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сопоставлению полученных данных уровня математической подготовки и 

уровня математических способностей учащихся с первоначальными. На 

основе использования специального программного обеспечения целесооб-

разно осуществлять построение графиков и таблиц, отражающих картину 

повышения или, напротив, снижения уровня математического развития 

учащихся. Существенным моментом является прогнозирование дальней-

ших действий по совершенствованию методической работы в отношении 

отдельных учащихся и класса в целом. При этом педагогический прогноз 

может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным в зависимо-

сти от степени проведенной работы и квалификации ее участников.  

Педагогическим мониторинг как педагогический феномен находится 

в стадии формирования. В отношении повышения уровня математического 

развития учащихся он является эффективным и продуктивным подходом. 

При его реализации на практике формируются и совершенствуются многие 

методические умения учителей математики.  
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Одним із головних завдань загальноосвітньої школи є необхідність 

створення умов формування творчої особистості, що прагне до максималь-

ної реалізації своїх можливостей, саморуху, саморозвитку, здатна до сві-

домих вчинків у різноманітних життєвих ситуаціях. Риси характеру фор-

муються в підлітковому віці � це пора досягнень, становлення власного 

«Я», зайняття нової соціальної позиції, переосмислення відношення до на-

вчання, самоосвіти. 

У підлітків провідною є навчальна діяльність. Завдяки їй відбувається 

формування основних психічних процесів і якостей особистості, з�являється 

здатність володіти знаннями. На цьому етапі значно змінюється система ор-

ганізації навчання і характер його перебігу. Відбувається своєрідна перебу-

дова процесу учіння, що визначається ступенем його самостійності. 

Розглянемо вікові й індивідуальні особливості розвитку пізнавальних 

психічних процесів, які необхідно знати вчителю для успішного навчання 

школярів. Передумовою успішної навчально-пізнавальної діяльності учня 

є рівень розвитку його уваги. Увага � це форма організації психічної діяль-

ності людини, яка полягає в зосередженості, спрямованості свідомості на 

певні об�єкти. Вона нерозривно пов�язана з певною діяльністю. 

К.Д.Ушинський образно говорив, що уява � це �ті єдині двері�, через які 

знання входять у свідомість дитини [4]. 

Особливості спрямованості уваги школярів пов�язані з виникненням 

і диференціацією їх потреб та інтересів. Увага дитини активізується, коли 

вона бачить своє просування вперед у розумовому розвитку, відчуває вла-

сну значимість, необхідність. У спілкуванні з ними вчителі повинні не мо-

ралізувати, а радити, не категорично заперечувати, а активізувати можливі 

спроби школяра розв�язати задачу власноруч, самостійно логічно побуду-

вати доведення тощо. Вияв уважності залежить від рівня розвитку ряду пі-
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знавальних процесів підлітка, зокрема відчуттів і сприймань, пам�яті й ми-

слення, мовлення і уяви. 

У підлітковому віці відчуття й сприймання функціонують і розвива-

ються в єдності, у певному взаємозв�язку. Відчуття стають різноманітни-

ми, тоншими; сприймання � змістовнішим, самі процеси відчуття й сприй-

мання � цілеспрямованими психічними діями. Під час навчальної діяльно-

сті перед учнем ставиться спеціальна мета � не тільки сприйняти ті чи інші 

предмети, явища в цілому, а й виділити певні деталі ознак чи властивостей. 

У сприйманні підлітка аналіз і синтез взаємодіють, хоча їх співвідношення 

залежить від змісту й характеру навчальних завдань. 

Осмисленність сприймання виразно виявляється при перегляді учня-

ми різних видів наочності. Так, у VІІ класі � наочність: схеми, графіки, мо-

делі фігур тощо, � потребує іншого співвідношення образу слова й думки в 

їх сприйманні. Спеціальними дослідженнями доведено, що наочність за-

пропонована підліткам в одних і тих самих формах, може мати �негативне� 

значення [2, 3]. Постійне використання на уроках геометрії фігур певної 

форми без зміни ракурсу збіднює їхнє сприймання. Обмеження унаочнен-

ня одними й тими самими конкретними фігурами без зміни їх неістотних 

ознак, наприклад, положення, навіть заважає учням розв�язувати геомет-

ричні задачі. Тому вчителі можуть запропонувати учням назвати предмети, 

що мають прямокутну, квадратну, круглу, циліндричну, трапецевидну чи 

пірамідальну форму, форму многокутника чи трикутника, �перетворити�, 

�перебудувати� одну форму в кілька інших. У процесі навчальної діяльно-

сті здатність усвідомлювати сприйняте, осмислювати його допомагає роз-

вивати у школярів зокрема мову. Наочна графічна схема, таблиця, карта 

активно сприймається, коли окремі її частини пояснити словесно. 

Дані психолога В.А.Крутецького свідчать, що сприймання і спостере-

ження підлітків залежать від змісту об�єкта й суб�єктивних умов, за яких во-

ни відбуваються. Вони можуть бути глибокими, всебічними, тонкими і чіт-
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кими або ж поверховими й частковими. Це залежить від ступеня розвитку 

процесуальних можливостей учнів, їхнього ставлення до сприймання [1]. У 

підлітків виявляються певні суперечності між зрослими можливостями 

сприймати досить складні об�єкти й умінням здійснювати сприймання, спо-

стереження. Саморегуляція сприймання в них буває ще не досконалою. 

Учень нерідко сприймає якусь одну сторону об�єкта, внаслідок чого вона ви-

ступає надто перебільшеною, спотворює сприймання, іноді обмежується по-

верховим аналізом об�єкта, сприймаючи найбільш яскраве, цікаве, незвичне, 

але нехарактерне, неістотне. Часто дитина фіксує тільки загальні ознаки 

об�єкта � тоді сприймання не набуває точності, потрібної для розв�язання пі-

знавальної задачі. Наприклад, розв�язуючи задачу з геометрії, учень сприй-

має трикутник як трикутник взагалі, тоді як для її розв�язування треба вста-

новити, який він саме (прямокутний, рівнобедрений тощо). Усі ці недоліки 

сприймання зумовлюються тим, що учень не вміє ним керувати. Він захопле-

но слухає, вдивляється, але при цьому може не знати, що і як слід виділити у 

сприйманому, як розповісти про результати своїх спостережень. Щоб допо-

могти школярам позбутися такої вади у сприйманні, можна використати такі 

завдання: порівняйте дві подібні фігури і знайдіть в них відмінне; порівняйте 

два різних предмети і знайдіть між ними спільне; назвіть істотні й другорядні 

ознаки даних предметів; назвіть деталі предмета; скажіть, що істотне, а що 

неістотне для об�єкта. Сприймання значно поліпшується, коли підліток ду-

має, узагальнює, класифікує. 

Важливою умовою навчання учнів є розвиток їх пам�яті, тобто здат-

ності людини запам�ятовувати, зберігати й відтворювати образи сприй-

мання і відчуття, думки й поняття, рухи і дії, почуття й слова, накопичува-

ти так званий індивідуальний психічний досвід. 

Значну роль у запам�ятовуванні учнів відіграють умовно-символічні 

позначення (формули, схеми, графіки тощо). Результати запам�ятовування 

виражаються у взаємозв�язаних уявленнях про певні об�єкти. У підлітковому 
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віці формується готовність і відповідне уміння користуватися прийомами за-

пам�ятовування й відтворення (поділ тексту на смислові частини; виділення 

опорних пунктів; складання плану; перечитування того, що потрібно завчити; 

запис думок; виділення логічної схеми, мнемонічні правила тощо). 

При заучуванні навчального матеріалу важливу роль відіграють та-

кож мнемонічні прийоми, які полегшують його запам�ятовування (встано-

влення зв�язку з уже знайомими фактами, використання спеціальних схем, 

умовних знаків тощо). Наприклад, опорні схеми й конспекти 

В.Ф.Шаталова, структурно-логічні схеми (листи-вкладиші) 

В.П.Іржавцевої. Таким прийомам учнів потрібно спеціально навчати. 

Змінюються не тільки способи заучування, а й способи пригадування. 

Одним із таких способів є складання письмово або подумки плану, який допо-

магає обдумувати відтворюване, аналізувати його, оживляти й систематизува-

ти потрібні асоціації. Такий план особливо потрібний, коли доводиться прига-

дувати чималий за обсягом матеріал, який вимагає певної логіки викладу. 

Не можна говорити про розумове зростання підлітка, не охарактери-

зувавши розвитку його мислення. Мислення як складний процес відобра-

ження предметів і явищ навколишньої дійсності в їхніх суттєвих ознаках, 

зв�язках і відношеннях у підлітковому віці зазнає великих змін. Недаремно 

підлітковий вік називають �віком дерзань і пошуків�. Учень прагне дошу-

катися причини того, чи іншого явища, пізнати природу навколишніх ре-

чей, зрозуміти їхнє призначення і функції. Це бажання підлітка слід всіля-

ко підтримувати, скеровувати в потрібному напрямку. 

Мислення підлітка стає більш доказовим. Доведення істинності за-

своєних знань � логічні міркування й умовиводи в цьому віці стає потре-

бою, необхідним компонентом засвоєння. Проте не всі учні й не завжди 

вміють користуватися логічними прийомами. Наприклад, деякі школярі 

відчувають значні труднощі при доведенні теорем, бо не завжди усвідом-

люють сам метод міркування, не вміють ним користуватися, або не відчу-
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вають потреби в обґрунтуванні міркувань, які вважають очевидними (осо-

бливо пов�язаних з наочністю). Їх міркування часто мають індуктивний 

характер, тобто вони міркують від часткового до загального, менше мір-

кують за аналогією. Слід корегувати відповідь учня, стимулювати його де-

тальніше й частіше розповідати, тактовно вказувати на допущені неточно-

сті у словесному викладі, у послідовності викладу тощо. 

Важливо визначити основні зміни у мисленні підлітків, які характери-

зують його розвиток. По-перше, вони полягають у дальшому вдосконаленні 

операцій порівняння пізнавальних об�єктів, їх аналізу й синтезу, виділення 

істотних і абстрагування від неістотних ознак, узагальнення істотних ознак, 

по-друге � у формуванні понять, суджень та умовиводів і оперуванні ними. 

Мислення підлітка з конкретного поступово стає абстрактним. 

У школярів часто виникають труднощі при встановленні причинно-

наслідкових зв�язків. При цьому вони легше визначають причини подій чи 

явищ, ніж логічні наслідки. 

Подібні труднощі свідчать про те, що абстрактне мислення підлітка ще 

формується, перебуває у стадії свого становлення. Вони швидше переборю-

ються, якщо методи навчання та спілкування передбачають, наприклад, фор-

мування у дітей уміння підводити одиничні поняття під загальні. З цією ме-

тою учням слід пропонувати знайти загальне поняття для одиничних геомет-

ричних фігур, типів задач тощо. Наприклад, поняття �рівнобедрений�, �пря-

мокутний�, �рівнобічний� підвести під поняття �трикутник�, �прямокутник�, 

�ромб�, �коло�, �трапеція� � під загальне поняття �геометрична фігура�. 

У підлітків уже формуються такі якості мислення, як послідовність, 

гнучкість, точність, широта, самостійність і критичність. Ці якості виявля-

ються в тому, наскільки доказово й системно викладають учні свої думки, 

чи зберігають їх логічний зв�язок і логічну стрункість, як швидко перехо-

дять від мисленого аналізу одних понять до інших. Про самостійність мис-

лення свідчить спроможність підлітка розв�язувати задачі, доступні для 
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учнів даного віку, без сторонньої допомоги; розбиратись у нових фактах, 

явищах, подіях, спираючись на набуті раніше знання; знаходити нові, ори-

гінальні шляхи розв�язування завдань. 

Ускладнення цілей навчання позитивно впливає на уяву, що потрібна 

для їх досягнення. Уява як психічний процес полягає у створенні образів 

предметів і явищ дійсності, які людина ніколи не сприймала. Вона відіграє 

важливу роль у створенні абстрактного матеріалу з математики, у різних 

видах творчої діяльності. Слід спрямовувати увагу учнів на практичний, 

життєвий зміст матеріалу, що вивчається, залучати до творчості в гуртках, 

на факультативах тощо. 

Захоплення навчальною діяльністю й прагнення до неї виникає тоді, 

коли діяльність імпонує інтересам і можливостям підлітка, має не лише ви-

конавський характер, а й елементи творчості, винахідливості, потребує кміт-

ливості. Учні люблять важкі завдання, але при цьому необхідні такі умови і 

така організація їх діяльності, щоб вона успішно виконувалася й результати-

вно закінчувалася. Така діяльність супроводжується напруженням сил, вияв-

ленням активності, ініціативи, наполегливості, радості від успіхів. 

Підліток вражає дорослих з одного боку своєю ерудицією, самостійніс-

тю в розумовій діяльності, винахідливістю і дотепністю, а з другого � безпо-

радністю при виконанні дуже простих завдань. Причина такої особливості 

розвитку пізнавальної сфери учня зумовлена складністю процесу утверджен-

ня нових, більш досконалих форм пізнання навколишньої дійсності. У всіх 

пізнавальних процесах � відчуттях, сприйманнях, пам�яті, мисленні, уяві � 

внаслідок активної навчальної діяльності, продуктивного процесу учіння, по-

повнення досвіду відбувається перехід від елементарного поверхового відо-

браження до відображення внутрішніх суттєвих сторін предметів і явищ. 

Таким чином, для ефективної організації навчально-пізнавальної дія-

льності учнів учитель повинен уникати одноманітності й шаблонів, врахо-
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вувати досвід та успіхи школярів у навчанні, вікові й індивідуальні особ-

ливості їх характеру. 

Дослідження і досвід педагогів, психологів та дидактів показують, 

що самостійна діяльність тільки тоді дає позитивний ефект, коли врахову-

ються рушійні сили особистості і в першу чергу мотиви (Щукіна Г.І., Ша-

мова Т.І., Маркова А.К., Буряк В.К., Слєпкань З.І. та ін.). Мотиви учіння 

формуються на основі потреб та інтересів. Активність учнів у оволодінні 

знаннями збуджується пізнавальними потребами. Якщо учень не усвідом-

лює потреби в учінні, якщо у нього немає пізнавальної потреби, він, як 

правило, не проявляє розумової активності. 

Для того, щоб учні на уроці уважно слухали пояснення, активно ці-

леспрямовано працювали, потрібно створити позитивний емоційний на-

стрій, безпосередньо пов�язаний із прагненням до пізнавальної діяльності, 

враховуючи, що особливо вабить дітей цього віку нове, невідоме, непере-

жите. Завдання повинно задаватися так, щоб учні сприйняли його як свою 

власну пізнавальну й практичну мету та активно прагнули до кращих успі-

хів. Це і створює в них найбільш цінний і значимий мотив їх діяльності. 

Стійкий пізнавальний інтерес формується при поєднанні емоційного 

і раціонального у навчанні. Це особливо важливо у процесі навчання ма-

тематики, оскільки її зміст побудовано на логічній основі, що обмежує 

вплив на емоційну сферу школярів. Чітка постановка пізнавальних завдань 

уроку, наведення яскравих прикладів й фактів під час пояснення нової те-

ми, глибока змістовність викладу, використання у навчальному процесі си-

стеми різнорівневих самостійних робіт, творчих завдань сприяють цілесп-

рямованому розвитку пізнавального інтересу до математики. 

Дієвим засобом формування й розвитку стійкого пізнавального інте-

ресу є також створення у процесі навчання проблемних ситуацій і розгор-

тання на їх основі активної пошукової діяльності учнів. Під час створення 

проблемних ситуацій учитель протиставляє нові факти складеній системі 
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знань і загострює це в протиріччі між знанням й незнанням, яке спонукає 

учнів до активної розумової діяльності, викликає прагнення зрозуміти суть 

того, що вивчається. У цьому випадку активна пошукова діяльність учнів 

підтримується безпосереднім, глибоким, внутрішнім інтересом. 

З метою емоційного впливу на учнів учителі розповідають цікаві, 

хвилюючі епізоди з історії науки, пошуку наукової істини, пропонують для 

розв�язування цікаві нестандартні задачі, що вимагають кмітливості й ви-

нахідливості, задачі парадоксального характеру, які потребують прояву ін-

туїції, домислу тощо. Посильність та варіативність завдань дозволяють ви-

кликати в учнів позитивні емоції: радість успіху від самостійного 

розв�язання складної задачі, віра в свої сили, почуття власної гідності, зна-

чимості під час виконання дорученого колективом завдання, успішного 

переборення труднощів, які зустрічаються, тощо, які теж мають великий 

вплив на формування інтересів школярів. 

Важливою умовою розвитку інтересу до предмету є відношення між 

учнями й учителем, які складаються у процесі навчання. Виховання пізна-

вального інтересу до математики багато в чому залежить від особистості 

вчителя, його педагогічної майстерності, такту. Учитель повинен уміти та-

ктовно пред�являти учням необхідні вимоги, послідовно ускладнювати пі-

знавальні задачі, спонукати учнів до пошуку різних способів розв�язання 

пізнавальних задач, уміти створити атмосферу повної довіри, співучасті, 

співпереживання. Усе це дає можливість учням спокійно подумати над за-

вданням, знайти помилку, її причину, порадіти своєму успіху та успіхам 

товаришів. Діловий, захоплюючий, доброзичливий стиль відносин з учня-

ми дозволяє досягати значних успіхів у їх навчанні й розвитку. 

Таким чином, необхідною передумовою організації самостійної дія-

льності учнів є також формування й розвиток позитивної мотивації учіння 

� складного процесу, який включає формування пізнавальних потреб і ви-

ховання стійких пізнавальних інтересів, передбачає використання різних 
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прийомів у системі засобів розвиваючого навчання і правильного стиля 

відносин між учителем й учнями. 

Під впливом складнішого змісту навчання в середніх класах відбу-

ваються певні зміни не лише в мотиваційній. а й в операційній стороні ро-

зумової діяльності підлітка. Зокрема, підвищується рівень абстрагування й 

узагальнення, відбувається перехід від конкретних до абстрактних уза-

гальнень, відповіді учнів стають більш усвідомленими, обгрунтованими, 

логічно досконалими. Помітно зростає перехід дій у внутрішній мислений 

план. Це обумовлюється змістом навчального матеріалу, його обсягом. За-

своєння матеріалу потребує більш раціональних, рухливих і максимально 

узагальнених дій. Такими діями є внутрішні, розумові дії. 

Перехід до систематичного вивчення основ наук вимагає встанов-

лення зв�язку між новими знаннями й раніше здобутими, між знаннями з 

різних предметів, уміння бачити в них певну систему. Учні 7-9-х класів 

значно швидше, ніж молодші школярі встановлюють зв�язки, які дають 

змогу визначати загальне в різноманітних фактах і специфічне в окремому 

явищі. Розумовий розвиток підлітка характеризується накопиченням і 

знань, і розумових прийомів, добре �відшліфованих� і міцно закріплених, 

які можна віднести до інтелектуальних умінь. Тому в підлітковому віці 

вміння вчитися передбачає оволодіння не лише необхідними навичками й 

уміннями, а і мислительними прийомами, за допомогою яких вони вияв-

ляються. Цих прийомів учнів потрібно спеціально навчати. 

Узагальнені прийоми розумової діяльності поділяються на алгоритміч-

ні й евристичні. Алгоритмічні � це прийоми розумового правильного мис-

лення, яке повністю відповідає законам формальної логіки, наприклад, алго-

ритми розв�язування типових задач, правила конструювання означення по-

няття через родо-видові відмінності, правило-орієнтир, класифікації тощо. 

Оволодіння учнями прийомами розумової діяльності алгоритмічного 

типу сприяє вдосконаленню репродуктивного мислення, яке є важливим 
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компонентом творчої діяльності, і слугує тим фондом знань, на основі яких 

учень може розв�язувати нові для нього задачі, засвоювати більш складні 

прийоми. Але довготривалі вправи алгоритмічного характеру формують 

установку на дію за готовим зразком, сковують пошук рамками уже відо-

мих прийомів, створюють �бар�єр накопиченого досвіду�. Алгоритмічна 

діяльність не вичерпує творчого мислення, тому формування алгоритміч-

них прийомів повинне поєднуватися із спеціальним навчанням прийомам 

евристичного типу. 

Евристичні прийоми стимулюють пошук розв�язання нових проблем, 

відкриття нових для учня знань, спрямовують думку на проникнення в 

суть змісту, включають у процес міркування наочно-образне мислення, яке 

полегшує сприйняття ситуації, що описується в умові задачі. 

Таким чином, гармонійне поєднання алгоритмічного й евристичного 

у навчанні сприяє раціональній організації самостійної діяльності школя-

рів у процесі навчання математики. 

Необхідною умовою правильної організації самостійної навчально-

пізнавальної діяльності учнів є чітка, конкретна постановка завдання. При-

ступаючи до самостійної роботи, учні повинні точно уяснити собі мету її, 

усвідомити, чого вони мають досягти. 

На наш погляд, усвідомленню учнем цілей сприяє чітка визначеність 

кола питань, які вивчаються, обсягу роботи на урок, декілька уроків, які 

охоплюються темою. Крім того учням треба дати перелік того, що вони 

повинні знати й уміти з даної теми. Усвідомлення й прийняття мети забез-

печує включення школяра в навчальну ситуацію, створює готовність учня 

до засвоєння знань і бачення перспективи вивчення певної теми. 

Ураховуючи аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури 

з проблеми нашого дослідження та усе сказане вище, можна сформулюва-

ти такі методичні вимоги до організації самостійної навчально-

пізнавальної діяльності учнів: 
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1. Кожна самостійна робота повинна відповідати меті та завданням мате-

ріалу, що вивчається, передбачати поетапне просування від незнання до 

знання. 

Такий підхід до визначення суті самостійної роботи зобов�язує вчи-

теля проводити її на уроках у певній системі, постійно ускладнюючи за-

вдання, послідовно й планомірно навчаючи учнів необхідних прийомів са-

мостійної навчальної діяльності з урахуванням їх підготовленості та пізна-

вальних можливостей. 

2. Типи та види самостійних робіт повинні відповідати реальним навчаль-

ним можливостям учнів та рівням їх самостійності. 

На уроках слід систематично пропонувати школярам пошуково-

творчі завдання для розвитку їх розумових дій, а також створювати умови 

для прояву художніх, конструктивних творчих здібностей, оригінальності 

думки з метою саморозвитку особистості. 

3. Методична система організації самостійної діяльності школярів пови-

нна відповідати принципам розвиваючого навчання (З.І.Калмикова) й 

дидактичним принципам (Л.В.Занков). 

4. Відбір організаційних форм (фронтальна, групова, індивідуальна) та їх 

гармонійне поєднання повинні здійснюватися з урахуванням цілей і за-

вдань навчання, специфіки матеріалу (особливості навчального предме-

ту, зміст матеріалу), що вивчається, особливостей класу в цілому та 

окремих його учнів. 

5. Методична система організації самостійної діяльності учнів повинна 

відповідати вимогам диференціації та індивідуалізації навчання. 
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Резюме. В статье рассмотрены некоторые возрастные и индивидуальные 
особенности развития познавательных психических процессов, а также пу-
ти их формирования у подростков. Сформулированы основные методиче-
ские требования к организации самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности школьников. 
 
Summary. This article discusses some age and individual peculiarities of cogni-
tive psychological processes and ways of their formation among teenagers. Ba-
sic methodological reguirements and organization of extra-curricula activities of 
pupils are formulated here. 
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Введение 

Ведение школьниками научно-исследовательской работы в области 

математики � эффективный метод развития их творческих способностей. 

Существуют примеры, когда известные ученые-математики уже в школь-

ные годы получали интересные результаты, заслуживающие внимания 

профессионалов. Менее изучен вопрос методики организации научной ра-

боты школьников более повседневного уровня. В настоящее время многие 

учебные заведения и учреждения, занимающиеся вопросами просвещения, 

уделяют этому повышенное внимание. Так, в лицее при Донецком нацио-

нальном университете в математической группе каждый учащийся обязан 

вести некоторую научно-исследовательскую работу под руководством со-

трудников университета. В Украине проводятся конференции научных ра-

бот школьников сначала на областном уровне, а затем и на республикан-

ском. Хорошо известно, какое внимание этому движению уделял замеча-

тельный ученый и педагог Ю.А.Палант. Юрий Александрович на протя-


