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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТIВ ДОСЛIДНИЦЬКОЇ
ДIЯЛЬНОСТI У УЧНIВ СТАРШИХ КЛАСIВ

У статтi розглядається формування елементiв дослiдницької дiяльностi учнiв старших
класiв. Об’єктом вивчення став процес навчання математики в курсi старшої школи. Пiд
час вивчення даного питання ми прийшло до того, що включення в навчання матема-
тики системи дослiдницьких задач дозволить сформувати у учнiв розглянутi елементи
дослiдницької дiяльностi, що в свою чергу приведе к пiдвищенню рiвня їх математичного
розвитку.
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Вступ
Однiєю з насущних проблем, яка стоїть перед нашим суспiльством в 21

столiттi, є зростання вимог до розвитку творчої особистостi, яка повинна ма-
ти гнучке продуктивне i дослiдницьке мислення, розвиту активну уяву для
вирiшення надскладних задач, що висуває життя. Зацiкавленiсть суспiльства
в прогресi науки вимагає розвитку професiйних дослiдницьких навичок. Не-
обхiднiсть пiдготовки великої армiї дослiдникiв висунула на перший план
задачу прилучення учнiв до дослiдницької дiяльностi i розвитку здiбностей
до неї в процесi навчання. У силу того, що дослiдницька дiяльнiсть є однiєю
з форм творчої, цю задачу варто розглядати як складову частину пробле-
ми розвитку творчих здiбностей учнiв, що займає особливе становище серед
сучасних проблем педагогiчної науки i школи. Вiд успiшного вирiшення цих
проблем багато в чому залежить виховання поколiння, що зможе адекватно
реагувати на iнформацiйний i технiко-науковий рiст рiвня повсякденного жи-
ття нового сучасного суспiльства. Вiдповiдно до цього необхiднi вибiр i роз-
робка адекватних засобiв формування елементiв дослiдницької дiяльностi.
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У суспiльствi вiдбуваються бурхливi змiни. Людина змушена реагувати на
них адекватно i, отже, повинна активiзувати свiй творчий i дослiдницький
потенцiал. Тому вирiшувати питання розвитку дослiдницької дiяльностi по-
виннi не тiльки вищi навчальнi заклади, але обов’язково i шкiльнi установи,
у яких вiдбувається становлення всiх психiчних функцiй.

Тому в даний час на перший план висуваються методи навчання, що спри-
яють розвиненню творчих здiбностей учнiв. Це визначає посилення проблем-
ностi навчання i вимагає подальшого удосконалення дослiдницького методу,
при якому досягається найбiльша самостiйнiсть учнiв i вiдбувається залуче-
ння їх у дiяльнiсть, що iмiтує науково-дослiдну роботу вчених.

Прилучення учнiв до дослiдницької дiяльностi i розвиток їхнiх дослiдни-
цьких здiбностей - проблема складна i багатопланова. Рiзнi її сторони розгля-
далися в роботах В.А. Крутецького, Л.М. Фрiдмана. Значу роль у вирiшеннi
зазначеної проблеми в напрямку, пов’язаним з розв’язанням задач, зiграли
вiдомi роботи американського математика i педагога Дж. Пойа.

Велика частина робiт, пов’язаних iз застосуванням дослiдницького методу
в навчаннi математицi, була присвячена методицi вивчення конкретних роз-
дiлiв курсу. У той же час питання про формування узагальнених прийомiв
дослiдницької дiяльностi учнiв при вивченнi математики окремо розгляда-
лась не достатньо [1, с.136].

У зв’язку з цим виникає потреба в побудовi i обґрунтуваннi методики
формування елементiв дослiдницької дiяльностi у учнiв старших класiв.

Основна частина
Математика як навчальний предмет має особливостi, що дають сприя-

тливi умови для прилучення учнiв до дослiдницької дiяльностi i розвитку
здiбностей до неї в процесi навчання. Однак, у даний час при навчаннi ма-
тематики здатнiсть до дослiдницької дiяльностi розвивається недостатньо.
Завчання фактiв найчастiше переважає над їхнiм глибоким розумiнням i умi-
нням застосовувати. Аналiз спостережень за навчальним процесом показує,
що значне число учнiв не уявляють собi, як приступити до розв’язання зада-
чi, якщо вона не є вправою шаблонового типу, а поставлена незвичайно, якщо
її формулювання вiдрiзняється вiд прийнятих у пiдручниках стандартiв.

Iсторiя свiдчить, що математика як наука виникла iз задач i розвивається
в основному для розв’язування задач. Найдавнiшi єгипетськi математичнi
папiруси - це збiрки задач. У них немає яких-небудь загальних правил, а є
тiльки розв’язання деяких задач на обчислення.

Задачi стимулювали не лише виникнення, а й подальший розвиток ма-
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тематичної науки. Основну роль, звичайно, вiдiгравали задачi, поставленi
життям. Вони насамперед примушували вчених розробляти новi алгоритми,
виявляти новi закономiрностi, створювати новi методи дослiдження. Тобто
завдяки задачам стимулювалась i розвивалась дослiдницька дiяльнiсть.

У лiтературi з психологiї i педагогiки немає єдиного трактування понят-
тя «задача». Автори по-рiзному тлумачать це поняття - залежно вiд пiдходу
до зв’язку мiж суб’єктом i задачею. У кiбернетицi, дидактицi i методицi на-
вчання математики задача трактується як ситуацiя зовнiшньої дiяльностi,
яка пропонується у вiдривi вiд суб’єкта дiяльностi. Тому задача тут тракту-
ється як будь-яка вимога обчислити, перетворити що-небудь, побудувати або
довести щось. У психологiї задача розглядається як мета, задана в певних
умовах, як особлива характеристика дiяльностi суб’єкта. Задача тут тлума-
читься як суб’єктивне психологiчне вiдображення тiєї зовнiшньої дiяльностi,
у якiй розгортається цiлеспрямована дiяльнiсть суб’єкта.

Процес розв’язання задачi, як розумова дiяльнiсть дослiджується пси-
хологiєю i аналiзується методикою математики. Останнiми роками робиться
спроба дослiдити задачi як такi, а не лише процес їх розв’язування. Звертає-
ться увага на потребу мати чiтке уявлення про структуру задачi. Вiдомо, що
в кожнiй задачi є умова (умови) i вимога (вимоги).

В шкiльнiй практицi панує навчання розв’язанню задач на основi введеної
ранiше їх типiзацiї. Такий шлях навчання дає результати в тому сенсi, що
учень швидко розв’язує задачу, якщо вiн може визначити тип, до якого вона
належить. Однак, цей шлях заважає самостiйному мисленню учнiв. Вони
стають безпорадними, коли зустрiчають незвичайну, нестандартну задачу,
якщо навiть вона по складностi не переважає тi, якi розв’язувались ранiше.

Введення в побут термiна «дослiдницька дiяльнiсть» вимагає появи i ви-
значення наступного, тiсно зв’язаного з ним поняття — «дослiдницькi здiбно-
стi». Дослiдницькi здiбностi логiчно квалiфiкувати вiдповiдно до традицiй
вiтчизняної психологiї як iндивiдуальнi особливостi особистостi, що є суб’є-
ктивними умовами успiшного здiйснення дослiдницької дiяльностi.

Вони, як i всi iншi здiбностi, мають в основi своєї двi складовi: бiологi-
чну (генотипну) i середовищну. Сполучення особливих генотипних i середо-
вищних факторiв народжує внутрiшнє, психiчне утворення, iменоване «до-
слiдницькими здiбностями». Дослiдницькi здiбностi виявляються в глибинi,
мiцностi оволодiння способами, прийомами й елементами дослiдницької дi-
яльностi, але не зводяться до них. Причому дуже важливо розумiти, що мова
йде i про саме прагнення до пошуку, i про здатностi оцiнювати (обробляти)
його результати, i про умiння будувати свою подальшу поведiнку в умовах
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ситуацiї, що розвивається, спираючись на них.
Так, наприклад, звичайно в психологiчних дослiдженнях при визначеннi

рiвня розвитку дослiдницького поводження людини виявляється i пiддається
кiлькiснiй оцiнцi тiльки лише здатнiсть одержувати максимум iнформацiї вiд
об’єкта шляхом нерегламентованої взаємодiї з ним. Це цiлком припустимо при
оцiнцi ступеня виразностi пошукової активностi, але при визначеннi рiвня
розвитку дослiдницьких здiбностей потрiбно принципово iнший пiдхiд.

У фундаментi дослiдницької поведiнки — психiчна потреба в пошуко-
вiй активностi. Основою усього виступає безумовний рефлекс, що одер-
жав вiд свого першовiдкривача I.П.Павлова найменування «орiєнтовно-
дослiдницький рефлекс» або «рефлекс – що таке?». Рiвень розвитку потреби
в дослiдницькiй поведiнцi знаходиться в прямої залежностi вiд рiвня психi-
чної органiзацiї живої iстоти. Чим вище рiвень розвитку потреби в дослiдни-
цькiй поведiнцi, тим iнтенсивнiше розвивається органiзм. Виходить цiкава
закономiрнiсть: чим досконалiше нервова система, тим iнтенсивнiше вона се-
бе удосконалює. Пошукова, дослiдницька активнiсть i є одним з основних
механiзмiв, що забезпечують це прискорення [2, c.250-252].

Крiм прагнення й умiння добувати максимум iнформацiї в умовах нере-
гламентованої взаємодiї з предметом, обов’язково потрiбно оцiнювати i зда-
тностi до сприйняття й уявної переробки iнформацiї, що надходить у хо-
дi дослiдження. Тобто, оцiнюючи рiвень розвитку дослiдницьких здiбностей,
ми не можемо обмежитися оцiнкою ступеня виразностi пошукової активно-
стi, важливо i те, наскiльки iндивiд здатний сприймати i засвоювати досвiд,
отриманий ним у ходi дослiдницької дiяльностi. Наскiльки вiн здатний вико-
ристовувати цей досвiд надалi, у процесi розвитку ситуацiї.

У контекстi даних мiркувань особливу важливiсть здобуває питання iн-
дивiдуальних розходжень у дослiдницькiй поведiнцi i рiвнях розвитку дослi-
дницьких здiбностей.

Учбова дослiдницька дiяльнiсть має наступнi особливостi: недетермiнова-
нiсть або неповна детермiнованiсть вiдповiдної дiяльностi; iндивiдуальнiсть
даної дiяльностi, а саме, необхiдним атрибутом є вимога самостiйного ухва-
лення рiшення; продуктивнiсть, а саме, спрямованiсть на одержання нового
знання, що дозволяє видiлити дослiдницьку дiяльнiсть як форму творчої дi-
яльностi.

Д. Пойа вважав, що велике наукове вiдкриття дає рiшення великої про-
блеми, але й у рiшеннi будь-якої задачi присутня крупиця вiдкриття. Дiйсно,
задача може бути скромною, але якщо вона кидає виклик допитливостi i
змушує бути винахiдливим, то ви зможете випробувати ведучу до вiдкриття
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напругу розуму i насолодитися радiстю перемоги. [3, c.25].
Залучення учнiв у дослiдницьку дiяльнiсть, ознайомлення їх на репроду-

ктивному i творчому рiвнях з елементами цiєї дiяльностi, найбiльше природно
протiкає в процесi розв’язання задач. Цим визначається мiсце навчальної до-
слiдницької дiяльностi, пов’язаною з використанням математичних уявлень i
методiв. Звiдси випливає необхiднiсть включення в навчання математицi до-
слiдницьких задач, що припускає визначену переробку сформованої системи
задач курсу математики. Роль, яку дослiдницька дiяльнiсть має в проце-
сi навчання математицi, полягає в пiдвищеннi рiвня математичного розви-
тку учнiв. Що безперечно є дуже важливо для процесу навчання математи-
цi зокрема, i iнших предметiв взагалi. Такi елементи як розбивка задачi на
пiдзадачi, установлення структурної подiбностi зовнi рiзних систем задач, ба-
чення динамiки задачi, органiзацiя перебору i деякi iншi є носiями основних
властивостей дослiдницької дiяльностi.

Формування елементiв дослiдницької дiяльностi вiдбувається за допомо-
гою спецiальних задач, якi подiленi на два класи. Задачi першого класу яв-
ляють собою «зразки», «рецепти» дiй. Вони спрямованi на знайомство з еле-
ментами дослiдницької дiяльностi i їх складовими операцiями, на розгляд
структури, динамiки, логiки i рiзних сторiн виконання вiдповiдних дiй, на
застосування них. Кожна з задач однiєї групи розбита на пiдзадачi, рiшення
яких дає нам рiшення вихiдної задачi. При цьому кiлькiсть пiдзадач може
варiюватися в залежностi вiд iндивiдуальних особливостей учня, якому во-
на пропонується. Чим сильнiше учень – тим менше йому необхiдно пiдзадач
для розв’язання даної задачi. I навпаки, чим слабкiше учень – тим бiльша
кiлькiсть пiдзадач йому необхiдна.

Задачi другого класу повиннi бути спрямованi на залучення учнiв у на-
вчальну дослiдницьку дiяльнiсть. Розв’язання цих задач, у вiдмiнностi вiд
задач першого класу, де виконання конкретної дiї фiксується, вимагає вибо-
ру необхiдних дiй, умiння орiєнтуватися в проблемнiй ситуацiї. Дiяльнiсть
пов’язана з розв’язанням задач цього класу на даному етапi навчання не по-
винна бути детермiнованою. А це можливо тiльки в тому випадку, коли мето-
ди розв’язання цих задач на даному етапi навчання не мали мiсця в практицi
учнiв, коли учнi не мають можливостi органiзувати свою дiяльнiсть строго за
зразком. В основi методики навчання учнiв вiдповiдним дiям лежить знайом-
ство з рiзними сторонами їхнього виконання, при цьому розглядати складовi
їхнi операцiї передбачається неявним образом.

Знайомство учнiв з вiдповiдними операцiями вiдбувається на рiвнi про-
тиставлення, у процесi взаємних переходiв мiж полюсами: «iстотний»-
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«несуттєвий» елемент задачi, «вiрнi»-«невiрнi» зв’язки, «iстотнi»-«несуттєвi»
зв’язки, «повне»-«неповне» безлiч пiдзадач, «суперечливе»-«несуперечливе»
безлiч пiдзадач i т.д..

Навчальна дослiдницька дiяльнiсть повинна як можна бiльше iмiтувати
наукову дослiдницьку дiяльнiсть. Тому розв’язання задачi повинно мiстити
основнi етапи дослiдження. Одним з основних етапiв дослiдницької дiяльностi
є етап побудови гiпотези. Це сприяє розвиненню математичної iнтуїцiї учнiв i
досягається за рахунок вiдповiдної постановки задачi. Слiд ще раз наголоси-
ти, що при викладаннi даного матерiалу вчителю необхiдно використовувати
наступнi методи навчання: проблемний виклад, пошукова бесiда, дослiдни-
цький i особливу увагу треба придiлити евристичному методу. Пiдбiр засобiв
навчання для органiзацiї навчально-дослiдницької дiяльностi школярiв при
вивченнi математики передбачає комплексне поєднання традицiйних засобiв
навчального процесу. Використання рiзноманiтних засобiв навчання дозволяє
вчителевi цiлеспрямовано й ефективно керувати процесом самостiйної дослi-
дницької дiяльностi учнiв, формує елементи iнформацiйної культури учнiв,
i разом з тим, стимулює iнтерес учнiв до вивчення математики, готує їх до
неперервної освiти в майбутньому.

Висновки
Дослiдницька дiяльнiсть – особливий вид дiяльностi, породжувана в ре-

зультатi функцiонування механiзму пошукової активностi i споруджувана на
базi дослiдницької поведiнки. Мiсце дослiдницької дiяльностi знаходиться на-
самперед у математицi у задачах. Причому цi задачi, мають нести у собi
елемент нестандартностi, тобто мають бути нестандартними. Формування
елементiв дослiдницької дiяльностi вiдбувається за допомогою спецiальних
задач, якi подiленi на два класи.
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