті після резюме.  
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Редколегія зберігає за собою право відхиляти роботи без обговорення та 
рецензування. 
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електронний варіант статті (стаття має бути ретельно перевірена і повніс-
тю відредагована); відгук члена редакційної колегії збірника; довідку 
про автора(-ів).  


