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Постановка проблеми. Сучасний етап 

розвитку системи освіти України характе-

ризується оновленням нормативного забез-

печення у вигляді ієрархічно підпорядко-

ваної системи документів: Національна ра-

мка кваліфікацій, Державні освітні та галу-

зеві стандарти, навчальні програми. Відпо-

відно до Національної рамки кваліфікацій 

результатом освіти є компетентності. Це 

означає, що результатом навчання в школі, 

наприклад математики, вбачається сфор-

мованість в учня готовності і здатності роз-

вивати і застосовувати набуті знання й 

уміння з математики в різноманітних жит-

тєвих і професійних ситуаціях, у нових, 

можливо нестандартних, умовах. Такий 

підхід узгоджується з розробленою нами 

системою евристичного навчання матема-

тики [14], метою якої є надання учням мо-

жливості створювати знання, продукувати 

освітню продукцію з математики у вигляді 

вміння будувати означення понять і вико-

ристовувати їх, висловлювати судження й 

будувати умовиводи, розв’язувати різного 

виду математичні задачі, а також сприяти 

процесу зміни особистісних якостей учня, 

які розвиваються в навчальному процесі. 

Якість упровадження цієї системи буде 

залежати насамперед від учителя, який по-

винен організовувати евристичну діяль-

ність учнів та управляти нею. Тому в сис-

темі підготовки майбутнього вчителя має 

бути місце як оволодінню студентами осо-

бистісного досвіду евристичної діяльності 

так і формуванню уміння працювати у сис-

темі  евристичного навчання математики. 

Ми погоджуємося з тезою Є.О.Лодатка 

[8] про те, що на здобуття високої кваліфі-

кації отримує шанс у майбутньому той 

студент вищого навчального закладу, який 

у процесі навчання опановує не тільки спе-

ціальні знання і професійні компетентності, 

а й раціональні прийоми мислення, техно-

логію самостійного пошуку, долучаючись 

до «навчання впродовж життя» і демон-

струючи спроможність формувати власний 

світогляд на рівні інтелектуального, цінніс-

ного, емоційно-вольового й праксеологіч-

ного компонентів. І це дійсно відповідає 

ідеям, пов’язаним з формуванням евристи-

чних прийомів та досвіду професійно оріє-

нтованої евристичної діяльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Ваго-

мий внесок у вивчення евристичної діяль-

ності, у розроблення, дослідження, класи-

фікацію та систематизацію евристичних 

прийомів зробили В.І.Анрєєв, Г.Д.Балк, 

Н.І.Зільберберг, Ю.М.Колягін, Ю.М.Ку-
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люткін, Л.Ларсон, Т.М.Міракова, В.Б.Мілу-

шев, В.М.Осинська, Ю.О.Палант, Дж.Пойа, 

В.Н.Пушкін, Г.І.Саранцев, Є.Є.Семенов, 

О.І.Скафа, В.М.Соколов, А.В.Хуторський 

та ін. Дидактичний аспект евристики сту-

діювали В.Г.Бевз, М.І.Бурда, К.В.Власенко, 

І.В.Гончарова, І.А.Горчакова, З.І.Слєпкань, 

Н.А.Тарасенкова, Л.М.Фрідман та ін. Праці 

вчених оптимізували розроблення методів, 

організаційних форм евристичного навчан-

ня, технологій формування в школярів ев-

ристичних прийомів розумової діяльності 

та евристичних умінь. 

Незважаючи на поглиблений інтерес до 

порушеної теми, у науковій літературі бра-

кує конкретних напрацювань, пов’язаних із 

формуванням досвіду професійно орієнто-

ваної евристичної діяльності майбутнього 

вчителя. Окремі аспекти питання з’ясовано 

в дослідженнях, що стосуються вдоскона-

лення професійної підготовки майбутніх 

учителів математики (С.У.Гончаренко, 

С.В.Іванова, В.М.Монахов, О.Г.Мордко-

вич, В.Г.Моторіна, Г.О.Михалін, О.В.Спі-

ваковський, О.П.Томащук та ін.); творчості 

в діяльності вчителя (І.А.Зязюн, В.А.Кан-

Калик, М.Д.Нікандров, М.О.Лазарєв, О.Є.Ос-

тапчук, М.М.Поташник, С.О.Сисоєва, 

О.С.Чашечникова та ін.); підготовки май-

бутніх учителів до творчої діяльності, фор-

мування творчої особистості вчителя, його 

креативності (В.В.Іванова, М.А.Костенко, 

О.М.Полякова, Н.В.Устинова, І.Ю.Шахіна 

та ін.); формування методичної компетент-

ності майбутніх учителів математики 

(І.А.Акуленко, В.Г.Бевз, А.Л.Воєвода, О.Л.Зуб-

кова, А.І.Кузьмінський, Т.І.Ковтунова, 

О.В.Лебедєва, І.Є. Малова, Т.С.Мамонтова, 

М.Г.Макарченко, О.І.Матяш, В.Г.Мото-

ріна, І.О.Новик, С.П.Семенець, О.І.Скафа, 

С.О.Скворцова, Н.А.Тарасенкова, В.О.Швець 

та ін.). 

Розглядаючи різні аспекти професійної 

підготовки майбутнього вчителя (в педаго-

гіці під цим поняттям розуміють єдність 

цілей, змісту, методів та засобів профе-

сійного навчання та виховання студентів 

педагогічних спеціальностей), в останні 

десятиліття, зазначає О.І.Матяш [9], у нау-

кових дослідженнях шляхів і засобів під-

вищення рівня і якості професійної підго-

товки вчителя обґрунтовується теза, що 

така підготовка не відповідає швидко змі-

нюваним сучасним вимогам середньої 

освіти. Це ще раз підтверджує доцільність 

розгляду проблеми, на якій ми зосереджу-

ємо увагу. Тобто актуальність проблеми 

дослідження зумовлена існуючими супере-

чностями між: 

 вимогами, що зростають, до змісту та 

рівня методичної підготовки майбутніх 

вчителів математики і недостатнього їх за-

безпечення на етапі вищої професійної 

освіти;  

 запитами суспільства у вчителях ма-

тематики, здатних організовувати евристи-

чну діяльність школярів та управляти нею, 

і недостатньою підготовкою випускників 

педагогічних спеціальностей до цього виду 

діяльності; 

 необхідністю формування у майбут-

ніх учителів математики досвіду евристич-

ної діяльності та системою підготовки сту-

дентів-математиків у вищій школі, що 

склалася традиційно.  

Виявлені суперечності й визначили не-

обхідність розробки реального шляху фор-

мування досвіду професійно орієнтованої 

евристичної діяльності майбутніх учителів 

математики. 

Мета статті – на основі студіювання 

психолого-педагогічних досліджень та 

аналізу особистісного досвіду роботи зі 

студентами-математиками  висвітити 

основні напрями формування досвіду про-

фесійно орієнтованої евристичної діяльно-

сті майбутнього вчителя математики. 

Виклад основного матеріалу. Під час 

навчання у вищому закладі освіти в процесі 

професійно-педагогічної підготовки май-

бутні вчителі мають опанувати особливості 

організації професійно орієнтованої еврис-

тичної діяльності. Цьому сприяє вивчення 

нормативних математичних і методичних 

дисциплін, спеціальних курсів, написання 

курсових та дипломної робіт, проходження 

педагогічної практики.  

Сутність професійно орієнтованої  

евристичної діяльності  

Під професійно орієнтованою еврис-
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тичною діяльністю студентів розуміємо 

особливий вид їх навчальної діяльності, 

спрямованої на створення нової стратегії 

або системи дій у процесі опанування ма-

тематичних фундаментальних курсів та 

розв’язання методичних завдань, у наслідок 

чого студенти активно розвивають свої 

евристичні вміння, опановують методичні 

знання та особистісні якості майбутнього 

фахівця, здатного працювати в системі 

евристичного навчання математики. 

Для того щоб зрозуміти, що являє со-

бою діяльність, під час якої відбувається 

розвиток не тільки навчальних, а й еврис-

тичних умінь та формуються особистісні 

якості майбутнього вчителя математики, 

необхідно проаналізувати психологічну 

концепцію навчальної діяльності та виок-

ремити ті її складові, що характеризують 

саме професійно орієнтовану евристичну 

діяльність. 

Діяльність, за А.М. Леонтьєвим [7], – це 

такий процес активності людини, який ха-

рактеризується тим, що те, на що направ-

лений даний процес в цілому (його пред-

мет), завжди збігається з тим об’єктивним, 

що спонукає суб’єкта до даної діяльності, 

тобто мотивом.  

Діяльність здійснюється в формі дії або 

сукупності дій. Дія з визначеною метою 

здійснюється різними способами  залежно 

від тих умов, в яких ця дія здійснюється. Ці 

способи  називаються операціями. Операції 

– це перетворені дії, які стали способами 

здійснення інших, більш складних дій. 

Під навчальною діяльністю психологи 

розуміють діяльність студентів, яка напра-

влена на набування теоретичних знань про 

предмет вивчення та загальних прийомів 

розв’язання пов’язаних з ним завдань, і то-

му – на розвиток студентів та формування 

їх особистості. Г. С. Костюк [6], розгляда-

ючи процес учіння, зазначав, що пасивного 

учіння бути не може. А вчитися – це озна-

чає проявляти активність, спрямовану на 

засвоювання певних знань, на виробляння 

вмінь і навичок. У вдосконалюванні учіння 

важливе значення має його активізація. На-

вчальну діяльність слід розглядати, як єд-

ність операційної, мотиваційної й змістової 

характеристик активності студента, а також 

як систему процесів розв'язування різнома-

нітних завдань. Ці сторони діяльності взає-

мопов'язані та взаємозалежні, але, як за-

уважує Г.С.Костюк, кожна з них потребує 

спеціальної уваги в педагогічному керівни-

цтві навчальною діяльністю. Центральною 

проблемою при цьому є питання співвід-

ношення між змістовими й операційними 

характеристиками навчальної діяльності, 

зокрема, між знаннями та способами дій, 

які формуються в процесі навчання. Навчаль-

на діяльність, на думку В.В.Давидова [4], є 

цілеспрямованою, ставить метою освоєння 

узагальнених способів дії і має такі компо-

ненти: 1) навчальну задачу (надану або са-

мостійно поставлену); 2) навчальні дії (спо-

соби та прийоми діяльності); 3) дії контро-

лю (самоконтролю) процесу засвоєння; 

4) оцінювання (само оцінювання) процесу 

засвоєння. 

Тобто, навчальна діяльність студентів є 

специфічним видом діяльності і має певні 

особливості. Вона являє собою і мету і 

продукт навчання. Діапазон навчальних 

цілей є досить широким – від формування 

у студента вмінь здійснювати професійну 

діяльність в цілому до засвоєння ним конк-

ретної теми чи питання навчальної програ-

ми. Перші є віддаленими, другі – найближ-

чими навчальними цілями [10]. Успіх у до-

сягненні віддалених цілей визначається 

тим, наскільки сформульовані найближчі 

цілі, наскільки ефективно  організованим є 

процес їх досягнення. 

Важливою особливістю навчальної дія-

льності є те, що вона здійснюється у межах 

діяльності викладача і виступає як об’єкт 

управління. У зв’язку з цим В.Я.Блінов [2] 

зазначає, що навчальна діяльність виникає 

на основі єдності діяльності викладання та 

навчання,  а суть її виражається у  взаємодії 

між діяльностями викладання та навчання і 

не зводиться  до жодної з них, взятих окре-

мо. Діяльність викладача прямо або посе-

редньо направлена на організацію діяльно-

сті студентів. Як зазначає О.Г.Євсеєва [5], 

саме управління навчальною діяльністю, а 

не передача знань, є механізмом навчання.  

На думку Н.Ф.Тализіної [18], знати – це 
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завжди виконувати якусь діяльність або дії, 

пов’язані з певними знаннями. Знання – 

поняття відносне. Якість засвоєння знань 

визначається різноманітністю і характером 

видів діяльності, в яких знання можуть фу-

нкціонувати.  

Таким чином, замість двох проблем – 

передавати знання і формувати уміння що-

до їх застосування – перед навчанням тепер 

стоїть одна: сформувати такі види діяльно-

сті, які від початку включають в себе зада-

ну систему знань і забезпечують їх застосу-

вання в заздалегідь передбачених межах.  

Специфіка діяльності викладача поля-

гає в тому, що він організує, а отже, нама-

гається створити оптимальні, або близькі 

до оптимальних, дидактичні умови для  

збільшення ефективності процесу навчан-

ня. Діяльність студентів спрямована на 

розв’язання поставлених перед ними за-

вдань, причому, як зазначає Л.І.Нічуговсь-

ка [11], в навчальній діяльності важливим є 

не результат,  а сам процес, оскільки саме у 

процесі розв’язання будь-яких завдань від-

бувається формування способу дій. Тому в 

дидактичному аспекті навчальна діяль-

ність, як зазначає В.І.Андреєв [1], – це діяль-

ність студентів, яку організує викладач з 

метою збільшення ефективності процесу 

навчання, спрямована на розв’язання навчаль-

них завдань різного класу, в результаті якої 

вони набувають знання, уміння, навички і 

розвивають свої особистісні якості. 

Найбільш оптимальною діяльністю, в 

якій розвиваються особистісні якості, про-

дуктивні способи мислення, уміння досяга-

ти мети та отримувати результат, є еврис-

тична діяльність. Як зазначає В.Н.Пушкін 

[13], ядром евристики, її основою є психо-

логія творчого мислення. Тому при форму-

ванні творчої особистості майбутнього фа-

хівця  необхідним є включення студентів у 

евристичну діяльність. Така діяльність 

включає в себе як логічні, так і нелогічні, 

наприклад, інтуїтивні засоби. Перші носять 

алгоритмічний характер, інші мають інди-

відуальну психологічну основу. Алгорит-

мізація та інтуїція – дві складові евристич-

ної діяльності, загальний результат якої 

може мати різні спрямованості. У психоло-

гічному аспекті, як відмічає В.Н.Пушкін 

[13], евристичну діяльність треба розгля-

дати як такий різновид людського мислен-

ня, який створює нову систему дій або від-

криває невідомі раніше закономірності 

оточуючих людину об’єктів. 

Розглядаючи дидактичний аспект еври-

стичної діяльності, В.М.Соколов [16] дає 

означення навчальної евристичної діяльно-

сті як діяльності, в процесі якої цілеспря-

мовано розвиваються здібності: 1) розуміти 

шляхи та методи продуктивної навчально-

пізнавальної діяльності, творчо копіювати 

їх та навчатися при цьому на власному і 

запозиченому досвіді; 2) впорядковувати 

навчальну інформацію в міжпредметні 

комплекси та оперувати нею під час еврис-

тичного пошуку; 3) адаптуватися до різних 

видів навчальної діяльності, що змінюють-

ся, та передбачати її результати; 4) плану-

вати та прогнозувати інтелектуальну діяль-

ність на основі евристичних та логічних 

операцій і стратегій; 5) формувати та 

приймати рішення з організації складних 

видів навчальної діяльності на основі прав-

доподібних міркувань, евристичних опера-

цій та стратегій з їх наступною логічною 

перевіркою. 

Тобто у студентів, майбутніх учителів 

математики, важливо формувати досвід 

навчальної евристичної діяльності. З одно-

го боку, для того, щоб розвиватися творчо 

як особистість, з іншого, щоб уміти керува-

ти такою діяльністю школярів у майбут-

ньому. 

У вищій педагогічній школі здійсню-

ється професійна підготовка майбутніх фа-

хівців, головною метою якої, як зазначає 

С.О.Скворцова [17], є формування готов-

ності майбутніх педагогів до професійної 

діяльності, що виявляється в оволодінні 

ними знаннями із загальнопедагогічних та 

спеціальних (фахових) дисциплін, практи-

чних умінь і навичок, розвитку особистіс-

них професійних якостей, розкритті твор-

чого потенціалу особистості, оволодінні 

методикою роботи з новими технологіями 

навчання. Тобто готовність студента до 

професійної діяльності на сучасному етапі 

розвитку освіти є формування в нього 
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професійної компетентності. 

Поняття «професійна компетентність 

учителя» вченими розглядається як здат-

ність учителя виконувати професійні фун-

кції, або як сформованість професійних 

якостей педагога. С.О.Скворцова та 

Я.С.Гаєвець визначають її як: властивість 

особистості, що виявляється у здатності до 

педагогічної діяльності, а саме до організа-

ції навчально-виховного процесу на рівні 

сучасних вимог; єдність теоретичної і 

практичної готовності педагога (предмет-

но-теоретичної, психолого-педагогічної та 

дидактико-методичної) до здійснення педа-

гогічної діяльності; спроможність резуль-

тативно діяти, ефективно розв’язувати ста-

ндартні та проблемні ситуації, що виника-

ють у процесі навчання [17].  

Як ми відмічали раніше сучасними ви-

могами до навчально-виховного процесу з 

математики у середній школі може бути 

упровадження методичної системи еврис-

тичного навчання, тому професійна компе-

тентність учителя обов'язково повинна бу-

ти пов’язана з формуванням у нього досві-

ду професійної евристичної діяльності. Але 

професійною діяльністю вчителя матема-

тики, на нашу думку, не можливо оволоді-

ти студентам під час навчання у ВНЗ, не-

обхідним чинником повинна бути і педаго-

гічна практика вже молодого вчителя. То-

му у процесі навчання у вищій школі ми зо-

середжуємо увагу на формуванні досвіду 

не професійної діяльності, а тільки профе-

сійно орієнтованої, заснованої на принципі 

професійної спрямованості навчання. Цей 

принцип має особливе значення. Мова по-

винна йти про введення у зміст навчання 

професійно значущого матеріалу на основі 

аналізу змісту загально фундаментальних 

та спеціальних дисциплін за умови збері-

гання логічної цілісності  навчального пре-

дмета, введення у зміст навчання профе-

сійно значущих умінь або видів діяльності 

[15]. 

За таких умов викладач погоджує на 

всіх етапах навчальні та професійні цілі 

(свої та студентів) опанування діяльністю, 

тобто набуття відповідних умінь у навча-

льно-професійному партнерстві. Націлив-

ши студентів на результат діяльності, який 

досягається спільно, викладач може не боя-

тися йти на конфліктні ситуації, коли сту-

денти обирають, до якого роду дій вони 

приєднаються, будуть вони разом з викла-

дачем шукати способи розв’язання про-

блеми чи займуть позицію об’єкта керу-

вання, будуть вони діяти як партнери чи 

індивідуально. Це сприяє набуванню сту-

дентами власного досвіду у формуванні 

евристичних умінь, а також досвіду профе-

сійно орієнтованої евристичної діяльності. 

Організація професійно орієнтованої  

евристичної діяльності студентів,  

майбутніх учителів математиків 

Перший етап організації професійно 

орієнтованої евристичної діяльності може 

бути схарактеризований рівнем сформова-

ності прийомів евристичної діяльності у 

майбутнього вчителя математики, які він 

опановує під час розв’язування евристич-

них задач. Роботу у цьому напряму доціль-

но організовувати під час вивчення як ма-

тематичних фундаментальних курсів, так і 

дисциплін, на яких здійснюється глибоке 

освоєння елементарної математики. На-

приклад, під час розв’язування завдань у 

курсі «Практикум із розв’язання математи-

чних задач» (ПРЗ), розглядаючи тему «Ве-

ктори і координати на площині», студентам 

пропонується система завдань з евристич-

ними підказками на взаємне розташування 

прямих на площині: 

1. Як розташовані прямі |x| = 5 і |y| =1 у 

одній системі координат? Узагальніть ви-

сновок на випадок |x| = p і  |y| = m. 

Евристична підказка: намалюйте ка-

ртинку. 

2. Пряма а задається рівнянням у = 4х+ 

1. Які з даних прямих пересікають пряму а?   

у = 4x + 5;    у =  3x +1;  8x – 2y + 2 = 0. 

Евристична підказка: сформулюйте 

еквівалентне завдання. 

3. Визначте вигляд чотирикутника, сто-

рони якого лежать на прямих, заданих рів-

няннями: у = x +1; у = 3; у =1–  x;  у = x + 3. 

Евристична підказка: сформулюйте 

еквівалентне завдання. Шукайте зв'язок 

між кутовими коефіцієнтами. 

4. Пряма, що містить сторону АВ пара-
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лелограма АВСД, має рівняння x – 2y + 4 = 

0,  Д(-2; -3). Яке рівняння має пряма СД? 

Евристична підказка: модифікуйте 

(змінюйте, перетворіть з появою нових 

властивостей). Шукайте зв'язок між ку-

товими коефіцієнтами паралельних пря-

мих. 

5. Яким рівнянням задається пряма, що 

містить середню лінію трапеції, якщо пря-

мі, що містять основи трапеції, задані рів-

няннями  

  –3x + у – 1 =0     і     3x –  у – 3 =0? 

Евристична підказка: переформу-

люйте завдання. Шукайте зв'язок між ку-

товими коефіцієнтами. 

Під час розв’язання подібних завдань 

акцентується увага студентів на застосу-

ванні певних евристичних прийомів, фор-

муючи в них відповідні евристичні вміння.  

Формування таких умінь під час ви-

вчення як ПРЗ, так і фундаментальних ма-

тематичних курсів,  означатиме формуван-

ня досвіду евристичної діяльності на “про-

фесійному рівні” (з точки зору створення 

нової системи професійно важливих дій).  

Під евристичними уміннями розуміє-

мо уміння здійснювати цілеспрямований 

пошук розв’язування нестандартної задачі 

шляхом використання евристичних прийо-

мів (найчастіше до таких задач відносимо 

професійно орієнтовані завдання для май-

бутнього вчителя математики). 

Нами виділяються три основні рівні 

сформованості евристичних умінь: низь-

кий, середній і високий. 

Низький – студенти здійснюють близь-

ке перенесення евристик (дії за зразком), 

при цьому потребують значної допомоги з 

боку викладача; діяльність такого роду  ма-

ло їх цікавить. Середній – студенти здійс-

нюють перенесення евристик у схожій си-

туації, при цьому потребують незначної 

допомоги з боку викладача, відчувають ін-

терес до такого роду діяльності, але цей 

інтерес є нестійким. Високий – студенти 

здійснюють подальше перенесення еврис-

тик, переважно самостійно; відчувають 

стійкий інтерес до такого роду діяльності. 

На другому етапі організації профе-

сійно орієнтованої евристичної діяльності 

майбутнього вчителя математики вводить-

ся професійна складова під час опанування 

студентами методичних курсів. Найважли-

вішим тут є курс методики навчання мате-

матики (МНМ), на якому проходить озна-

йомлення студентів з методикою форму-

вання основних евристичних прийомів. У 

процесі навчання методики математики в 

студентів мають формуватися евристичні 

вміння: уміння використовувати евристики 

в ході розв’язування математичних і мето-

дичних задач; уміння розмежовувати в сис-

темі задач евристичну задачу, формулюва-

ти евристичні підказки різного рівня інфо-

рмативності в математичних задачах; умін-

ня проектувати уроки з евристичною скла-

довою та ін.  

Головним засобом формування еврис-

тичних умінь методичного характеру ви-

ступають методичні задачі. Пропонуємо в 

курс МНМ вводити евристично орієнтовані 

методичні задачі. Ю.Г.Тимко [20] з ураху-

ванням специфіки евристичної діяльності, з 

одного боку, і специфіки методичної діяль-

ності майбутнього вчителя математики, з 

іншого, розглядає на практичних заняттях з 

МНМ евристично орієнтовані методичні 

задачі двох типів. Перший тип спрямова-

ний на формування в майбутнього вчителя 

математики загальних і спеціальних еврис-

тичних прийомів. Такі методичні задачі 

об’єднано в окремі блоки (для кожного ев-

ристичного прийому наведено перелік за-

дач, пошук розв’язання яких відбувається 

за допомогою цього прийому). Один при-

йом може наскрізною лінією проходити 

водночас через кілька тем практичних за-

нять із МНМ. Другий тип прогнозує фор-

мування вмінь організовувати евристичну 

діяльність учнів. Такі задачі не становлять 

окремих блоків, вони включені до загальної 

системи задач, при цьому безпосередньо не 

зазначено, що спосіб їх розв’язування 

пов’язаний з організацією евристичної дія-

льності учнів. 

Третій етап організації професійно 

орієнтованої евристичної діяльності студе-

нтів характеризується формуванням про-

фесійної готовності майбутнього вчителя 

до роботи в методичній системі евристич-
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ного навчання математики. Вона передба-

чає: 

 вільне володіння теоретичними і 

практичними основами процесу форму-

вання прийомів евристичної діяльності уч-

нів, уміння організовувати й управляти та-

кою діяльністю; 

 уміння зацікавити школяра евристи-

чною діяльністю і мотивувати її;  

 здійснення своєчасної індивідуальної 

допомоги школярам, які зазнають трудно-

щі у використанні евристик; 

 включення школярів у творчу діяль-

ність, пов'язану з розширенням можливос-

тей виконувати евристичну діяльність, че-

рез розв’язування системи евристичних і 

творчих завдань, а також використання ін-

формаційно-комунікаційних технологій; 

 здійснення допомоги учням щодо ус-

відомлення індивідуально досягнутих ре-

зультатів (організація рефлексії). 

Із метою формування професійної готов-

ності студентів пропонуємо впровадити в 

систему підготовки майбутніх учителів такі 

спеціальні курси, як «Евристичні факульта-

тиви» [3], «Технології евристичного на-

вчання математики» [14], «Евристичне на-

вчання математики» [14], «Методи розв’я-

зання евристичних задач», «Позакласна 

робота у системі евристичного навчання 

математики» [12] та ін. 

Крім того, формування професійної го-

товності майбутнього вчителя до викорис-

тання інформаційно-комунікаційних тех-

нологій в евристичному навчанні матема-

тики відбувається в системі спеціальних 

курсів комп’ютерного спрямування. 

О.В.Тутовою [19] пропонується спеціаль-

ний курс «Інформаційно-комунікаційні те-

хнології в евристичному навчанні матема-

тики», який містить три розділи: «Приклад-

не програмне забезпечення евристичного 

навчання математики», «Комп’ютерно-

орієнтовані уроки в евристичному навчанні 

математики» та «Інформаційно-комуніка-

ційні технології в процесі діяльності». Роз-

гляд зразків використання різноманітних 

евристичних прийомів, створення евристич-

них ситуацій у навчанні математики дозво-

ляє не тільки формувати власну евристичну 

діяльність майбутніх учителів, але й підго-

товити їх до організації евристичної діяль-

ності учнів. Аналіз доцільності впрова-

дження ІКТ у цей процес дозволяє форму-

вати складові професійної готовності май-

бутніх учителів до використання ІКТ в ев-

ристичному навчанні математики. 

У результаті такої підготовки нами ви-

діляються основні професійні уміння, які 

мають бути сформовані у майбутнього 

вчителя: 

 розрізняти прийоми евристичної дія-

льності, види евристик; 

 розв’язувати евристичні завдання з 

використанням різного виду евристик; 

 складати системи завдань з викорис-

танням загальних та спеціальних евристик; 

 будувати евристико-дидактичні 

конструкції; 

 вичленяти евристичні уміння, задаю-

чи цілі навчання обраної теми шкільного 

курсу математики; 

 використовувати евристики при фо-

рмуванні математичних понять; 

 використовувати у навчанні доведен-

ням різних теорем шкільного курсу мате-

матики системи евристик і складати еврис-

тичні орієнтири до методів доведення тео-

рем; 

 застосовувати спеціальні евристичні 

методи для організації і управління еврис-

тичною діяльністю учнів; 

 проектувати творчі уроки (з викорис-

танням евристичних засобів навчання й 

інформаційно-комунікаційних технологій); 

 конструювати технології евристич-

ного навчання математики; 

 організовувати евристичні факульта-

тиви; 

 здійснювати контроль і корекцію ре-

зультатів евристичного навчання школярів 

та ін. 

Ці уміння формуються в результаті ви-

вчення теоретичних питань курсів, які роз-

глядаються, організації самостійної роботи 

студентів, обговорення основних тем на 

семінарах, а також у результаті практичної 

діяльності студентів у період проходження 

ними педагогічних практик. 
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Висновки. Таким чином, формування у 

майбутнього вчителя математики досвіду 

професійно орієнтованої евристичної дія-

льності є важливою проблемою сучасної 

методичної науки. Організація такої діяль-

ності та управління нею повинні бути не-

перервними на протязі усіх років навчання 

студентів у вищій педагогічній школі. Осо-

бливості організації професійно орієнтова-

ної евристичної діяльності студентів-

математиків під час навчання в університе-

ті уможливлюють включення наступних 

заходів:   

 формування евристичних умінь сту-

дентів у процесі розв’язування задач еле-

ментарної математики у курсі «Практикум 

із розв’язання задач» (ПРЗ); 

 формування евристичних прийомів 

під час вивчення фундаментальних мате-

матичних дисциплін; 

 ознайомлення з методикою форму-

вання деяких евристичних прийомів у 

школярів у курсі «Методика навчання ма-

тематики»; 

 формування професійної готовності 

майбутнього вчителя до управління навча-

льно-пізнавальною евристичною діяльніс-

тю школярів на факультативних заняттях у 

спеціальному курсі «Евристичні факульта-

тиви»; 

 участь у розробці технологій еврис-

тичного навчання математики у спеціаль-

ному курсі «Технології евристичного на-

вчання математики»; 

 формування професійної готовності 

майбутнього вчителя до використання ін-

формаційно-комунікаційних технологій в 

евристичному навчанні математики в сис-

темі спеціальних курсів комп’ютерного 

спрямування; 

 вивчення теоретичних основ еврис-

тики та методичної системи евристичного 

навчання математики у спеціальному курсі 

для магістрантів «Евристичне навчання 

математики». 
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Резюме. Скафа Е.И. ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕН-

ТИРОВАННОЙ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МА-

ТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Рас-

сматривается сущность профессионально ориентированной эвристической деятельности, 

опыт которой должен быть сформирован у студента, будущего учителя математики. В ра-

боте предлагаются три этапа организации этой деятельности у студентов-математиков во 

время обучения в университете. Первый этап характеризуется уровнем сформированности 

личностных приемов эвристической деятельности, второй – введением профессиональной со-

ставляющей при изучении методических курсов, третий – формированием профессиональной 

готовности к работе в системе эвристического обучения математике в школе. 

 

Ключевые слова: будущий учитель математики, эвристическая деятельность, компе-

тентности, система эвристического обучения в высшей школе.  

 

Abstract. Skafa О. FORMATION OF EXPERIENCE OF CAREER-ORIENTED HEURIS-

TIC ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS FOR THE HIGHER PED-

AGOGICAL EDUCATION. Article deals with professionally oriented heuristic activity, experience 

which would be teacher of mathematics develop. This activity is considered as a special kind of learn-

ing activities of students – mathematicians, aimed at creating a new strategy or action system in the 

process of mastering the fundamental mathematical disciplines and solving mathematical problems. 

As a result of this activity causing students actively develop their heuristic skills, master the methodo-

logical knowledge and personal qualities of the future teacher capable of operating in a system of 

heuristic teaching of mathematics. This paper proposes a three-stage organization of mathematics 

students while activity when they are at university. The first stage is characterized by a particular lev-

el of forming personal approvals of heuristic activity. They are mastered by students of doing heuristic 

tasks while studying general fundamental disciplines. In the process of solving such tasks the students' 

attention is focused on the use of general and special heuristic techniques. The process is a company 

with thus there is the formation of heuristic skills. The second stage introduces a professional compo-

nent while the study of teaching courses. The main subject is methods of teaching mathematics in 

which students are introduced to the procedure of forming the basic heuristic methods with the help of 

considering two types of methodological problems. The third stage is characterized by the formation 

of professional readiness of students to work in the system of heuristic teaching mathematics at school. 
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