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ФОРМУВАННЯ ПIЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТIЙНОСТI УЧНIВ
ПРИ ВИВЧЕННI ГЕОМЕТРIЇ З ВИКОРИСТАННЯМ

КОМП’ЮТЕРНО-ОРIЄНТОВАНИХ ЗАСОБIВ НАВЧАННЯ

У статтi розглядається проблема формування пiзнавальної самостiйностi учнiв старшої
школи. Особливу увагу придiлено використанню iнформацiйних технологiй для заохо-
чення до навчання. В статтi аналiзуються комп’ютерно-орiєнтованi засоби, затвердженi
Мiнiстерством освiти i науки України, та їх практичне застосування для навчання геомет-
рiї у старшiй школi.
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Вступ
Сучасна реформа освiти України передбачає модернiзацiю самого змiс-

ту освiти, а також методiв i засобiв навчання. Проте, як свiдчить шкiльна
практика, iснують певнi протирiччя мiж ростом об’єму навчальної iнфор-
мацiї та способами її засвоєння; iнтелектуалiзацiєю роботи та недостатнiм
рiвнем пiзнавальної самостiйностi. Школа не завжди вчить школярiв само-
стiйно розмiрковувати, знаходити вихiд iз проблемних ситуацiй, приймати
особистiснi рiшення та дiяти вiдповiдно до прийнятих рiшень. Саме цим
пояснюється низький рiвень самостiйностi мислення, нездатнiсть учнiв ор-
ганiзувати своїми силами самостiйну пiзнавальну дiяльнiсть, а як наслiдок
цього недостатнiй рiвень їх пiзнавальної самостiйностi при оволодiннi шкiль-
ною програмою в цiлому та математики конкретно.

Це говорить про актуальнiсть проблеми розвитку пiзнавальних iнтересiв
школярiв для сучасної побудови навчального процесу. Звiсно, ця проблема
не нова, над нею працювало багато вчених, серед них Н.Бiбiк, В.Лозова,

c⃝Чуйко О.В., Астахова Н.С.,2014

131



Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

О.Киричук, А.Кульчицька, Н.Морозова, З.Огороднiйчук, Г.Щукiна та iншi.
Проблема формування пiзнавального iнтересу i органiзацiя цього процесу
вiдображена в роботах М.Скаткiна, Г.Щукiної, A.Матюшкiна, Л.Аристової,
B.Бiблера, А.Брушлинського, Г.Давидової.

Математика в школi традицiйно вважається складним для вивчення пред-
метом, вона служить опорним предметом для вивчення сумiжних дисциплiн.
I, нарештi, все бiльше спецiальностей, що вимагають високого рiвня освi-
ти, пов’язанi з безпосереднiм застосуванням математики (економiка, фiнанси,
хiмiя, iнформатика, технiка, бiологiя). Таким чином, зростає роль математич-
ної пiдготовки в загальнiй освiтi сучасної людини. Одним з найскладнiших в
шкiльному курсi математики (серед усього шкiльного курсу) завжди вважа-
лась геометрiя.

Одним iз потужних засобiв вирiшення завдань сучасної освiти виступають
сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї (IКТ).

Питанням впровадження засобiв нових IКТ у навчання математики зай-
маються Є.Вiнниченко, М.Головань, Ю.Горошко, М.Жалдак, зокрема, гео-
метрiї: Т.Архiпова, О.Вiтюк, Н.Кульчицька та iн.

Вiдповiдно до Нацiональної доктрини розвитку освiти [1], одним iз основ-
них напрямкiв оновлення змiсту шкiльної освiти є особистiсна орiєнтацiя
освiти, основною метою якої є розвиток всiх форм самостiйностi учнiв. Тому
в нашiй роботi розглядається актуальнiсть використання педагогiчних прог-
рамних засобiв (ППЗ) в навчальнiй дiяльностi учнiв старшої школи. Зокрема
при вивченнi геометрiї та дослiдження рiвня пiзнавальної самостiйностi учнiв
при навчаннi з використанням ППЗ.

Основна частина
Однiєю з головних умов успiшного перебiгу навчального процесу i

свiдченням його правильної органiзацiї є наявнiсть iнтересу. Пiзнавальний
iнтерес не є чимось зовнiшнiм, додатковим стосовно навчання. Пiзнавальний
iнтерес — це глибинний внутрiшнiй мотив, заснований на властивiй людинi
вродженiй пiзнавальнiй потребi [3]. Вiдсутнiсть iнтересу у школярiв є показ-
ником серйозних недолiкiв в органiзацiї навчання.

Пiзнавальну самостiйнiсть науковцi розглядають як один iз видiв само-
стiйностi, що характеризується вмiнням сприймати й самостiйно ставити нове
запитання, створювати нову проблему та розв’язувати її власними силами
(П.Блонський, Д.Богоявленська, М.Махмутов, О.Савченко та iн.), а також
як свiдому вмотивованiсть дiй, їх обґрунтованiсть, здатнiсть людини бачити
об’єктивнi пiдстави для того, щоб дiяти вiдповiдно до власних переконань
(А.Матюшкiн, А.Смирнов, С.Рубiнштейн та iн.).
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В дослiдженнях М.Жалдака розглядається проблема пiдвищення
ефективностi навчання геометрiї за допомогою iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй. Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї — це узагальнююче
поняття, що описує рiзнi методи, способи i алгоритми збору, зберiгання,
обробки, подання та передачi iнформацiї.

Можна застосовувати найрiзноманiтнiшi форми роботи з використанням
IКТ. Це вiртуальнi пiдручники, програми для формування практичних умiнь
та навичок, iнтерактивнi навчаючi системi, навчальнi програми iмiтацiйно-
моделюючого типу. Переваги розроблених вiдповiдно до Державних стандар-
тiв освiти навчальних програм очевиднi.

Слiд зазначити, що коли говорять про необхiднiсть застосування IКТ в
навчально-виховному процесi, то передбачають застосування основних пе-
дагогiчних програмних засобiв, якi доцiльно використовувати саме на уро-
ках математики. Програми GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D вiдносяться до
iмiтацiйно-моделюючих програм. Використання цих ППЗ дає можливiсть
учням вирiшувати окремi завдання, не знаючи вiдповiдного аналiтичного
апарату та iн. Учень може розв’язувати рiвняння, нерiвностi та їх системи,
не знаючи формул для знаходження коренiв, методу виключення змiнних,
методу iнтервалiв та iн.; обчислювати похiднi й iнтеграли, не пам’ятаючи таб-
лиць; дослiджувати функцiї, не знаючи алгоритмiв їх дослiдження. Разом з
тим, завдяки можливостям графiчного супроводу комп’ютерного розв’язан-
ня завдання, учень чiтко й легко розв’яже досить складнi завдання, впевнено
буде володiти вiдповiдною системою понять i правил. Використання подiбних
програм дає можливiсть у багатьох випадках зробити розв’язання завдання
настiльки доступним, як простий розгляд рисункiв або графiчних зображень.
Вiдповiднi програми роблять окремi роздiли й методи математики доступ-
ними, зрозумiлими, легкими i зручними для використання. Як вiдзначає
М.Жалдак, програма GRAN1 розроблялась спецiально для пiдтримки шкiль-
ного курсу математики, вона призначена для графiчного аналiзу функцiй.
Педагогiчний програмний засiб GRAN-2D вiдноситься до розряду програм
динамiчної геометрiї. Програма GRAN-2D використовується для графiчного
аналiзу геометричних об’єктiв на площинi. Також GRAN-2D дозволяє ство-
рювати макроконструкцiї — сукупнiсть об’єктiв базового типу, що призначенi
для спрощення комбiнацiй об’єктiв, якi часто використовуються.

Програма GRAN-3D дає змогу оперувати моделями просторових об’єктiв,
якi вивчаються в курсi стереометрiї, а також забезпечує засобами аналiзу й
ефективного отримання вiдповiдних чисельних характеристик рiзних об’єктiв
у тривимiрному просторi [2].
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Пiд час педагогiчного експерименту, що проходив на базi Донецької за-
гальноосвiтньої школи I-III ступенiв №120 були використанi саме такi про-
грамнi педагогiчнi засоби. Це дало змогу проводити дослiдження геомет-
ричних об’єктiв iз вiзуалiзацiєю отриманих чи прогнозованих результатiв,
розв’язувати задачi на побудову в площинi, дослiджувати властивостi гео-
метричних фiгур, перетворювати i редагувати зображення, перемiщувати
креслення тощо. Та головна практична значимiсть дослiдження в тому, що
використання засобiв IКТ дозволило пiдвищити якiсть процесу навчання гео-
метрiї, формувати вмiння самостiйної пiзнавальної дiяльностi учнiв, творчий
взаємозв’язок вчителя з учнем i оптимальне керування навчанням.

Завданням цього експерименту було визначити чи справдi використання
IКТ може вплинути на розвиток та формування пiзнавальної самостiйнос-
тi. На початку проведення експерименту були визначенi рiвень успiшностi
учнiв, прагнення i мотиви навчання, зокрема у вивченнi математики взага-
лi. Наступним етапом було спостереження та порiвняння успiхiв на уроках
алгебри та геометрiї. Було виявлено, що завдання на уроках геометрiї викли-
кали бiльше утруднень нiж на уроках алгебри. Наступним етапом проведення
експерименту було впровадження комп’ютерно-орiєнтованих засобiв на уро-
ках геометрiї. При вивченнi геометрiї за допомогою програми GRAN-3D та
програми GRAN-2D учнi проявляли стiйкий iнтерес до використання описа-
них програмних засобiв, що вiдкрили для них широкi можливостi не лише
для побудови геометричних тiл, розгляду їх зображень у динамiцi, розгля-
ду зсередини, але й вивiльнили їх час для зосередження уваги на з’ясуваннi
проблеми, дали поштовх до розвитку мотивацiї вивчення окремих роздiлiв
геометрiї та до глибокого, осмисленого засвоєння навчального матерiалу в
цiлому. Користь використання саме цих програм була досить значною.

У той же час можна видiлити i декiлька негативних сторiн використання
ППЗ. Так, застосування цих програм дає змогу учням, не знаючи та не запа-
м’ятовуючи формул, правильно розв’язувати задачi. Проте застосовуючи їх,
учитель не тiльки дає знання, але й вказує їх межi.

Висновки
На практицi було виявлено, що використання педагогiчних програмних

засобiв дiйсно впливає на формування та рiвень пiзнавальної самостiйностi
учнiв при вивченнi геометрiї.

Треба опановувати цi програми i активно впроваджувати їх при вивченнi
математики.
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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.

Ключовi слова: евристичне навчання, комп’ютернi технологiї, методика навчан-
ня, математика.

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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