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В статті розглядаються роль та зміст активізації пізнавальної діяльності учнів в нав-

чальному процессі; досліджуються різні підходи до цього поняття; розкриваються такі його 
складові, як пізнавальний інтерес, активність, самостійність; уточнюється означення на ос-
нові проведеного аналізу. 

 
 

Проблема активізації пізнавальної 
діяльності учнів була, є і буде 
актуальною завжди. Від її розв’язання 
залежить ефективність навчальної 
діяльності, розвиток інтересу до 
навчання, формування самостійної 
думки, підготовка до життя. Тому мета 
статті уточнити поняття активізації 
пізнавальної діяльності учнів, виділити 
його істотні властивості, що є 
важливим для навчального процесу. 

У педагогічних дослідженнях най-
частіше активізацію пізнавальної діяльності 
розглядають як таку організацію сприйняття 
навчального матеріалу учнями, при якій 
засвоєння знань відбувається шляхом 
розкриття взаємозв'язків між явищами, 
порівняння нової інформації з відомою, 
конкретизації, узагальнення, оцінки нав-
чального матеріалу з різних точок зору. 
Також, відмічається, що активізація – це 
діяльність, яка спрямована на стиму-
лювання процесу усвідомлення учнями 
їхніх загальних інтересів і потреб як єдиної 
групи, визначення необхідних засобів та 
активних дій для досягнення усвідомлених 
цілей [6, с.85].  

Досліджуючи проблему активіза-
ції, Т.Г. Щукіна основну увагу приділяє 
сумісній діяльності вчителя та учнів, 
спонуканню учнів до її енергійного, 
цілеспрямованого здійснення, подолан-
ню інерції та пасивних стереотипних 
форм викладання та навчання [9,c.46]. 

Варто відмітити, що дуже часто 
відбувається ототожнення понять “акти-
візація навчання” та “активізація піз-
навальної діяльності”. Більш чіткіше 
означення активізації пізнавальної 
діяльності учнів знаходимо у Т.Г.Шамо-
вої, яка вважає, що активізацію 
навчально-пізнавальної діяльності слід 
розуміти не як підвищення інтен-
сивності її протікання, а як мобілізацію 
інтелектуальних, емоційно-вольових та 
фізичних сил учня, що здійснюється 
вчителем за допомогою певних засобів і 
спрямовується на досягнення кон-
кретних цілей навчання та виховання 
[8,c.49]. 

Наведені вище міркування спо-
нукають до ретельного аналізу як 
поняття пізнавальної діяльності учнів, 
так і поняття її активізації. 

В основі навчально-пізнавальної 
діяльності учнів лежить, як відомо, їх 
активність, а процес активізації є про-
цесом перетворення суб’єкта (в даному 
випадку - учня) в стан активності. По-
няття активності досліджується в різних 
аспектах. Термін “активність” похо-
дить від латинського “activus”, що озна-
чає діяльний, енергійний, ініціативний. 
У зазначеному вище педагогічному 
словнику наводиться наступне означен-
ня цього поняття: “активність – 1) вла-
стивість організму і психіки, що зале-
жить від зовнішніх та внутрішніх по-
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треб; 2) властивість особистості, яка ви-
являється в діяльному ініціативному 
ставленні до навколишнього світу та 
самого себе.”[6,с.21] 

Розглядаючи поняття активності в 
процесі навчальної діяльності, ми від-
мітили, що існує два погляди на нього: як 
на активність учня в процесі навчання та 
як на активність самого навчального 
процесу. В.І. Орлов, розглядаючи 
активність учня в навчальній діяльності, 
охарактеризував її як ставлення учня до 
учбово-пізнавальної діяльності, яке 
характеризується прагненням досягти 
поставлену мету в межах заданого 
проміжку часу [5,с.29]. Проте в 
педагогічному словнику знаходимо, що 
під активністю в навчанні розуміють 
дидактичний принцип, що вимагає від 
педагога такої організації навчання, яка 
сприяє вихованню в учнів ініціативності, 
самостійності, свідомості і міцному 
засвоєнню навчального матеріалу, 
оволодінню вміннями учитися [6,c.21]. 
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Психологи та дидакти звертають 
увагу на залежність активності від таких 
психічних процесів, як увага, напо-
легливість, сумнів, інтерес, здогаду-
вання, аналіз, синтез тощо. В роботах з 
проблем активності учнів в навчанні 
відмічається, що активність учня в 
процесі навчання пов’язана з ставлення 
учня до предмету та процесу діяльності. 
В.І. Орлов звертає увагу на те, що 
активність учнів в навчанні виражає 
його ставленнядо мети діяльності, за 
якою стоїть потребно-мотиваційна 
сфера, яка забезпечує прагнення 
отримати сплановани

9]. 
Взагалі, активність учня виступає і 

як показник ставлення до пізнання в 
конкретній учбовій ситуації, і як якість 
особистості, яка має соціальне значення. 
Такий по азник ставлення до пізнання 
стоїть в основі формування вказаної 
якості. Певне ставлення учня, до різних 
ситуацій, до учбово-пізнавальної діяль-
ності в ході навчання приводить до пе-
ретворення такого ставлення в стійку 

рису характеру. Активність починає ре-
алізуватися в практиці навча

ою формою поведінки.  
Активність учнів виражається 

через запитання, прагнення мислити, 
пізнавальну амостійність  процесах 
сприйняття, відтворення, розуміння, 
творчого застосування. Ознаками сфор-
мованості активності особистості 
виступають: ініціативність, 
характерис ика діяльності, енергійність, 
інтенсивність, ставлення до діяльності, 
добросовісність, інтерес, самостійність, 
усвідомлення дій, воля, наполегливість 
в досягненні мети та творчість. Завдяки 
таким ознакам можна простежити 
підвищення активності учнів в процесі 
навчання. Тому можна виділити

пні рівні активності учня в 
навчальній діяльності: 

1. Низький – вчитель повідомляє 
знання, ставить запитання, дає відповіді, 
показує як

 слухає, записує, пригадує пові-
домлене. 

2. Середній – завда ня розв’язу-
ються су

; учні залучаються у частковий 
пошук. 

3. Високий – самі учні зд
активний пошук відповіді, знахо-

дять власні способи розв’язання. 
Активність особи у пізнанн  пози-

тивно впливає на формування її 
розумових здібностей. Психологічне 
відображення навколишньої дійсності 
та засвоєння нових знан

та ефективно лише и 
активній участі суб'єкта пізнання. 

Усі види активності за їх 
функціями поділяються на адаптивні та 
продуктивні. Адаптивні забезпечують 
пристосування до діяльності. Вони 
сприяють формуванню численних сте-
реотипів поведінки. звичаїв, навичок, 
тобто становлять основу для стандарт-
них форм поведінки. При адаптивній 
активності основною формою навчання 
виступає навчання “за зразком”. Про-
дуктивні функції активності – це основа 

 

95



 
 
 
Дидактика математики: проблеми і дослідження. – 2004. – Вип. 22 
 
для виникнення різних психічних ново-
утворень, які не є необхідними для 
адаптації. Для них основою стає пізна-
вальна активність суб’єкта, а мотивом – 
пізнавальні інтереси, потреби. Результа-
том 
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т

т
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такої активності стає “новизна” 
об’єкту пізнання. 

Прояв активності в процесі навчання 
пов’язаний з новими пізнаннями світу. 
Тому в багатьох  педагогічних джерелах 
відмічається важливість саме пізнавальної 
активності, яка виникає завдяки про-
дуктивній активності. А.І. Гебос звертає 
увагу на те, що активізація діяльності вис-
тупає як керівництво процесом функ-
ціонування та роз

сті учнів у ході навчання та само-
навчання [1,c.85]. 

Пізнавальна активність - складне 
інтегральне у ворення особистості, що має 
мотиваційні, операційні та результативні 
компоненти. Серед них прояв інтелек-
туальної ініціативи, надситуативності - 
вихід особистос і за межі даної діяльності 
за власним бажанням, прагнення до нового 
цілеутворення. Відмінність пізнавальної 
активності від активності полягає в тому, 
що “активність” як поняття включає не 
лише проц

ості учня, зокрема вольову та 
емоційну. 

Пізнавальна активність учнів має 
зовнішній та внутрішній аспект. Зов-
нішня сторона виступає як результатив-
ність учбово-пізнавальної діяльності в 
межах зазначеного часу, яка виражаєт-
ься в отриманому результаті. Внутрішня 
сторона цієї активності складається з 
потреб, мотивацій діяльності, фізичних 
та розумових зусиллях

і на реалізацію власних пізна-
вальних можливостей. 

Ознаками пізнавальної активності 
в будь-якій діяльності готовність до ро-
боти, прагнення до самостійної діяль-
ності, якість роботи, шляхи вибору оп-
тимальних шляхів розв’язання завдань. 
При розгляді учбового процесу як виду 

ності ознаками активності учнів 
виступають

- питання учнів до вчителя, одно-
класників; 

- схильність до аналізу помилок, 
чність; 
- використання отриманої бази знань; 
- участь в колективній роботі кла-

су (доповнен
ишів, бажання висловити власну 

точку зору); 
- прагнення дізнатись причину та 

наслідки явищ
- самостійне опрацювання л
з теми; 
- вибір складності завдання; 
- самоконтроль самооцінка, аналіз 

власних пізнавальних та практичних дій. 
Пізнавальної активності у нав-

чальному процесі вимагає об’єктивна 
закономірність авчання як активного 
процесу пізнання. Це виступає важли-
вим фактором необхідності активної 
діяльності учнів у пізнанні. Суть остан-
нього полягає в тому, що характер та 
ступінь активності учнів в навчанні мо-
жуть бути різними. Які ж фактори впли-
вають на це? Це передусім пізнавальний 
інтерес. Саме й

иною зниження пізнавальної ак-
тивності дітей. 

У навчально-виховному процесі, 
стимулами пізнавальної активності, 
крім внутрішнього стимулу – пізнаваль-
ного інтересу, можуть також виступати 
такі педагогічні прийоми, як заохочен-
ня, розкриття необхідності та значення 
навчального вд ня (мотивація), під-
креслення розвитку озитивн  рис 
особистості в процесі навчання, 
своєчасне визнання успіхів учнів, 
активна позиція вчителя, довіра учням 
та інші, які вже стають зовнішніми сти-
мулами пізн вальної активності учн . 
Вдалий вибір методів та прийомів в 
конкретній навчальній ситуа ії є 
важливим стимулом активізації як і 
пізнавальної діяльності учнів, так і 
навчально-виховного процесу. Необхід-
но також відмітити, що існують і певні 
гальма розвитку активності учнів. Серед 
них, в першу чергу, треба відмітити 
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перевантаження фізичних та розумових 
сил дитини, складний виклад навчаль-
ного матеріалу, одноманітність роботи, 
необ’

ованості 
учня 

иклад, О.С.Ду-
бинчу  

гою якої досвід 
діяль

дозволяє йому зро-
зуміт

тавить певну задачу та ви-
бирає

. 

н

д

в критичній 
думц

д

тановка її мети, формулю-
вання

і

к ан д

с

н п

лад, творче завдання по-
требу

в

з т
ама ж пізна-

вальн

єктивне оцінювання роботи, не-
достатність власних знань та інші. 

Отже, пізнавальна активність уч-
нів є показником якості їх навчально-
пізнавальної діяльності, спрям

до ефективного оволодіння знан-
нями та способами діяльності. 

Враховуючи ознаки, науковцями 
виділялись різні рівні пізнавальної ак-
тивності учнів. Так, напр

к [2] встановила наступні рівні
пізнавальної активності: 

1.  Репродуктивно-повторювальна 
активність, за допомо

ності однієї людини накопичується 
завдяки досвіду іншої. 

2.  Пошуково-виконавча ативність, 
яка передбачає такий ступінь самостій-
ності учнів, який 

и задачу та відшукати самому за-
соби її розв'язання. 

3.  Творча активність, коли учень 
самостійно с

 нешаблонні, оригінальні шляхи її 
розв'язання

Автор підкреслює, що ці рівні не 
ізольовані один від одного, вони 
взаємопов'яза і, можуть співіснувати та 
відповідають шкільному віку. У цій сис-
темі рівнів пізнавальної активності 
звертається увага на те, що одним з го-
ловних завдань в педагогічній діяль-
ності вчителя є піднесення активності 
учнів о рівня самостійності. Самос-
тійність – це здатність особи з власної 
точки зору підійти до розв‘язання 
складних учбових питань, вміння вико-
нувати цю роботу без сторонньої допо-
моги. Вона проявляється 

і, в умінні висловити думки неза-
лежно від чужого погляду. 

Активність не завжди поє нується з 
самостійністю, але є необхідною умовою 
самостійності. Основою для самостій-
ності виступає система знань, вмінь та 
навичок, якою володіє учень, а також ви-

користання вже засвоєного приводить до 
оволодіння новими знаннями, вміннями 
та навичками. В учбовому процесі повна 
самостійність учнів не можлива. Тому, 
головною ознакою самостійності учнів є 
досягнення поставленої мети без сторон-
ньої допомоги, але з необхідністю участі 
в цьому процесі вчителя. Саме вчитель 
найчастіше виконує такі елементи діяль-
ності, як пос

 завдання та перевірка отриманих 
результатів. 

Самостійність, як і будь-яка якість 
особистості, має певні ознаки, які 
розділяються на зовнішні та внутрішні. 
До зовнішніх відносяться: планування 
своєї роботи у відповідності з метою 
або завданням, п дготовка робочого 
місця, виконання завдання без безпо-
середньої участі вчителя, система-
тичний контроль за ходом та резуль-
татами роботи, оректув ня та в оско-
налення її, критичний підхід, здатність 
висловлювати власну точку зору. 
Внутрішню торону самостійності утво-
рюють мотиваційна сфера, розумові, 
фізичні та морально-вольові зусилля 
учня, що спрямовані на досягнення ме-
ти без сторонньої допомоги [5, с.31]. 
Тут можна відмітити потребу в знаннях, 
уміннях самостійно мислити; прагнення 
знайти свій підхід до розв’язання задачі; 
бажання глибше зрозуміти не тільки за-
своєні з ання, а й с особи їх винаходу 
та інші. Не завжди учбове завдання по-
требує однакової самостійності від 
учнів. Наприк

є більшої самостійності, ніж ре-
продуктивне. 

Варто відмітити, що самостійність 
школярів  навчанні виступає як синтез 
пізнавальної, практичної та організаційно-
технічної самостійності. Основа забез-
печення самостійності в навчанні вбача-
ється в характері використання знань. В 
зв‘язку цим, виділяється пізнавальна а 
практична самостійність. С

а самостійність розвивається в 
активній учбовій діяльності. 
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Під ізнав льною самостійністю 
розуміють таку якість особистості, яка 
характеризується її прагненнями та 
вміннями без сторонньої допомоги 
отримувати з ання та оволодівати 
засобами діяльності, розв‘язувати пізна-
вальні задачі. Сутність пізнавальної 
самостійності учнів проявляється в 
потребі та вміннях самостійно мір у-
вати, розбиратися в новій ситуації, в 
здатності самостійно розуміти питання, 
проблему та знаходи

п а
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язання. Людина орієнтується не на 
сторонні, випадкові впливи, а на власні 
знання та переконання. 

“Говорячи про пізнавальну самос-
тійність, - відмічає М.І. Махмутов, - 
маємо на увазі вміння та здібності учнів 
самостійно виділяти основні та друго-
рядні ознаки предметів, явищ та про-
цесів матеріального світу, розкривати 
сутність нових пон
вання та узагальнення.”[4,c.18] Він 

відмічає такі ознаки пізнавальної сам
тійності учнів, як: 
- вміння учнів отримувати нові знання та 
авички, використовуючи ізні джерела; 
- вміння в своїй подальшій освіті ви-

користовувати раніше отримані знання; 
- вміння

я, вміння та навички в розв‘я-
зуванн  будь- ко о життєво важливого 
питання. 

Розвиток пізнавальної самостій-
ності учнів в навчально-виховному 
процесі відбувається завдяки системі 
прийомів, методів, форм навчання, які 
адекватні досягнутому рівню навченості 
учнів. Їх вдалий підбір в методиці нав-
чання приводять до активізації навчаль-
ного процесу. Вибір методів та прий-
омів навчання, їх використання вимага-
ють від кожного педагога прояву вели-
кої педагогічної майстерності та твор-
чості. Голов ою етою у цьому иборі 
повинно виступати спрямованість виб-
раних методів на розвиток пізнавальної 
активності та пізна

сті перетворюється в пізнавальну 
самостійну активність. 

Здійснюючи аналіз са
сті учнів, .І. Махмутов иділяє 

чотири її рівні [4,c.41-42]: 
1. Рівень несамостійної актив-

ності (звичайної) – сприйняття учнем 
пояснен  вчителя засвоєння зразка 
розумової діяльності в умовах проб-
лемної ситуації, виконання уч

тійної роботи, вправ відтворю-
ючого характеру, усне відтворення. 

2. Рівень напівсамостійної актив-
ності характеризується використанням 
попередніх знань в новій ситуації та 
прийняттям участ

бу розв‘язання поставленої вчи-
телем проблеми. 

3. Рівень самостійної активності – 
виконання робіт репродуктивно-пошу-
кового типу, коли уч нь сам рацює з 
текстом підручника, використовує по-
передні знання в новій ситуації, 
конструює, розв‘язує задачі сер

 складності, доводить гіпотези з 
незначною допомогою вчителя. 

4. Рівень творчої активності – 
виконання самостійних робіт, які потре-
бують творчого уявлення, логічного 
аналізу та відкриття нового способу 
розв‘язання учбової п

го доведення, самостійні висновки 
та узагальнення тощо. 

Перехід учня від нижчого рівня 
самостійної а тивності до більш висо-
кого виступає кроком активізації його 
пізнав льн ї діяльності. Активізацію 
пізнавальної діяльності може забезпе-
чити не лише підвищення якості 
загальноосвітньої підготовки учнів, 
покращення процесу засвоєння знань

й становлення уч я активним 
суб'єктом пізнавальної діяльності. 

Отже, активізація пізнавальної 
діяльності учня в процесі пізнання 
залежить від багатьох факторів та має 
велике значення для засвоєння матері-
алу, який вивчається. Учень у навчанні 
реалізує та самостверджує себе як 
особистість через пізнавальну діяль-
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ність, невід’ємними рисами якої стають 
пізнавальна активність та пізнавальна 
самостійність. Розвиток активності та 
самостійності учні не потребує Вико-
ристання спеціальних засобів. Наведені 
вище міркування дають можливість 
виділ
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ити наступні критерії активізації 
пізнавальної діяльності учн

- формування пізнавального інте-
ресу до об’

- збільшення активності в процесі 
навчання; 

- наявність ознак пізнавальної ак-
тивності; 

- прояв самостійності в навчально-
ній діяльності; 
- розвиток пізнавальної самостійності. 
Отже, наведемо наступне означення: 

активізація пізнавальної діяльності 
учнів – це перехід до більш високого рівня 
активності та самостійності учнів в 
процесі навчання, який стимулюється роз-
витком пізнавального інтересу, т

ся завдяки удосконаленню методів 
та прийомів навчального процесу. 

В подальшому процес навчання 
повинен включати відповідні методи та 
прийоми націлені на активізацію пізна-
вальної діяльності учнів. Це і постає 
завданням ля подальшого ослідження 
активізації діяльності учнів 
в навчальному процесі. Для ц ого 
важливим є вдалий вибір методів, 
прийомів та собів навчанн , при 
якому обов’язкове врахування певних 
психологічних особливостей учнів. 
Тому подальше дослідження передбачає 
аналіз впливу психологічних особли-
востей учнів на вибір педагогічних 
засобів навчання націлених на активі-
зацію пізнавальної діяльності учнів. Го-

ня – це організація пізнавальної діяль-
ності учнів. Саме вони спрямовані на 
озброєння системою знань, вмінь та 
навичок, на залучення до оботи з 
пізнавальними задачами, на розвиток 
активності, самостійності та творчості 
учнів. е спонукає сучасну п дагогічну 
науку на пошук нових елементів 
навчання, які сприяли б активізації 
пізнавальної діяльнос  учнів, підви-
щували їх
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Summary. The article describes the role and matter of activation in cognitive activity in the 
school process: different approaches of the term are taken into the consideration; as well as its com-
ponents, such as cognitive interest, activity, self-dependence; and the base of the fundamental analysis 
is detailed. 
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