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Постановка проблеми. Вивчення 

математики в школі направлено на до-
сягнення, у першу чергу, цілей інтелек-
туального розвитку учнів, формування 
якостей мислення, що характерні для 
математичної діяльності та необхідні 
людині для життя в сучасному суспільс-
тві, для соціальної орієнтації й вирі-
шення практичних проблем.  

У сферу інтересів особистості вхо-
дить уміння адаптуватися до нових умов 
життя: аналізувати ситуацію, адекватно 
змінювати організацію своєї діяльності, 
вміти добувати інформацію й користува-
тися нею [4]. Якщо з цієї точки зору зве-
рнутися до цілей шкільної математичної 
освіти, то однією з важливих задач є фор-
мування й розвиток евристичних умінь 
учнів. 

Задачі, які людина повинна вміти 
розв’язувати у процесі своєї діяльності, 
вкрай різноманітні. Навчити в школі 
розв’язанню всіх задач, які можуть зу-
стрітися в житті, неможливо: їх кіль-
кість практично неосяжна. У той же час 
учням треба надати можливість показа-
ти загальний підхід до розв’язування 
задач, підготувати до того, щоб у май-
бутньому вони вміли розв’язувати самі 
різні задачі [1]. Зробити це можна, при-
щеплюючи учням навички самостійного 

пошуку нових закономірностей, озна-
йомлюючи їх з достатньо загальними 
прийомами самостійного цілеспрямова-
ного пошуку розв’язання задач [1], тоб-
то з евристичними прийомами. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Проблемі реалізації евристичних ідей, 
формуванню евристичних прийомів ді-
яльності у навчанні математики приді-
ляли увагу такі науковці, як 
В.І.Андрєєв, А.К.Артемов, Г.Д.Балк, 
К.В.Власенко, Ю.М.Колягін, Ю.М.Ку-
люткін, Т.М.Міракова, В.М.Осинська, 
Ю.О.Палант, Дж.Пойа, Є.Є.Семенов, 
О.І.Скафа, З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенко-
ва, Л.М.Фрідман та інші. Питання щодо 
формування евристичних умінь розкри-
то у працях К.В.Власенко, О.Ю.Бонди-
ревої, Т.С.Максимової, В.Б.Мілушева, 
Т.Рібо, О.І.Скафи. 

Дослідження науковців присвячені 
проблемам формування прийомів еври-
стичної діяльності учнів під час навчан-
ня математики та студентів технічних 
ВНЗ, а також деяким аспектам форму-
вання евристичних умінь учнів на факу-
льтативних заняттях з математики [2]. У 
рамках останнього актуальними зали-
шаються питання можливості щодо 
упровадження технології «занурення» 
учнів в евристичну діяльність у процесі 
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розв’язування нестандартних задач. 

Мета статті – ознайомити на влас-
ному матеріалу із деякими спеціальними 
методами евристичного навчання, що 
сприяють формуванню досвіду еврис-
тичної діяльності на заняттях еврис-
тичного факультативу з математики. 

Виклад основного матеріалу. Для 
цілеспрямованого формування прийомів 
евристичної діяльності учнів важливого 
значення набуває евристичний факуль-
татив – факультатив, що орієнтує учнів 
на пошук і створення нового в їх знан-
нях, уміннях, способах діяльності, осо-
бистісних якостях, матеріалізованих 
продуктах освіти через відкриття, власне 
проникнення, конструювання учнем сво-
єї освітньої траєкторії в математиці [2]. 

Евристичний факультатив з матема-
тики принципово відрізняється від тра-
диційного. Учні не тільки вчаться роз-
в'язувати задачі, але й винаходити, при-
думувати і відкривати «нове». Основ-
ний зміст евристичних факультативів 
становлять евристичні прийоми: кожне 
заняття ознайомлює учнів із певною ев-
ристикою на різному навчальному ма-
теріалі. Наприклад, «Використання си-
метрії», «Випробування на правдопо-
дібність», «Ідея допоміжних невідомих», 
«Задача всередині задачі» тощо – теми 
занять евристичного факультативу. 

Евристичні прийоми, що мають фор-
муватися, виступають орієнтиром при 
конструюванні і підборі евристичних 
задач, які дозволяють цілеспрямовано 
створювати на заняттях факультативу 
педагогічні ситуації, що забезпечують 
тренінг учнів. Організаційні форми та-
ких ситуацій визначаються, насамперед, 
тематикою факультативних занять і мо-
жуть бути досить варіативними: ігрови-
ми, пошуковими, дискусійними, ситуа-
ціями взаємного навчання тощо.  

Для ініціювання евристичної діяль-
ності вчителю необхідно спланувати 
заняття факультативу так, щоб активі-
зувати творчу та пізнавальну діяльність 
учнів. Тому ми пропонуємо розглянути 
деякі спеціальні методи евристичного 

навчання, які, на нашу думку, сприяють, 
як активізації роботи евристичного фа-
культативу, так і формуванню досвіду 
евристичної діяльності учнів.  

Метод «Ланцюжок». Учні, які си-
дять на перших партах, отримують чис-
ті аркуші паперу. Кожний з них пише 
назву евристичного прийому і передає 
іншому учню (по ланцюжку). Кожен із 
наступних учнів пише по черзі певну 
теоретичну відомість або наводить при-
клади застосування щодо зазначеного 
евристичного прийому. Останній учень 
читає уголос усе, що писано на аркуші. 
Учитель разом із учнями аналізують і 
коментують почуте.  

Наведемо приклад такого «ланцюж-
ка» для заняття «Ідея допоміжного еле-
мента»: «допоміжний елемент → вво-
диться в геометрії → допоміжний ліній-
ний елемент → у планіметричних зада-
чах лінійний елемент або відношення 
лінійних елементів зручно ввести, якщо 
розглянуті фігури подібні → допоміж-
ний елемент – площа або об'єм → ана-
логічно введенню лінійного елементу → 
порівнюючи площі і об'єми окремих ча-
стин фігури, можна отримати рівняння 
відносно невідомих задачі → або необ-
хідне співвідношення → допоміжний 
елемент – кут → вводиться якщо шукані 
або задані елементи зручно виразити за 
допомогою тригонометричних функ-
цій». 

Метод «Автор». Учням необхідно 
за матеріалом певного евристичного 
прийому запропонувати питання, схему 
тощо. Оцінювання відбувається колек-
тивно. Приклад схеми до заняття еврис-
тичного факультативу за темою «Ідея 
допоміжних невідомих» наведено на 
рис. 1.  

Метод «Незакінчені фрази». Учням 
пропонуються незакінчені фрази, які 
вони повинні закінчити. Наприклад, 
«Аналогія – це схожість …»; «У геоме-
трії аналогія використовується … (у ви-
значенні понять, під час пошуку фігури 
за характеристичною властивістю її то-
чок, просторова аналогія)». 
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Рис. 1 

 
Метод «Зрозумій мене». Учень од-

нієї фразою пояснює термін (назву ев-
ристики), інший повинен цей термін 
вгадати, записати на аркуші та пояснити 
іншою фразою, не схожою на першу, і 
т. д. Останній учень має назвати еврис-
тичний прийом, який мав на увазі пер-
ший учень. Проводиться по рядах. 

Метод «Кросворд». Учні отримують 
схему кросворду та перелік запитань. 
Необхідно відповісти на запитання та 
заповнити кросворд. Наведемо запитан-
ня та схему до кросворду (рис. 2). 

По вертикалі: 
1. Суть цього евристичного прийому 

полягає у наступному. Якщо у вираз, 
рівність чи нерівність входять змінні 
або вирази з певною областю значень, 
то можна замінити одну або кілька 
змінних (виразів) виразами, що мають 
ту ж область значень. Як називаються 
невідомі, які ми вводимо при викорис-
танні цього евристичного прийому? 
(Допоміжні). 

2. Щоб отримати фізичну картину 
поняття центру мас, розглянемо дві не-
великі кульки з масами m1 і m2, з'єдна-
них жорстким «невагомим стрижнем». 
На цьому стрижні є така чудова точка 
О, що якщо підвісити всю систему в цій 
точці, то вона буде в рівновазі. Чим є 
точка О? (Барицентром). 

4. При використанні цього евристи-
чного прийому ми передбачаємо ті ре-

зультати, до яких може звести пошук. 
Як називається цей евристичний при-
йом? (Прогнозування). 

По горизонталі: 
3. При використанні цього евристи-

чного прийому ми спочатку розглядає-
мо часткові випадки, а потім шукаємо 
розв’язання задачі у загальному випад-
ку. (Індукція) 

5. Суть цього евристичного прийому 
полягає у наступному: поряд із вихід-
ною задачею формулюють схожу, але 
більш просту допоміжну задачу; 
розв’язують цю допоміжну задачу, роз-
биваючи розв’язання на окремі етапи 
(«кроки»); намагаються провести подіб-
ні міркування на кожному «кроці» сто-
совно до вихідної задачі. Як називається 
цей евристичний прийом? (Аналогія). 

6. Як називається приклад, якого є 
достатньо для спростування істинності 
твердження? (Контрприклад).  

Метод «Так чи ні». Учитель записує 
на зворотному боці дошки назву еврис-
тичного прийому. Учні мають вгадати 
його. Для цього вони задають вчителю 
навідні питання. Не можна ставити пи-
тання виду: «Це аналогія?», «Це перефо-
рмулювання задачі?». Учні називають 
прийом тільки після того, як будуть впе-
внені, що це саме він. Учитель відпові-
дає тільки так або ні.  

Наприклад вчитель записав на дошці 
«переформулювання задачі». Наведемо 
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можливі питання, відповіді на які наве-
дено у дужках. 

1). Цей прийом «наводить» нас на 
розв’язання задачі в загальному випад-
ку? (Ні). 

2). Під час використання цього еври-
стичного прийому ми шукаємо схожість 
між об’єктами? (Ні). 

3). Ми шукаємо приклад, який спро-
стовує істинність даного твердження? 
(Ні). 

4). Ми виражаємо шукану величину 
через дані величини? (Ні). 

5). Під час використання цього еври-

стичного прийому ми формозмінюємо 
текст задачі? (Так). 

6). Ми замінюємо одну чи кілька 
змінних іншими виразами? (Ні). 

7). Ми використовуємо цей евристи-
чний прийом під час розв’язування гео-
метричних задач? (Так). 

8). При використанні цього евристи-
чного прийому ми формулюємо умову 
задачі на іншій мові, в інших, більш-
менш близьких термінах? (Так). Отже, 
шуканий евристичний прийом це «пе-
рефомулювання задачі». 

 
 

 
Рис. 2 

 
Метод «Лото». Команди отримують 

даються картки (рис. 3). Вчитель витягує 
з мішечка жетони, називаючи їх номери, 
та зачитує запитання, номер якого збіга-
ється із номером жетона. Відповідає та 
команда, номер на картці якої є цей но-
мер. При правильній відповіді на запи-
тання номер на картці закривається. Пе-
ремагає та команда, у якої на картці буде 
більше жетонів. Наведемо приклади за-
питань (відповіді вказані у дужках). 

3  1 2 

7 5 8  

 6  4 

Рис. 3 
1). Суть цього евристичного прийому 

полягає в тому, що одна з невідомих у 
заданому рівнянні приймається в якості 
параметру, а всі наступні роздуми прово-
дяться відносно іншого (інших) невідо-
мого або параметру. Який евристичний 
прийом описано? (Вираз однієї змінної 
через іншу). 

2). Що означає слово «аналогія»? 
(«Аналогія» – грецьке слово, у перекла-
ді означає «схожість»). 

3). Назвіть, які існують типи заміни 
змінних при використанні евристичного 
прийому введення допоміжних невідо-
мих. (Підстановки, які ведуть до змен-
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шення кількості змінних; підстановки, 
які зберігають кількість змінних; підс-
тановки, які збільшують кількість змін-
них). 

4). Назва якого евристичного прийо-
му з латині означає «наведення». (Інду-
кція). 

5). Що означає прогнозування? 
(Прогнозування – передбачення тих ре-
зультатів, до яких може призвести по-
шук). 

6). Який евристичний прийом вико-
ристовується, якщо задача дається на 
звичайній, «життєвій» мові? (Переклад 
текстової задачі на математичну мову – 
переформулювання задачі). 

7). Наведіть приклад використання 
контрприкладу у житті. (Для тих, хто 
стверджує, що усі ягоди поміщаються 
на долоні, можна поставити в контрп-
риклад кавун. Якщо хтось стверджує, 
що відмінність птахів від інших тварин, 
це наявність крил, то йому можна при-
вести у контрприклад безкрилого птаха 
ківі, який живе у Новій Зеландії, або 
кажанів). 

8). Цей прийом є найкориснішим за-
собом для пошуку закономірностей. Йо-
го важливість відмічалась багатьма вче-
ними-філософами. Уперше на його виня-
ткову цінність звернули свою увагу анг-
лійський філософ Ф.Бекон та італійський 
фізик Г.Галілей. Назвіть цей прийом (Ін-
дукція). 

Метод «Переслідування». Один 
учень розкриває зміст заняття, питання, 
інший намагається його «упіймати» – 
шукає помилки, нібито «переслідує» 
кожне його слово. 

Метод «Третій зайвий». Учні з 
трьох даних задач мають обрати одну 
зайву. Для цього вони повинні їх 
розв’язати, виділити евристичні прийо-
ми, які були використані під час пошуку 
їх розв’язання (два з них будуть однако-
ві). Дві задачі, наприклад, будуть 
розв’язуватися за допомогою евристич-
ного прийому, з яким учні ознайомили-
ся на даному занятті, а одна – за допо-
могою прийому, з яким учні ознайоми-

лися раніше.  
 
Розглянуті методи, на нашу думку, 

можна використовувати на двох (друго-
му та третьому) з п’ятьма технологічних 
блоків для конструювання системи за-
нять евристичного факультативу: всту-
пне заняття, основна частина, тренінг, 
контроль, рефлексія [2]. 

Для занять, що відносяться до друго-
го технологічного блоку евристичного 
факультативу «Основна частина», підій-
дуть методи Автор», «Ланцюжок», «Не-
закінчені фрази», «Переслідування», 
«Третій зайвий». Їх доцільно викорис-
товувати у кінці заняття для підведення 
підсумків, або на наступному занятті 
для актуалізації вже відомих учням ев-
ристик. 

Методи «Так чи ні», «Кросворд», 
«Лото» підійдуть для занять, що відно-
сяться до третього технологічного блоку 
евристичного факультативу «Тренінг», 
під час яких розв’язуються задачі за до-
помогою багатьох розглянутих на попе-
редніх заняттях евристичних прийомів. 
Крім того з їх допомогою можна актуа-
лізувати знання учнів про евристичні 
прийоми. 

Висновки. Використання спеціаль-
них методів евристичного навчання на 
факультативних заняттях з математики, 
на наш погляд, сприятиме активізації 
творчого потенціалу та пізнавальної ді-
яльності учнів, формуванню досвіду ев-
ристичної діяльності учнів, що, у свою 
чергу, сприятиме формуванню евристи-
чних умінь. 
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Резюме. Гончарова И.В., Пустовая Ю.В. О СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДАХ ЭВРИСТИ-
ЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЭВРИСТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТАТИВАХ ПО МАТЕМАТИ-
КЕ. В работе описаны специальные методы эвристического обучения этапа «погружения» 
учащихся в эвристическую деятельность и самостоятельного использования эвристических 
приемов на занятиях эвристического факультатива по математике. 

 
Ключевые слова: эвристические приемы, эвристический факультатив, специальные методы 

эвристического обучения. 
 

Abstract. Goncharova I., Pustova J. ABOUT SPECIAL METHODS OF HEURISTIC LEARN-
ING ON HEURISTIC ELECTIVES COURSES IN MATHEMATICS. The ability to adapt one-
self to new conditions of life has been including into the sphere of personal interest. They are abilities 
to analyse the situation, to change the way of your activity; the ability to find the information and use 
it. One of the most important task is a forming and developing of heuristic abilities. 

Problems which must be solved by person are so different. It’s impossible to teach someone to 
solve all kinds of problems. It’s necessary to give the experience (to develop skills) of independent 
search of new conformity to natural laws, to acquaint themself with some common methods of solving 
problems. 

In order to form the skills of heuristic activity it’s important to organize the work of special op-
tional course. The main idea of this course must be the orientation to seach and create something new 
in their knowledge, skills, abilities, ways of activity and personal qualities. 

To initiate the heuristic activity the teacher must the optional course in such a way to activate 
their (pupil’s) creative and cognitive activity. That is why we propose to learn some special methods 
of heuristic study which to our mind help to organize the work of optional course more effectively. 

Using special methods of heuristic study at mathematic optional course helps to activate the crea-
tive potential and cognitive activity of pupils. It also helps to form experience of heuristic activity and 
skills. 

 
Key words: heuristic methods, heuristic elective course, special methods of heuristic learning. 
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	Евристичний факультатив з математики принципово відрізняється від традиційного. Учні не тільки вчаться розв'язувати задачі, але й винаходити, придумувати і відкривати «нове». Основний зміст евристичних факультативів становлять евристичні прийоми: кож...

