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АКТИВIЗАЦIЯ ПIЗНАВАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена проблемi активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв на уроках матема-
тики, обґрунтуванню необхiдностi цiлеспрямованої та систематичної вiдповiдної роботи
вчителя та розробцi методичних рекомендацiй щодо вирiшення цiєї проблеми. Автори спи-
раються на власний досвiд викладання математики в класах рiзних профiлей навчання.
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iнтегроване та проективне навчання.

Вступ
Наша сучасна дiйснiсть характеризується всебiчним проникненням мате-

матики в рiзнi сфери людської життєдiяльностi. Вона являє собою потужний
апарат, який сприяє розвитку логiчного мислення учнiв. Володiння матема-
тичними методами, знання їх особливого язика стає обов’язковим елементом
загальнолюдської культури. Практичнi вмiння та навички математичного ха-
рактеру необхiднi для подальшої трудової та професiйної пiдготовки учнiв.

Одним з ключових аспектiв дiяльностi вчителя є удосконалення, урi-
зноманiтнення, систематизацiя навчального процесу, спонукання учнiв до
свiдомого та самостiйного придбання знань, умiнь та навичок.

На сучасному етапi розвитку суспiльства iнформацiйний потiк заповнює
всi сфери людського життя, але перед нами постає проблема сприймання
та фiльтрування поданої iнформацiї. Зникає прагнення до пошуку, пiзнання,
творчостi тобто дiяльностi. Збiльшення розумового навантаження на уроках
змушує замислитись над тим, як пiдтримати iнтерес учня до матерiалу, що
вивчається, та його активнiсть протягом усього уроку.

У психолого-педагогiчнiй лiтературi переконливо показано, що правильно
органiзована самостiйна робота учнiв на уроцi сприяє значному пiдвищенню
ефективностi навчання, активiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi, але
прагнення учнiв до самостiйної роботи викликане розумiнням значущостi
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придбання та обробки поданої вчителем iнформацiї прищеплюється з поча-
ткових класiв. Тому при пiдготовцi до уроку учитель має спочатку розв’язати
принципове завдання, як найдоцiльнiше органiзувати передачу нового ма-
терiалу — за допомогою повiдомлення, евристичної бесiди або впровадити
елементи вiдкриття, роздумiв, розв’язання проблем, чи запропонувати само-
стiйну роботу з матерiалом. Також є необхiдним перетворити кожний урок
на урок спiлкування, мислення, де iстина постає як суперечка про iстину, як
дiалог.

Питанням органiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв, методiв та
шляхiв розвитку пiзнавальної дiяльностi, займались на протязi багатьох ро-
кiв такi педагоги: А.М. Алексюк, Н.М. Бiбiк, М.О. Данiлова, I.Я. Лернер,
В.О. Онищук, В.О. Сухомлинський, О.Я. Савченко, Г.I. Щукiна та iн. Пошу-
ки оптимальних шляхiв розвитку пiзнавальних iнтересiв, шляхiв та методiв
розвитку пiзнавальної дiяльностi представленi в працях: А.М. Алексюка,
В.О. Онищука, Г.I. Щукiної, що розглядали пiзнавальнi iнтереси як стиму-
ли до пересилення труднощiв у навчаннi, шляхи до отримання морального
задоволення вiд роботи, намагання розширити знання, знайти новi джерела
iнформацiї, до активного мисленевого пошуку [1, C.3].

Основною цiллю даної статтi є виявлення та обґрунтування можливо-
стi подальшого вдосконалення методики активiзацiї пiзнавальної дiяльностi
учнiв в процесi вивчення математики.

Основна частина
Зростаюча роль математики у вирiшеннi задач науково-технiчного про-

гресу ставить перед школою задачу ефективної допомоги учням в оволодiннi
навчальним матерiалом i властивим цьому предмету стилем мислення, який
є важливою компонентою загальної культури сучасної людини. Особливої
уваги в цьому планi потребують учнi старших класiв, до рiвня навчально-
пiзнавальної дiяльностi яких новий змiст математичної освiти ставить пiдви-
щенi вимоги.

Основна задача навчання математицi в школi — мiцне оволодiння учнями
системою математичних знань та вмiнь, необхiдних у повсякденному життi та
трудовiй дiяльностi кожному члену сучасного суспiльства, достатнiх для ви-
вчення сучасних дисциплiн i продовження освiти. В останнiй час велика увага
придiляється пiдвищенню ефективностi процесу навчання в школi, оскiльки
традицiйна органiзацiя не вiдповiдає вимогам часу, не створює умов для по-
кращення якостi навчання та розвитку учнiв.

Тому Мiнiстерством освiти i науки України була запропонована рефор-
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ма «Нова українська школа», згiдно якiй замiсть запам’ятовування фактiв
та визначень понять учнi набуватимуть компетентностей (математична ком-
петентнiсть; iнновацiйнiсть; пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть; ком-
петентностi у галузi природничих наук, технiки i технологiй та iн.). Все
це сприяє динамiчнiй комбiнацiї знань, умiнь, навичок, способiв мислення,
поглядiв, цiнностей, iнших особистих якостей, та визначає здатнiсть особи
успiшно соцiалiзуватися, провадити професiйну та/або подальшу навчальну
дiяльнiсть. Тобто формує ядро знань, на яке будуть накладатись умiння цими
знаннями користуватися, цiнностi та навички, що знадобляться в професiй-
ному та приватному життi. Також Концепцiя НУШ пропонує впроваджувати
iнтегроване та проектне навчання [4], яке сприяє розвитку наукового стилю
мислення учнiв, формує комплексний пiдхiд до навчальних предметiв, навчає
здобувати знання самостiйно; користуватися дослiдницькими методами: зби-
рати iнформацiю, факти, умiти їх аналiзувати з рiзних точок зору, висувати
гiпотези, робити висновки; пiдвищує якiсть знань школярiв та iнтерес учнiв
до навчання; допомагає бiльш глибокому усвiдомленню i засвоєнню програм-
ного матерiалу; залучає школярiв до науково-дослiдницької дiяльностi та iн.,
тобто активiзує учнiв не тiльки пiд час уроку, а й в вiльний вiд навчання час.

Для досягнення кращих результатiв в навчаннi необхiдне виконання та-
ких умов:
— формувати в учня позитивне вiдношення до навчання;
— подача навчального матерiалу повинна бути у певнiй логiчнiй послiдов-
ностi;
— демонстрацiя i закрiплення навчального матерiалу повинна супроводжу-
ватись застосуванням рiзних методiв та прийомiв, якi активiзують розумову
та творчу дiяльнiсть учнiв з урахуванням iї вiкових особливостей;
— обов’язкове використання та закрiплення знань на практицi.

Також для активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв, розвитку їх мислен-
ня потрiбно використовувати задачi, котрi демонструють зв’язок математики
з життям. Прикладом таких задач є задачi з параметрами. Залучення їх до
навчального процесу дозволяє природно й педагогiчно доцiльно iмiтувати
повний процес прикладного математичного дослiдження або окремих його
етапiв, що сприяє розвитку в учнiв глибокого стiйкого iнтересу до дослi-
дження. В процесi розв’язування задач iз параметрами учнi знайомляться
з великою кiлькiстю евристичних прийомiв (методiв) загального i спецiаль-
ного характеру.

Їх можна вiднести до задач пiдвищеної складностi i тому їх розв’язання
передбачає пошук нестандартних способiв розв’язку, евристичних прийомiв,
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методiв, при цьому можуть бути використанi вiдомостi з iнших роздiлiв ма-
тематики, тобто передбачене застосування внутрiшньо-предметних зв’язкiв.
Їх рiзноманiтнi дидактичнi можливостi роблять цi задачi потужним засобом
активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв на уроках математики.

Також при вивченнi теоретичного матерiалу активiзувати розумову дi-
яльнiсть допомагає продумана система питань, яка дозволяє спрямовувати
думки учнiв у правильному руслi, зробити їх активними учасниками бесiди
та направити їх мiркування для вiдкриття чогось нового, незвiданого. Велику
роль вiдiграє запровадження iнновацiйних технологiй, якi сприяють розвитку
мислення учнiв умiння вислухати товариша i зробити свої висновки, вчитися
поважати думку iншого i вмiти аргументувати власну думку.

За Фрiдрiхом Дiствергом — видатним педагогом-демократом, будь-який
метод поганий, якщо привчає учня до пасивностi, i гарний, якщо пробуджує
в ньому самодiяльнiсть [2, С. 154]. Яким би гарним та методично правиль-
ним не був виклад самого навчального матерiалу вчителем, вiн не гарантує
успiшного засвоєння учнями нових знань. Засвоєння вiдбувається лише тодi,
коли учень власними зусиллями, власною роботою свого розуму, волi, заста-
вить себе слухати, розумiти, запам’ятовувати. Тому навчально-пiзнавальна
дiяльнiсть учнiв є i засобом i в той же час результатом навчання. I тому не-
обхiднiсть активiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв дуже велика.
Якщо її не буде то не вiдбудеться i повноцiнного процесу навчання.

Висновки
На основi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури, узагальнення та

систематизацiя власного досвiду викладання математики в школi можна при-
йти до висновку, що реалiзацiя принципу активностi в навчаннi має важливе
значення, так як навчання й розвиток носять дiяльнiсний характер i вiд
якостi навчання як дiяльностi залежить результат освiти, розвитку та ви-
ховання школярiв. На теперiшнiй час ключовою проблемою в розв’язаннi
задачi пiдвищення ефективностi та якостi навчального процесу є саме акти-
вiзацiя пiзнавальної дiяльностi школярiв. Її особливе значення в тому, що
навчання спрямоване не тiльки на сприйняття навчального матерiалу, а й на
формування вiдношення учня до самої пiзнавальної дiяльностi, активнiсть є
необхiдною умовою формування розумових якостей особистостi. Бо перетво-
рюючий характер дiяльностi завжди пов’язаний з активнiстю суб’єкта. Тому
дiї вчителя, орiєнтованi на активiзацiю пiзнавальної дiяльностi його учнiв,
мають бути постiйною складовою частиною навчального процесу.

Випуск №8, 2018 137



Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

Лiтература
1. Анiпонова М. Активiзацiя творчої дiяльностi учнiв на уроках математи-

ки. // Математика. — 2009. — Червень. № 23. — С. 3–6
2. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедгиз, 1956.

— С. 136–203.
3. Тягло О.В. Критичне мислення. М.: Харкiв, 2008. — С. 187.
4. Мiнiстерство освiти i науки України «Нова Українська школа» //

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Besedin B.В., Chechetenko V.O.
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine.

Activation of citizenship activities in maternal materials
The article is devoted to the problem of activating cognitive activity of

students at the lessons of mathematics, substantiation of the need for purposeful
and systematic work of the teacher and the development of methodological
recommendations for solving this problem. The authors rely on their own experi-
ence in teaching mathematics in the classes of different teaching profiles.

Keywords: cognitive activity, learning process, activation of activity,
integrated and projective learning.
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