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ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСIБ
ПIДВИЩЕННЯ ПIЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI УЧНIВ

Стаття присвячена проблемi активiзацiї пiзнавальної дiяльностi на уроках математики,
розкриттю основних шляхiв удосконалення процесу навчання за допомогою позакласної
роботи учнiв в закладах середньої освiти. Автори спираються на власний досвiд виклада-
ння математики в класах рiзних профiлiв навчання.
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Вступ
Кожен вчитель прагне зацiкавити учнiв своїм предметом, адже це є за-

порукою успiшного навчання. Iснує багато засобiв зацiкавлення школярiв
математикою, але, на нашу думку, найдiєвiший — добре продумана позакла-
сна робота.

Застосування такого засобу в навчальному закладi має багато переваг,
зокрема в такий спосiб школярi не лише краще пiзнають навколишнiй свiт, а
й вчаться аналiзувати, порiвнювати i зiставляти, узагальнювати, конкретизу-
вати, абстрагувати вiд часткового, робити умовиводи, розвивають мислення.
Звiсно, учитель на уроцi не може вiдстежити розвиток цих вмiнь у всiх учнiв
класу, вiн не встигає також i виховувати їх в правильному напрямку на кла-
сних годинах. А коли школяр, за своїм власним бажанням, вiдвiдуватиме
математичнi позакласнi заходи, то вiн й на уроках буде бiльш зацiкавлено
ставитись до навчального матерiалу, краще розумiтиме й засвоюватиме його.
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За останнi роки вчителi дiйсно набули великого досвiду в органiзацiї та
проведеннi позакласних занять з математики, який треба узагальнювати й
всiляко популяризувати.

Ряд глибоких проблем модернiзацiї факультативних завдань, позакласної
роботи, роботи гурткiв з практичним й теоретичним вивченням математики
розглядається в статтях С.I. Шварцбурда та В.В. Фiрсова. А В.I. Коба й О.О.
Хмура узагальнили досвiд роботи математичних гурткiв, олiмпiад та iнших
заходiв. Також, спираючись на досвiд В.Д. Степанова, можна вiдмiтити, що
розвиток самостiйностi та творчої активностi учнiв є важливим засобом по-
лiпшення навчально-виховного процесу школи.

Метою статтi є розкриття основних шляхiв удосконалення процесу навча-
ння за допомогою позакласної роботи учнiв в закладах середньої освiти.

Основна частина
Розглянемо основне поняття статтi, але для подальшої роботи треба чiт-

ко усвiдомлювати його змiст. Отже, позакласна робота з математики – це
заняття, якi проводяться в позаурочний час, ґрунтуються на принципi до-
бровiльної участi, мають на метi пiдвищення рiвня математичного розвитку
учнiв i цiкавостi до предмета за рахунок поглиблення i розширення базового
змiсту програми.

Основною метою позакласних занять є мiцне оволодiння математичними
знаннями в розрiзi питань, якi стосуються повсякденного життя. А також
позаурочнi заняття з успiхом можуть використовуватись для покращення
знань учнiв в областi шкiльної програми, розвитку їх логiчного мислення,
дослiдницьких навичок, кмiтливостi, розвитку iнтересу до читання матема-
тичної лiтератури, для повiдомлення учням корисних вiдомостей з iсторiї
математики.

Процес пiзнавальної дiяльностi формує такi риси особистостi, як пiзна-
вальна самостiйнiсть, вiдповiдальнiсть, можливiсть взаємопов’язаного фор-
мування творчого й вiдповiдального ставлення до своєї успiшностi. Саме тому
це дуже важливий компонент навчально-виховної дiяльностi в школi.

Мiнiстерством освiти i науки України була запропонована реформа «Нова
українська школа», згiдно якiй замiсть запам’ятовування фактiв та визначень
понять учнi набуватимуть компетентностей (математична компетентнiсть; iн-
новацiйнiсть; пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть; компетентностi у
галузi природничих наук, технiки i технологiй та iн.).

У формуваннi пiзнавальної дiяльностi пiдлiткiв застосовуються рiзно-
манiтнi прийоми й засоби. Прийоми можуть бути частковими, складними,
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узагальненими i зазвичай використовуються в рамках одного предмета. При-
йоми формують систему правильних i швидких дiй пiд час розв’язання задач
та розвивають навчальнi вмiння.

Також значимим компонентом активiзацiї пiзнавальної дiяльностi пiдлi-
ткiв вважається створення пiзнавальної перспективи. Це означає попереднє
повiдомлення учням на початку теми або уроку основних необхiдних знань
та вмiнь, якi будуть з часом розширенi, сформованi й вдосконаленi.

Аналiз психолого-педагогiчної лiтератури, навчальних програм та досвiду
учителiв математики дозволяє визначити основнi шляхи пiдвищення пiзна-
вальної активностi школярiв, вираженi в наступних принципах:

1. Принцип формування пiзнавальних iнтересiв.
Нове, невiдоме, та те, що дивує, — потужний стимул пiзнання, особливо

в математицi. Але для пiдтримання зацiкавленостi предметом дуже важливо
навчити учнiв знаходити в знайомому матерiалi щось нове та навпаки.

2. Принцип формування в учнiв навичок самостiйної роботи.
Найдiєвiший спосiб формування пiзнавальної активностi в учнiв є

частково-пошукова самостiйнiсть. Це означає, що основна дiяльнiсть припа-
дає на органiзацiю самостiйного вивчення учнями додаткової лiтератури з
математики у супроводi з розв’язанням достатньої кiлькостi задач.

3. Систематична органiзацiя розв’язання цiкавих та олiмпiадних зав-
дань.

Завдяки математичним олiмпiадам учнi впевнюються на особистому до-
свiдi, що, чим бiльше рiзноманiтних задач вони розв’язують, тим значнiше їх
успiхи. А це й стимулює їх до подальших занять з математики.

4. Використання нестандартних органiзацiйних форм викладання мате-
рiалу.

Це взагалi покращує рiвень пiзнавальної активностi i iнтересу школярiв
до вивчення теми за програмою, тим самим пiдвищується якiсть засвоєних
знань.

5. Використання демонстративних матерiалiв.
Бажано використовувати саморобнi презентанцiї, демонстративнi таблицi,

дидактичний матерiал, плакати, випускати стiнгазети та iнше.

Висновки
На основi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури, узагальнення та си-

стематизацiя власного досвiду викладання математики ми дiйшли висновку,
що реалiзацiя принципiв активностi в навчаннi має важливе значення, так як
навчання й розвиток носять дiяльнiсний характер i вiд якостi навчання як

Випуск №9, 2019 131



Методика викладання математики в ЗЗС та ВО

дiяльностi залежить результат освiти, розвитку та виховання школярiв. Мо-
тиви навчання впливають на результати учбової дiяльностi, а ще важливим
показником досконалої активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв є їх само-
стiйнiсть, гнучкiсть, здiбнiсть вирiшувати завдання рiзними засобами.
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Positive work on mathematics as a means of increasing the
knowledge activity of teachers

The article is devoted to the problem of activating cognitive activity at the
lessons of mathematics, revealing the main ways of improving the learning process
through extracurricular work of pupils at secondary education institutions. The
authors rely on their own experience in teaching mathematics in the classes of
different teaching profiles.
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