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ЕВРИСТИЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ 
ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ

А. В. Прус
Національний педуніверситет ім. М. П.Драгоманова,

м. Київ, УКРАЇНА

У відповідності до вимог, які у наш час суспільство ставить перед школою, 
навчання має бути орієнтованим на розвиток продуктивного, творчого мислення, 
яке забезпечує можливість самостійно здобувати нові знання, застосовувати їх в 
різноманітних умовах навколишньої дійсності. Тому у новій програмі 12-річної 
школи записано, що формування навичок застосування математики є однією із 
головних цілей викладання математики [1]. Значною мірою забезпечує 
виконання поставлених завдань прикладна спрямованість курсу математики. 
Проблемі її реалізації приділяли увагу такі математики і методисти як А.Д. 
Александров, І.Бекбоєв, Г.П. Бевз, Б.В. Гнеденко, Ю.М. Колягін, 
А.Г.Конфорович, З.І.Слєпкань, Л.О.Соколенко, А.І. Фетисов, В.В. Фірсов, 
Л.М.Фрідман, З.Я.Хаметова, В.О. Швець та ін.

Здійснювати прикладну спрямованість цілком можливо, базуючись на 
будь-яких моделях навчання, які виникли на провідних психологічних 
концепціях научіння. Але найбільший ефект від її реалізації досягається за умови 
такого навчання, яке вирізняє учня як повноправного його суб’єкта. Метою 
евристичного навчання, як зазначає у своїй роботі О.І. Скафа, є не тільки 
передавання вчителем досвіду минулого, але створення учнями під керівництвом 
вчителя особистішого досвіду й навчальної продукції, зорієнтованої на 
конструювання майбутнього в зіставленні з відомими культурно-історичними 
аналогами [2]. Отже, існують зв’язки між підходами до реалізації технології 
евристичного навчання та засобами здійснення прикладної спрямованості. 
Розглянемо окремі із них на прикладі навчання стереометрії у школі.

Евристичне навчання стереометрії спрямоване, зокрема, на 
формування навчально-пізнавальної евристичної діяльності школяра у 
даній області. Одним із проявів евристичної діяльності учнів є уміння 
р о зв ’язувати евристичні задачі (під евристичними будемо розуміти 
нестандартні задачі), а також конструювати різноманітні евристичні 
завдання, моделювати реальні процеси. Одним із засобів прикладної 
спрямованості стереометрії є прикладні стереометричні задачі (їх 
розв’язування та створення на їх основі нових). Зауважимо, що під 
прикладними ми розуміємо задачі, які виникають поза курсом математики 
але розв’язуються математичними методами та способами. Таким чином, 
евристичне навчання дасть учням знання та вміння розв’язувати прикладні 
задачі, розв’язування яких, у свою чергу приведе до вирішення не лише, 
власне, завдань евристичного навчання, але і освіти, а головне -  реальних, 
життєвих задач учня. Іншим засобом прикладної спрямованості є
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виготовлення та використання моделей стереометричних тіл, наприклад, 
Моделей, створених у техніці орігамі. їх можна використовувати з різною 
Педагогічною спрямованістю. 1. Демонстрація геометричного тіла з метою 
сприймати теоретичний матеріал не лише на слух, але і за допомогою 
роботи органів зору та дотику та формувати математичні поняття. 2. 
Модель у ролі ілюстрації окремих теоретичних положень (аксіом, теорем, 
властивостей геометричних фігур та ін.) для самостійного формулювання 
ними означень та тверджень і кращого сприйняття та подальшого 
усвідомлення доведень. 3. Модель для спростування неправильних уявлень 
та покращення просторової уяви. 4. Модель як засіб вироблення окомірних 
навичок; як тренувальний засіб для здійснення прямих та обернених 
операцій (згортання та розгортання моделі); як засіб показу взаємозв’язку 
та перетворення площинних та об’ємних фігур (наприклад, із квадратного 
листа паперу отримуємо піраміду та навпаки). 5. Модель як зразок для 
проведення практичних (лабораторних) робіт. Моделі із паперу традиційно 
недовговічні, також папір -  не надто дорогий матеріал. Тому на цих 
моделях можна зображувати олівцем чи то ручкою висоти, позначати 
необхідні елементи та навіть записувати скорочено дані умови (задачі. 
Звичайно, що із ними зручно також провадити вимірювальні роботи. 6. Це 
може бути і основа для рисунка просторової фігури. Після того, як учні 
познайомились, наприклад, із поняттям піраміди, її видами, потрібно 
навчити учнів зображати піраміду на площині. Використовуючи модель, 
учні досить легко пригадують правила паралельного проектування та 
виконують потрібне креслення. 7. Створена модель може виступати і як 
унаочнення умови задачі. 8. Модель виступає і як основа для створення 
власної задачі. 9. Модель як допоміжний засіб учням під час контролю їх 
знань та умінь. Дані прийоми роботи з моделями стереометричних фігур 
стимулюють включення у процес розв’язування проблем наочно-образного 
мислення, що дозволяє використати його перевагу над вербальним 
мисленням, можливість цілісного сприйняття, “бачення” всієї ситуації, чим 
полегшує перебіг характерних для продуктивного мислення інтуїтивних 
процесів. Тобто, іде формування прийомів евристичної діяльності у 
стереометрії за рахунок її прикладної спрямованості.

У подальшому ми плануємо подати та розкрити всі інші існуючі 
взаємозв’язки евристичного навчання стереометрії та її прикладної 
спрямованості.
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