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Розглядаються основні вимоги щодо організації навчання аналітичної геометрії і лінійної 

алгебри студентів фізико-технічних спеціальностей на основі упровадження методичної си-
стеми евристичного навчання, що сприяє формуванню у студентів професійно  зорієнтова-
них евристичних умінь. 
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Постановка проблеми. Вимоги до 
якості освітньої та професійної підготовки, 
виробничої і соціальної діяльності випуск-
ників фізико-технічних факультетів класи-
чних університетів встановлюються освіт-
ньо-кваліфікаційною характеристикою та 
подаються у вигляді переліку відповідних 
здатностей та умінь. Відповідно до посад, 
які може займати випускник-фізик класич-
ного університету, він має бути здатний 
виконувати певні види фахової діяльності і 
типові завдання цієї діяльності. В освітньо-
кваліфікаційній характеристиці  кожному 
типовому завданню діяльності відповідає 
система умінь. Тому при організації навча-
льного процесу з аналітичної геометрії і 
лінійної алгебри для студентів фізико-
технічних спеціальностей треба обов’язко-
во, спираючись на типові задачі майбутньої 
діяльності та відповідні уміння до них, 
конструювати таку методичну систему на-
вчання, що має формувати професійно орі-
єнтовані  евристичні вміння. 

У цьому розумінні найбільш доціль-
ною методичною системою, яка враховує 
організацію та управляння професійно орі-
єнтованої діяльності з метою опанування 
майбутніми фізиками-теоретиками, фізи-
ками-експериментаторами, фізиками-інже-
нерами евристичних умінь, є система еври-
стичного навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блемі евристичного навчання, організації та 

управлінню евристичною діяльністю сту-
дентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) у 
навчанні математики приділяли увагу такі 
українські дослідники як В.Г.Бевз, 
К.В.Власенко, Т.В.Крилова, Т.С.Максимо-
ва, Л.І.Нічуговська, Ю.О.Палант, М.В.Пра-
цьовитий, І.М.Реутова, О.І.Скафа, З.І.Слєп-
кань, Н.А.Тарасенкова, В.О.Швець та ін. В 
роботах цих авторів увага зосереджена на 
перебудові традиційної методики навчання 
математичних курсів у ВНЗ з урахуванням 
евристичної складової. Крім того, в бага-
тьох наукових публікаціях, наприклад, 
Л.Л.Панченко [1], М.О.Філімонової і 
В.О.Швеця [2], Н.В.Шульги [3], висловлю-
ється думка про необхідність перебудови 
змісту математичної освіти у ВНЗ таким 
чином, щоб надати студентам всіх спеціа-
льностей ті базові знання з аналітичної ге-
ометрії і лінійної алгебри, які необхідні для 
успішного оволодіння методом структур-
ного математичного моделювання як одно-
го з головних прийомів у розв’язанні прик-
ладних завдань. У цьому ракурсі, розгля-
даючи процес навчання студентів фізичних 
спеціальностей курсу аналітичної геометрії 
та лінійної алгебри, доцільно побудувати 
методичну систему евристичного навчан-
ня, що сприятиме розвитку евристичних 
умінь, які стануть у нагоді при розв’язанні 
професійно орієнтованих задач. 

Метою статті є розкриття методичних 
вимог щодо організації евристичного на-
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вчання аналітичної геометрії та лінійної 
алгебри студентів фізичних спеціальностей 
класичних університетів. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, 
що головним компонентом методичної си-
стеми навчання та основною ланкою, що 
зв'язує цю систему з її зовнішнім середо-
вищем, є цілі навчання. 

Як відмічає Г.І.Саранцев [4], вони обу-
мовлені структурою особистості, загальни-
ми цілями освіти, цінностями вищої освіти, 
новими освітніми ідеями, серед яких важли-
ве місце на сучасному етапі займають гума-
нізація та гуманітаризація освіти. 

Цілі навчання, зазначає Л.І.Нічуговська 
[5], досягаються у процесі виконання сту-
дентами дій при відповідному психологіч-
ному управлінні та самоуправлінні, при 
достатньому рівні мотивації та активізації 
пізнавальної діяльності, контролі та відпо-
відній корекції з боку викладачів.  

Як стверджує О.І.Скафа [6], для еврис-
тичного навчання математики характерним 
є висування цілей через навчальну діяль-
ність студентів і частково через внутрішні 
процеси інтелектуального розвитку студен-
та. Оскільки евристичній діяльності, як і 
навчальній діяльності, властиве виконання 
певних окреслених дій, тому трансформа-
ція мети у дію дозволяє здійснити діагнос-
тику й управління процесом опанування 
студентами знань, умінь та їх розвитку. 
Знання неможливі без дій, тому необхідно 
щоб цілі фіксували не тільки суму знань, 
необхідних для оволодіння змістом, а й 
описували вміння, якими повинен оволоді-
ти студент у процесі вивчення конкретної 
теми. Тому поряд з уміннями, відповідни-
ми кожній темі з аналітичної геометрії і 
лінійної алгебри, необхідно формувати та-
кож і евристичні вміння. 

Тобто, методичні вимоги до постанов-
ки цілей в евристичному навчанні поляга-
ють у формуванні разом з навчальними 
вміннями  евристичних умінь, адекватних 
навчальним вмінням, які мають бути набуті 
у процесі навчання аналітичної геометрії і 
лінійної алгебри. Наприклад, при вивченні 
теми «Лінії другого порядку» серед навча-
льних умінь, що повинні опанувати студе-
нти, є вміння знаходити фокуси кривих, 

координати їх центрів. Доречними еврис-
тичними вміннями при цьому будуть на-
ступні: вміти розпізнавати, порівнювати та 
аналізувати аналітичні записи рівнянь кри-
вих другого порядку, будувати фокуси 
кривих, конструювати математичні моделі 
фізичних задач з використанням окресленої 
теми тощо. Ці вміння мають опановуватися 
у студентів у процесі розв’язування певних 
задач. 

Дуже важливою є проблема форму-
вання у студентів фізичних спеціальностей 
творчого мислення майбутнього фізика, 
відкриття для себе нових закономірностей, 
розвитку інтересу до дослідження. Перера-
ховані якості, головним чином, розвива-
ються в процесі розв’язування евристич-
них, професійно орієнтованих задач. Од-
нак, для отримання бажаного ефекту в на-
вчанні недоцільно використовувати окремо 
взяті задачі. Вони повинні складати певну 
систему, яка забезпечить органічний зв'язок 
з теоретичним матеріалом, оскільки остан-
ній глибоко розуміється і якісно засвоюєть-
ся лише в процесі розв’язання задач. 

Для складання системи евристично 
орієнтованих задач з курсу аналітичної ге-
ометрії та лінійної алгебри для студентів 
фізичних спеціальностей треба ураховува-
ти головні дидактичні цілі, що можливо 
досягти у навчанні дисципліни за допомо-
гою даної системи задач, а саме: 

1) підготовка до вивчення теоретич-
них питань курсу (таке призначення мають 
евристичні задачі, які передують вивченню 
нових математичних фактів, насамперед це 
евристичні задачі на мотивацію до вивчен-
ня усієї теми, або нового поняття, чи тео-
реми); 

2) формування навчальних умінь за 
темою (бажаного результату у навчанні 
аналітичної геометрії і лінійної алгебри 
можна досягти, якщо ставити перед студе-
нтами послідовно посильні теоретичні і 
практичні завдання, розв’язання яких дає їм 
нові знання); 

3) організація евристичної діяльності 
(навчання на нечисленних, але добре підібра-
них евристичних задачах, які знайомлять сту-
дентів з певними евристичними прийомами); 

4) стимулювання вивчення матема-
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тичних методів, які використовуються в 
фізичних дослідженнях (упровадження в 
процес навчання евристичних задач, які 
сприяють глибшому розумінню тих фізич-
них процесів, що описуються математични-
ми моделями, розв’язання таких задач фор-
мує деякі прийоми евристичної діяльності); 

5) підготовка до майбутньої профе-
сійної діяльності (корисно розглянути низ-
ку прикладних професійних задач, які гра-
ють певну узагальнюючу роль і несуть у 
собі корисну, практично необхідну інфор-
мацію, яка буде використана надалі у дис-
циплінах професійного спрямування); 

6) формування евристичних умінь (уся 
система евристичних задач призначена для 
цієї мети, оскільки уміння формуються на 
основі попередніх знань, набутих навичок, 
шляхом виконання певних дій, прийомів, 
алгоритмів, які є предметом вивчення, то у 
систему евристично орієнтованих задач 
обов'язково закладаються завдання, для 
розв’язування яких потрібно використову-
вати певні евристичні прийоми загального 
та спеціального виду); 

7) повторення раніше вивченого (від-
бувається під час розв’язання більшості 
задач системи, незалежно від цілей, поста-
влених для даної конкретної задачі); 

8) контроль засвоєння математичних 
знань (таке призначення мають задачі, які 
дають можливість встановити рівень гли-
бини одержаних знань за тими або іншими 
розділами курсу). 

Даний підхід дозволяє вдосконалювати 
вміння: формулювати проблему, будувати 
гіпотезу, планувати систему дій, спрямова-
них на розв'язання задачі, здійснювати пі-
знавальний процес в умовах нової ситуації, 
застосовувати загальнонаукові й конкретні 
методи дослідження. 

Традиційно у навчанні студентів аналі-
тичної геометрії і лінійної алгебри викори-
стовуються такі організаційні форми, як 
лекція, практичне заняття, консультація. 

У евристичному навчанні традиційні 
форми занять доповнюються такими, як: 
евристичні лекції, евристичні семінари, ев-
ристичні «занурення», самонавчання, дос-
лідницькі роботи. Особливості проведення 
цих організаційних форм за даним курсом 

будуть описані нами у подальших статтях. 
Формування у майбутніх фізиків еври-

стичних умінь, вміння моделювати різні 
фізичні процеси і розв’язувати фізичні за-
дачі неможливо без використання спеціа-
льних методів навчання. 

У дидактиці метод навчання розгляда-
ється як спосіб взаємозв’язаної діяльності 
викладача і студентів, спрямований на 
розв’язання навчально-виховних завдань. 
Виділяють, наприклад, пояснювально-
ілюстративний та  репродуктивний методи. 
Вони обидва збагачують знання, формують 
навички й уміння  студентів, основні розу-
мові операції. Ці методи є необхідними для 
організації навчального процесу з аналіти-
чної геометрії та лінійної алгебри у студен-
тів-фізиків, але недостатніми, оскільки не 
забезпечують належним чином формуван-
ня евристичних умінь. 

Ця мета краще досягається методами 
проблемного навчання (першим з них є 
проблемний виклад матеріалу) та дослід-
ницького методу.  

Як вказує В.М.Дрібан [7], практичні 
заняття забезпечують широке поле для за-
стосування проблемного навчання: на 
практичних заняттях відсутня необхідність 
строго слідувати програмі курсу; є можли-
вість у значній мірі регулювати рівень про-
блемності та рівень повноти проблемного 
навчання в рамках однієї і тієї ж теми,  ви-
користовувати різні форми організації про-
блемного навчання, організовувати діалог 
чи дискусію, конструювати проблемні си-
туації. 

Під час застосування дослідницького 
методу на практичних заняттях з аналітич-
ної геометрії і лінійної алгебри необхідною 
є наявність дослідницьких завдань, які ви-
магають від студентів проходження всіх 
або більшості етапів розв’язання проблеми, 
передбачають творче застосування теоре-
тичних знань, при цьому складність 
розв’язуваних проблем повинна поступово 
зростати. Прикладом може слугувати на-
ступна задача: «Вершина трикутника, що 
має нерухому основу, переміщується так, 
що периметр трикутника зберігає постій-
ну величину. Знайти траєкторію вершини 
при умові, що основа дорівнює 24 см, а пе-
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риметр дорівнює 50 см». При дослідженні 
цієї задачі, студенти повинні зафіксувати 
одну із сторін трикутника, тоді так як пе-
риметр і одна із сторін зберігають свої ве-
личини, то студенти приходять до виснов-
ку, що і сума двох інших сторін, яка дорів-
нює 26, залишається незмінною. Виказу-
ється гіпотеза стосовно пошуку досліджен-
ня у цій задачі. Вводиться система коорди-
нат. Далі розв’язання задачі зводиться до 
розв’язання рівняння. 

У навчанні студентів самостійно здійс-
нювати окремі кроки розв’язання найбільш 
ефективним є частково-пошуковий метод, 
або евристична бесіда (цей метод повинен 
передбачати активне включення студентів 
до пошуку розв’язання поставленої задачі 
або під керівництвом викладача, або на ос-
нові використання евристичних програм та 
вказівок). 

Евристична бесіда передбачає цілу ни-
зку запитань, які може ставити викладач, 
студенти, комп’ютерна програма. При 
цьому важливо, щоб питання  стимулюва-
ли думку, а не підказували ідею 
розв’язання. Крім того, в процесі постанов-
ки серії запитань необхідно поступово 
знижувати рівень проблемності задач, щоб 
вони були логічно пов’язані, стимулювали 
як логічні так і інтуїтивні процедури мис-
лення, сприяли постановці допоміжних за-
дач, кожне нове запитання приводило до 
нового, несподіваного погляду на задачу. 
На прикладі попередньої задачі розглянемо 
дану форму. Для допомоги у розв’язанні 
задачі, викладач задає наступні питання: 
«Чому дорівнює периметр трикутника?», 
«Якщо відомо периметр трикутника і од-
ну з його сторін, що ви можете сказати 
про дві інші сторони?», «Якщо зафіксуємо 
незмінну сторону на осі абсцис, то які ко-
ординати будуть мати дві вершини, що 
належать цій стороні?», «Яким рівнянням 
можна зв’язати дві інші сторони трикут-
ника?» тощо. 

У нашому дослідженні, крім традицій-
них методів навчання, ми застосовуємо ев-
ристичні методи: методи суттєвого, сим-
вольного та образного бачення; метод ев-
ристичних питань; метод фактів, метод ев-
ристичного дослідження, метод конструю-

вання понять, метод гіпотез, метод прогно-
зування, метод випадковостей, помилок та 
асоціацій, метод конструювання теорій, 
метод «мозкового штурму»; метод синек-
тики, морфологічного ящика та ін.  

Оскільки розглянуті евристичні методи 
виникли у фізиці та техніці в процесі 
розв’язування фізичних чи інженерних за-
дач, то їх застосування сприяє формуванню 
евристичних умінь й у процесі навчання 
майбутніх фізиків.  

Застосовуючи евристичні методи, ви-
кладач має змогу на більш глибокому рівні 
провести аналіз фізичних фактів чи явищ, а 
студенти зрозуміти моделі формування по-
няття, вивчення теореми. Ці методи допо-
магають викладачеві в роботі з системами 
професійно орієнтованих фізичних задач, в 
основі пошуку розв'язання яких лежать за-
гальні евристичні прийоми аналізу, синте-
зу, аналогії, систематизації, класифікації, 
узагальнення та різноманітні спеціальні 
евристики. Наприклад, для розв’язання на-
ступної задачі можна застосувати метод 
мозкового штурму (метод колективного 
генерування ідей розв’язання задачі. Мета 
цього методу – зібрати якнайбільшу кіль-
кість ідей, звільнення від інерції мислення, 
здолати звичний хід думки в розв’язанні 
задачі). 

«Однорідна плита має форму квадра-
та зі стороною 12. У плиті зроблено квад-
ратний виріз, прямі розрізу проходять че-
рез центр квадрата, координатні вісі на-
правлені вздовж ребер. Визначити коорди-
нати центра мас плити». 

Розв’язання. У першу чергу, студенти 
повинні найраціональніше зробити рису-
нок до задачі (рис. 1). Тобто, використову-
ється спеціальний евристичний прийом 
«намалюйте картинку». Можна викликати 
до дошки трійку студентів, а потім обрати 
рисунок, який стане допомогою в 
розв’язанні. Розглядаються усі запропоно-
вані варіанти і обирається найкращий. 
Пропонується студентам розрізати цю пли-
ту на фігури, координати центрів яких лег-
ко можна знайти. Розглядаються усі запро-
поновані варіанти і обирається найкращий. 
Працює евристика «обирайте дію». Далі, 
використовуючи формули, знаходиться 
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Рис. 1 

Поряд із цілями, формами і методами 
навчання засоби є одним з головних ком-
понентів методичної системи. Під засобами 
навчання розуміють об'єкти деякої приро-
ди, які формують навчальне середовище і 
використовуються викладачем і студента-
ми в процесі навчальної діяльності. Як від-
значає В.Г.Бевз [8], засоби навчання мо-
жуть бути введені в навчальний процес 
двома способами: у готовому вигляді або 
конструюватися в спільній діяльності зі 
студентами.  

Серед засобів навчання виділяють ма-
теріальні (підручники, посібники, таблиці, 
моделі, навчальне обладнання) та ідеальні 
засоби (раніше засвоєні знання та уміння).  

Студентам для підтримки вивчення ку-
рсу аналітичної геометрії і лінійної алгебри 
пропонується значна кількість підручників, 
посібників, довідників з вищої математики. 
Одним з важливих компонентів розвитку 
професійно орієнтованих евристичних 
умінь є формування у студентів уміння не 
тільки самостійно використовувати велику 
кількість джерел (що у деяких випадках 
ототожнюється з  копіюванням цілих пара-
графів, розділів), але і переосмислювати 
матеріал з точки зору різних понять, теоре-
тичних фактів, поставлених завдань тощо, 
знаходити нове застосування, інтерпрета-
цію відомих фактів, формувати власну точ-
ку зору, планувати свою діяльність, ставити 
проміжні цілі, бачити нові задачі на основі 
зробленого аналізу та ін. Доцільною під час 
формування таких евристичних умінь є по-
становка викладачем творчих завдань, які 
вимагають використання не тільки підруч-
ників з вищої математики, але і джерел, які 
стосуються інших областей науки, профе-
сійної діяльності тощо, та активізують ев-
ристичну діяльність студентів за пошуком 

свого бачення проблеми та шляху її 
розв’язання.  

Для формування евристичних умінь 
студентів на заняттях з аналітичної геомет-
рії та лінійної алгебри виникає потреба в 
розробці оптимального за своїми навчаль-
ними якостями методичного інструмента-
рію. Звідси постає необхідність створення й 
застосування навчальних електронних ви-
дань, призначених для навчання. Такі ви-
дання являють собою електронні навчальні 
системи, покликані організувати самостій-
ну роботу студентів, допомогти викладаче-
ві при поясненні нового матеріалу, при під-
готовці до заняття.  

Нами розроблено методичний посіб-
ник з аналітичної геометрії і лінійної алгеб-
ри, який складається з системи евристично 
орієнтованих завдань за основними темами 
курсу, враховується диференційований пі-
дхід до розв’язання представлених завдань, 
тобто маються евристичні й інформаційні 
підказки. Посібник написано відповідно до 
програми курсу, що визначає той мінімум 
знань і умінь, якими повинен оволодіти 
кожен студент фізико-технічного факуль-
тету. Робота студентів за цим посібником 
може відбуватися як на практичних занят-
тях так самостійно під час виконання інди-
відуальних, творчих та дослідницьких за-
вдань. 

Крім традиційних засобів важливе зна-
чення в евристичному навчанні мають ін-
формаційні технології, які дозволяють реа-
лізовувати принципи диференційованого, 
індивідуального, евристичного підходів до 
навчання. Одним із шляхів підвищення 
якості засвоєння навчального матеріалу є 
широке та систематичне використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), що обґрунтовано в дослідженнях 
М.І.Жалдака [9], В.І.Клочка [10], 
О.В.Співаковського [11], Ю.В.Триуса [12]. 
У нашому випадку при побудові системи 
евристичного навчання головну функцію 
використання ІКТ важливо пов’язувати з 
формуванням саме евристичних вмінь сту-
дентів. Тому використовувати найбільш 
доцільно такі комп’ютерні засоби, які 
сприяють організації евристичної діяльнос-
ті студентів та її управлінню. Одними з та-
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ких засобів є евристико-дидактичні конс-
трукції, описані О.І.Скафою [6]. Такі комп’ю-
терні програми ми розробляємо і використо-
вуємо на різних етапах навчального процесу 
за даною дисципліною. Питання, що 
пов’язані із застосуванням ІКТ у системі ев-
ристичного навчання, будуть ґрунтовно опи-
сані нами у подальших статтях. 

Висновки. Таким чином, виважена ор-
ганізація навчального процесу з аналітич-
ної геометрії та лінійної алгебри із доціль-
ним доповненням традиційних компонен-
тів методичної системи евристичними 
компонентами відповідає основній меті 
евристичного навчання – створенню студе-
нтами особистого досвіду у вивченні аналі-
тичної геометрії і лінійної алгебри й одер-
жання основного продукту діяльності у ви-
гляді набутих прийомів професійно орієн-
тованої евристичної діяльності, що сприяє 
формуванню творчої особистості студента 
на означеному етапі його розвитку. 
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