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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В
ЕВРИСТИЧНОМУ НАВЧАННI МАТЕМАТИКИ

У статтi розглядаються особливостi використання комп’ютерних технологiй в евристич-
ному навчаннi математики. Визначено специфiку формування в учнiв математичних
творчих здiбностей, обґрунтовано важливiсть використання iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй у навчаннi математики, розглянуто принципи застосування програмних засобiв
в загальноосвiтнiх школах на уроках математики.
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Вступ
На сьогоднiшнiй день головною задачею методики навчання математики

є пошук нових методiв та концепцiй побудови навчального процесу, якi б доз-
волили зорiєнтувати учня на спiльну дiяльнiсть з вчителем. Ведеться пошук
педагогiчних технологiй, якi б змогли призвести до змiн у навчальному про-
цесi, а саме переорiєнтувати навчання на особистiсть учня i дозволити йому
творчо розвиватися. Одним з таких пiдходiв є метод евристичного навчан-
ня математики з використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
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(IКТ). Спираючись на те, що базою евристичного навчання є творче мислен-
ня, а комп’ютернi технологiї виступають у ролi допомiжної платформи, то
цей пiдхiд може активно використовуватись пiд час навчання математики,
що дасть змогу учням розвивати свої математичнi творчi здiбностi.

На сучасному етапi дослiдженням, розробкою евристичних прийомiв та
методiв як психолого-педагогiчною проблемою займалися В. Андрєєв, Ю. Ку-
люткiн, О. Скафа, А. Хуторський та iншi. В своїх дослiдженнях Ю. Кулюткiн
засвiдчив всю значущiсть використання евристичних методiв i прийомiв у
навчальнiй роботi, яка передбачає самостiйне виведення учнями формул i
закономiрностей, розв’язування нестандартних задач з математики, виконан-
ня практичних i лабораторних робiт [4]. О. Скафа розробила класифiкацiю
евристик, в основу якої було покладено рiвень узагальнення прийому та рi-
вень узагальнення мети (прийоми досягнення визначених цiлей). Також були
розробленi засоби евристичного навчання у виглядi евристико-дидактичних
конструкцiй [3, с. 70].

Використанню IКТ в евристичному навчаннi математики були присвяченi
дослiдження: Н. Апатової, Н. Балик, А. Верланя, К. Власенко, А. Єршова,
М. Жалдака, Н. Морзе, О. Скафи та iнших.

Основна частина
Евристика — це наука про творчiсть, про творчу дiяльнiсть людей з метою

отримання нових результатiв у дослiджуваних ними галузях [1, с. 676].
Евристичнi форми та методи навчання математики сприяють самостiйно-

му створенню нових гiпотез та припущень учнями, якi базуються на вмiннi
будувати означення понять i використовувати їх, висловлювати та обґрун-
товувати судження, розв’язувати математичнi задачi. Отриманi гiпотези та
припущення, обов’язково повиннi бути пiдтвердженi або спростованi згiдно
вже вiдомих теорем i загальнонаукових методiв пiзнання. Форми та методи
евристичного навчання збiльшують можливостi у використаннi дидактичних
засобiв, що є дуже важливим аспектом у пiдготовчiй та супровiднiй для твор-
чостi дiяльностi.

Форми та методи евристичного навчання математики не можуть дати
оптимального результату без допомiжних засобiв. Найбiльш ефективними за-
собами є комп’ютернi технологiї.

Якщо розглядати евристичне навчання математики як комп’ютерно-
зорiєнтовану систему, то треба врахувати те, що учень самостiйно обирає
основнi складовi, за допомогою яких вiн будуватиме освiтнiй продукт. Тоб-
то, при виборi навчальної комп’ютерної програми повиннi бути врахованi
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наступнi аспекти: можливiсть вибору завдання, власного шляху та можли-
вих варiантiв його розв’язання. Основу програмного забезпечення повиннi
складати запрограмованi ситуацiї, що спонукало б учнiв до використання ев-
ристичних пiдходiв, якi дають основу для самостiйного винаходу прийомiв,
методiв розв’язання задач. Важливо, щоб ця робота була проведена до того,
як вiдповiднi питання будуть розглянутi вчителем. По завершенню роботи
учень повинен сам оцiнити результати, якi вiн отримав, спираючись на вимо-
ги, що були висунутi. Таким чином, в учнiв формуються евристичнi прийоми,
що сприяє розширенню та поглибленню змiсту матерiалу, який вивчається [2].

На сьогоднiшнiй день розроблена значна кiлькiсть програмних засо-
бiв, якi за допомогою комп’ютера, дозволяють розв’язувати рiзноманiтнi
математичнi задачi з рiзними рiвнями складностi. Це такi програми, як
Derive,Gran1, Gran2D,Gran3D,DG i iн. В середнiх загальноосвiтнiх на-
вчальних закладах для вивчення курсу математики використовуються ком-
плекти програм GRAN,DG . Вони мають найбiльш зручний та зрозумiлий
iнтерфейс у використаннi для учнiв, не потребують спецiальних знань з курсу
iнформатики.

Результат експерименту, який проводився в загальноосвiтнiй школi №13
м. Слов’янськ на базi 10–11 класiв, засвiдчив, що учнi за допомогою програм
Gran1, Gran2D з легкiстю розв’язують окремi задачi без знання формул,
правил розкладу, алгоритмiв тощо. Сприятливим фактором у засвоєннi сис-
теми понять i правил є графiчний супровiд при розв’язаннi задач. Саме вiн у
багатьох випадках надав учням можливiсть зрозумiти задачу на рiвнi прос-
того розгляду рисункiв або графiчних зображень. Як показала практика,
математика може стати доступною для всiх.

При такому вивченнi математики стало можливим наочне представлення
поняття, яке вивчається. Вiдтак, розвивається образне мислення, просторова
уява, бiльш глибоко розумiється сутнiсть дослiджуваного явища [4].

Використання зазначених програмних засобiв, також є актуальним i при
поглибленому вивченнi математики. Вони надають можливiсть проводити
необхiднi чисельнi експерименти, швидко виконати потрiбнi обчислення або
графiчнi побудови, перевiрити iстиннiсть або хибу гiпотези, використати той
або той метод розв’язання задачi [2].

Висновки
Проведена дослiдницька робота показала, що на результат засвоєння i

отримання знань учнями на уроках математики, впливає не лише змiст ма-
терiалу, а й метод його безпосереднього вивчення та засвоєння.
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Тобто, головним завданням було зробити навчальний процес не лише
ефективним, а й цiкавим, зорiєнтувати мислення учнiв у творчому напрямку.
Для цього на уроках математики був використаний евристичний метод на-
вчання iз застосуванням комп’ютерних технологiй. Запропонований метод,
у комплексi з IКТ, на уроцi дозволив не лише засвоїти готовий навчальний
матерiал, а й сприяв творчому розвитку учнiв у математичному напрямку,
самостiйному проведенню експериментiв, створенню власних теорiй та вне-
сенню своїх пропозицiї щодо побудови освiтнього процесу.

Лiтература
1. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — 4-е изд. — М., 1980. —

720 с.
2. Скафа О.I. Задача як форма i засiб формування евристичної дiяльностi /

О.I. Скафа // Рiдна школа. — 2003. — №6. — С. 43–47.
3. Розвиток iнтелектуальних умiнь i творчих здiбностей учнiв та сту-

дентiв у процесi навчання дисциплiн природничо-математичного циклу
«IТМ*плюс — 2012»: матерiали мiжнародної науково-методичної кон-
ференцiї (6–7 грудня 2012 р., м. Суми): У 3-х частинах. Частина 3 /
упорядник Чашечникова О.С. — Суми : видавничо-виробниче пiдприєм-
ство «Мрiя» ТОВ, 2012. — 98 с.

4. Кулюткiн Ю.К. Евристичнi методи в структурi рiшень, М.: Педагогiка,
1970. — 320 с.

138 Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ


