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Проблема розвитку творчої особистості в процесі навчання математики не є новою, але 
викликає постійний інтерес, в ній розкриваються все нові аспекти. Так, в роботі розглядаються 
можливості розвитку самостійного творчого мислення учнів у процесі актуалізації знань та 
вмінь. 

 
В сучасних дослідженнях роз-

глядаються можливості використання 
«традиційних» методів розвитку твор-
чого мислення («мозковий штурм», 
метод синектики та ін.) на уроках 
математики, прийомів та способів 
активізації пізнавальної діяльності 
учнів, формування дослідницьких 
умінь, прийомів евристичної діяль-
ності школярів (З.І.Слєпкань, Н.А.Та-
расенкова, О.І.Скафа, К.В.Власенко, 
І.А.Горчакова, А.Ю.Карлащук та ін.) 
[8;9;7]; сучасних освітніх технологій 
(М.Ігнатенко) [2]; новітніх ін форма-
ційних технологій (М.І.Жалдак, 
М.С.Головань та ін.) [3]. 

Але невирішеною залишається 
проблема систематичної

 

 

 спрямова-
ності навчання математики всіх учнів 
незалежно від профілю навчання на 
формування засобами математики їх 
творчої особистості, на розвиток 
творчого мислення. 

Мета нашої статті: продемон-
струвати можливості розвитку само-
стійного творчого мислення учнів у 
процесі актуалізації знань та вмінь.  

Творча особистість повинна бути 
готовою до сприймання нового змісту 
і здатною оцінювати його самостійно, 
а не тільки користуватися оцінками і 
судженнями вчителя. Тим більше, що 
процес засвоєння знань повинен 

відбуватися поряд з процесом аналізу 
знань та дій, щоб перейти від логіки 
побудови навчального матеріалу до 
логіки його застосування [1,29].  

На практиці найчастіше учень 
сприймає суб’єктивне «розуміння» 
навчального матеріалу вчителем: 
ключові об’єкти, найбільш важливі 
властивості об’єктів та їх зв’язки з 
іншими об’єктами.  

На уроках пояснення нового 
матеріалу (в якій би формі вони не 
проводилися) вчитель надає учням 
вже готову, продуману ним 
заздалегідь структуру навчального 
матеріалу. Цього важко запобігти 
навіть в умовах використання таких 
форм навчальних занять, які 
передбачають достатньо високий 
рівень самостійності учнів. Зокрема, в 
ході евристичної бесіди вчителю, 
незважаючи на те, що він працює 
творчо, достатньо важко не пропо-
нувати учням результатів власного 
розуміння навчального матеріалу.  

Це характеризує не тільки уроки 
поясненння нового навчального мате-
ріалу. Навіть його систематизація по 
завершенню вивчення теми відбу-
ваються таким чином, що змістові 
акценти в структурі матеріалу 
проставляються під впливом вчителя. 
У процесі повторення на уроці 
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вчителем через систему запитань 
також надається певний сценарій. 

Г.С.Костюк відмічав, що від того, 
як поставлено вчителем запитання, 
залежить, що саме стає об’єктом 
розумової активності учнів, на які 
сторони об’єкта спрямовується їхня 
увага та процес мислення (курсив наш 
– О.Ч.) [4,14].  

На стадії узагальнення та 
введення у систему знань відповідно 
навчальному матеріалу, що 
вивчається, велику роль відіграє саме 
самостійна діяльність учнів. Але 
отримані «шаблони розуміння» ще 
домінують через те, що етап їх 
сприймання та етап узагальнення і 
систематизації недостатньо віддалені у 
часі. 

З одного боку, домінування 
самостійної роботи учнів в 
опрацьовуваванні нового навчального 
матеріалу не сприяє формуванню 
якісної системи знань та вмінь учнів 
через низку об’єктивних та 
суб’єктивних причин. З іншого, рівень 
оптимізації навчально-пізнавальної 
діяльності характеризується ступенем 
самостійності учня у процесі 
навчання, а творче мислення перш за 
все відрізняється самостійністю, не 
залежністю від шаблонів. 

У зміст освіти входить навчальний 
матеріал, що підлягає засвоєнню, тобто 
перетворюється у знання. За Ю.О.Сама-

риним сутність знання - у 
підпорядкованості елементів, що 
входять до нього, тобто у системності 
та рухливості рядів асоціацій [6,359].  

Актуалізацію знань і вмінь розу-
міють як їх перевод з потенційного 
стану в актуальну дію. Самостійна 
діяльність учнів в процесі актуалізації 
знань і вмінь сприяє не тільки розвитку 
самостійності мислення учнів, але й 
формуванню здатності по-новому 
структурувати раніше вивчений 
матеріал на основі наявних знань.  

У ситуації, коли ставиться завдан-
ня актуалізувати певні знання і вміння, 
учень знаходиться в інших умовах, ніж 
в процесі вивчення нового матеріалу. Їх 
відмінність в тому, що: 

- в базі знань і вмінь учня вже 
відбулися певні зміни (накопичені нові 
теоретичні знання, вироблені нові 
уміння, в тому числі, - уміння користу-
ватися новими методами розв’язування 
завдань); 

- учні вже мають достатній досвід 
використання наявної бази знань і 
вмінь. 

Як наслідок, актуалізуючи систему 
знань і вмінь, учень має можливість на 
основі отриманих знань і вмінь та 
накопиченого досвіду їх використання 
розглядати її у змінених та нових 
ситуаціях, ракурсах. Цю ситуацію можна 
представити у вигляді схеми (схема 1.1): 

 
 

 
Схема 1.1 

... .... → Б(З, ,В)k+t+1 

 

 

 

У схемі Б(З,Н,В)k – база знань, 
навичок, вмінь, відповідних темі Тk (k – 
порядковий номер теми у послідовності 
вивчення), яку необхідно актуалізувати 

перед вивченням теми Тk+t+1, де (k+t+1) 
- порядковий номер теми у 
послідовності вивчення, 1≤k, 0≤t.  

Н,В)k → Б(З,Н,В)k+1→ ... →  Б(З,Н,В)k+t→    Б(З,Н
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Для результативного вивчення 
теми Тk+t+1 необхідним може виявитися 
попередня актуалізація бази знань та 

вмінь не тільки з теми Тk, тому такі 
взаємозв’язки можуть бути побудовані 
й з іншими темами (схема 1.2). 

 

Схема 1.2 

В)k+t+1 

 

 

За С.Л.Рубинштейном продуктив-
ність повторення залежить значною 
мірою від того, наскільки цей процес 
виходить за межі механічної рекапиту-
ляції і перетворюється у нову 
переробку матеріалу, пов’язану з 
новим, більш поглибленим його 
усвідомленням. “Істотною умовою 
запам’ятовування є розуміння” (курcив 
авт.) [5,323]. Найбільш сприятливим 
для прояву реминисценції (покращення 
з часом відтворення) [5,337] є матеріал, 
який насичений змістом; де 
послідовність викладена органічно і 
переконливо; коли відтворення 
матеріалу не є буквальним, а є вільним 
викладом смислового змісту логічного 
характеру, а не ілюстративного; коли 
матеріал викликає інтерес; коли 
оволодіння змістом є важливим для 
людини. 

Найкращим видом повторення є 
включення матеріала у наступну 
діяльність, проходження повторення у 
нових умовах, ситуаціях, зв’язках. 

Ілюстрацією цього є можливість 
підвищення пізнавальної самостійності 
в процесі актуалізації знань з тем “Три-
кутники”, “Чотирикутники”, “Рух” в 
умовах виникнення питання про дель-
тоїд та його властивості. 

Це може відбуватися в процесі 
розв’язування старшокласниками задач 
такого типу: “Різносторонній 

трикутник обертається навколо більшої 
сторони. Яка фігура є осьовим 
перерізом отриманої фігури 
обертання?” (тема “Тіла обертання”) 
[10].  

“Спровокувати” як актуалізацію 
знань та вмінь, так і паралельне озна-
йомлення з поняттям “дельтоїд” можна 
через пропонування учням основної 
школи творчого завдання: “Виконати 
зображення опуклого чотирикутника, у 
якого діагоналі взаємно перпенди-
кулярні, але тільки одна з них точкою 
перетину ділиться навпіл”. Таке 
формулювання завдання не надає 
шаблону його виконання, передбачає 
самостійну дослідницьку діяльність з 
елементами конструювання. Створю-
ється можливість удосконалювати 
необхідні для подальшої творчої 
діяльності учнів навички роботи з 
навчальною, довідковою, науково-
популярною літературою, формуванню 
яких, як свідчить аналіз практики 
роботи шкіл, на даному етапі 
приділяється недостатньо уваги. 

Ознайомлення з поняттям “дель-
тоїд” стає “приводом”, який сприяє 
більш свідомій актуалізації знань та 
вмінь учнями: вони вже можуть 
самостійно досліджувати властивості 
дельтоїда та порівнювати їх із 
властивостями відомих їм 
чотирикутників; їм вже відоме з 

 
 
 
 
... .... → Б(З,Н,В)k → Б(З,Н,В)k+1→ ... →  Б(З,Н,В)k+t→    Б(З,Н,
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поняттям про осьову симетрію, на 
якому грунтується розуміння 
поширеного означення дельтоїда як 
опуклого чотирикутника, який має 
тільки одну вісь симетрії, що збігається 
з його діагоналлю. 

За рівнем впливу на розвиток 
творчої активності учнів, інтелектуаль-
ної самостійності, творчого мислення 
можна виділити такі рівні діяльності в 
процесі актуалізації: 

1 рівень (дуже низький).  
Актуалізація знань і вмінь 

відбувається на уроці під керівництвом 
вчителя. Вчитель задає учням 
запитання, якщо не отримує 
відповідей, або відповіді його не 
задовольняють, - надає правильну.  

2 рівень (низький).  
Актуалізація знань і вмінь 

відбувається на уроці під керівництвом 
вчителя, але на етапі підготовки до неї 
в процесі обговорення завдання 
додому пропонуються певні запитання, 
на які учні повинні відповісти. 
Характер запитань передбачає репро-
дуктивну діяльність учнів: знайти 
готові відповіді на них у підручнику 
(пригадати конкретні аксіоми, теореми, 
означення, формули та ін.). 

3 рівень (середній).  
Відрізняється від попереднього 

характером запитань. Повторення 
може відбуватися в процесі роз-
в’язування відповідних задач на 
повторення при виконанні домашнього 
завдання. В цьому випадку вчитель 
спонукає актуалізацію певних знань і 
вмінь, які є необхідними для розв’язу-
вання конкретної задачі. 

4 рівень (вище середнього).  
Запитання, що потребують 

актуалізації знань і вмінь, близькі за 
своїм характером до завдань на 
дослідження середнього ступеня 
складності. Запитання можуть мати 
таку структуру: “Чи можна застосувати 
формулу  для знаходження ?”, “За 
яких умов можна (не можна) 
застосовувати теорему ?”, “Які з 

представлених об’єктів (фігур, 
функцій, виразів, рівнянь, перетворень 
та ін.) підпадають під дане означення? 
Які не підпадають? Відповідь 
обгрунту-вати” та ін. 

5 рівень (високий).  
Учням пропонується завдання 

провести конференцію, мета якої - 
актуалізація знань і вмінь з певної 
теми. 

Підготовка навчальних конферен-
цій потребує: 1)створення творчих 
груп (бригад) та вибір керівника групи 
(асистента вчителя); 2)виділення клю-
чових питань конкретної теми; 3)ство-
рення системного завдання для кожної 
бригади, яке може включати такі зав-
дання: повно, але лаконічно, 
висвітлити певне питання, 
використовуючи при необхідності НЗН 
та ТЗН (плакати, моделі, кодопозитиви, 
діафільми, комп’ютерні програми, 
аудиозаписи, кіно- і відеофільми та 
ін.), підготовлені учнями реферати; 
запропонувати систему завдань (усного 
та письмового характеру) для 
фронтальної роботи всього класу (рівні 
складності та нестандартності повинні 
відповідати наявному рівню розвитку 
та навченості учнів). 

При цьому поступово на учнів 
перекладається завдання створення 
творчих груп, виділення ключових 
питань, розподілу завдань між 
бригадами та ін., змінюється характер 
спілкування вчителя і учнів. У 
попередньому дослідженні, розгля-
даючи поступовий перехід спілкування 
вчителя і учнів до рівнів співро-
бітництва і співтворчості, ми виділили 
сім стадій [11].  

У процесі складання плану висту-
пу, знаходження джерел інформації 
щодо певного питання, підбору систем 
завдань у випадку, якщо для учнів 
проведення конференції є ще незвич-
ною формою роботи, вчитель виступає 
спочатку в ролі організатора і керівни-
ка, а потім переходить на роль актив-
ного консультанта.  
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Найбільш високий рівень само-
стійності учнів у процесі підготовки до 
навчальної конференції з метою 
актуалізації – коли учні самостійно 
виконують всі вищеперелічені завдан-
ня, в тому числі, - самостійно 
виділяють ключові питання теми і 
розподіляють між собою завдання по 
повному висвітленню кожного з них; 
не тільки підбирають завдання, але й 
самостійно створюють деякі з них. 
Відбувається перехід до дуже високого 
рівня самостійності. 

6 рівень (дуже високий).  
В процесі підготовки до вивчення 

нового матеріалу учні самостійно 
проходять етап актуалізації потенційно 
необхідних для його вивчення знань і 
вмінь. Вчитель вказує питання, що 
потребують актуалізації (але не задає 
конкретних запитань). Робота на цьому 
рівні вважається результативною, якщо 
учень самостійно створює лаконічний 
конспект з питання у вигляді 
структурної схеми, в якій виділені 
ключові і допоміжні об’єкти, зв’язки 
між ними, їх основні властивості.  

У процесі роботи над теоретич-
ною частиною важливою є поєднання 
роботи з текстом, що містить наочні 
ілюстрації (найбільш сприятливо для 
візуалів) з його обговоренням (най-
більш сприятливо для аудиалів); скла-
дання плану та виконання опорних 
схем.  

З метою поступового підвищення 
рівня самостійності учнів у процесі 
виконання опорних схем, їх корисно 
ознайомлювати із вже готовими схема-
ми (підручник алгебри та початків анна-
лізу М.І.Башмакова, посібник В.П.Ір-
жавцевої та Л.Я.Федченко та ін.). Але 
доцільно для школярів (починаючи з 
середнього рівня спроможності до 
самостійної актуалізації знань і вмінь) 
таке ознайомлення виконувати вже 
після того, як виконана “авторська” 
опорна схема (в результаті фронтальної, 
групової або індивідуальної роботи). 
Інакше в учнів може спрацьовувати 

шаблонне мислення, бажання повністю 
відповідати авторитетному джерелу. 

При ознайомленні з готовими 
схемами ефективною є робота по 
обговоренню та рецензуванню, само-
рецензуванню схеми, створеної учнем 
самостійно, по її доповненню та 
вдосконаленню. Це сприяє розвитку 
прагнення та здатності до само-
вдосконалення. 

В процесі підготовки до увідних 
конференцій, створення конспекту-
структурної схеми учні самостійно 
перебудовують вже знайомий матеріал. 
Це сприяє повторному його усвідом-
ленню та переусвідомленню, встанов-
ленню учнями нових акцентів, нових 
внутрішньопредметних та міжпредмет-
них зв’язків, підвищує якість знань та 
вмінь.  

Самостійність учня в цьому 
процесі сприяє тому, що він власноруч 
обирає саме ті форми репрезентації 
інформації, які йому більше імпо-
нують, відповідають його 
індивідуальним психологічним особли-
востям сприймання матеріалу. Стиль 
подачі матеріалу не нав’язується зовні. 
Як результат: створюються сприятливі 
умови для вироблення учнем власного 
стилю опрацьовування навчального 
матеріалу, такого, що найкраще 
підходить його (учня) індивідуальним 
особливостям. 

З метою розвитку творчого 
мислення учнів ефективними вияви-
лися завдання випереджального харак-
теру. Для вибору таких завдань 
доцільно враховувати:  

1) наявний рівень знань та вмінь 
учнів;  

2)здатність самостійно працюва-
ти з джерелами інформації;  

3)відповідність ступеня новизни 
матеріалу, що опрацьовується, рівню 
розвитку самостійного мислення. 

Найбільш доступними для 
самостійного опрацьовування учнями 
класів всіх профілів виявилися питання 
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з тем “Декартові координати у 
просторі” та “Вектори у просторі”.  

Учні класів фізико-матема-
тичного профілю достатньо легко 
опрацьовують відповідний теоре-
тичний матеріал та виконують зав-
дання по його застосуванню.  

Учні класів гуманітарного 
профілю ефективніше працюють над 
виконанням завдань практичного 
блоку, які не потребують відходу від 
правил.  

Залежно від рівня самостійності 
учнів, їх здатності до інтелектуального 
самозбагачення схеми роботи над 
завданнями випереджального харак-
теру можуть відрізнятися. Проде-
монструємо на прикладі теми 
«Декартові координати у просторі». 

Середній рівень.  
1.Урок узагальнюючого повто-

рення з теми «Декартові координати на 
площині» (УП).  

2.Самостійне опрацьовування теми 
«Декартові координати у просторі» за 
підручником (СО) (вдома або на уроці). 
Виконання завдань репродуктивного та 
реконструктивного характеру. 

3.Урок пояснення нового мате-
ріалу у формі бесіди з учнями, на 
якому усуваються прогалини та 
недоліки у засвоєнні; відбувається 
доповнення та первинна системати-
зація навчального матеріалу (УПН).  

УП →  СО →  УПН 
Вище середнього.  
1.Самостійне повторення теми 

«Декартові координати на площині» 
вдома та опрацьовування теми «Декар-
тові координати у просторі» за підруч-
ником (СО) (вдома або на уроці). 
Самостійне виконання завдань репро-
дуктивного та реконструктивного 
характеру. 

2.Урок пояснення нового мате-
ріалу (у формі бесіди з учнями; у 
формі навчальної конференції) (УПН). 

Для учнів з високим рівнем 
самостійності відмінність від поперед-
ньої схеми:  

1) на першому етапі можуть 
пропонуватися завдання варіативного 
характеру;  

2) на другому етапі урок 
пояснення нового матеріалу доцільно 
проводити у формі навчальної конфе-
ренції (УПН).  

СО → УПН 
Для учнів з низьким рівнем 

самостійності така робота не є 
ефективною.  

У даному випадку корисним буде 
самостійне опрацьовування на уроці за 
підручником фрагмента навчального 
матеріалу з подальшим обговоренням. 
Вчитель пропонує план опра-
цьовування, представлений у вигляді 
переліку запитань, на які повинен 
відповісти після опрацьовування 
учень).  

Схему можна представити так: 
пояснення нового матеріалу вчителем 
→ самостійне опрацьовування учнем 
фрагменту матеріалу → пояснення 
нового матеріалу вчителем із застосу-
ванням елементів бесіди з учнями. 

Для учнів низького та середнього 
рівнів доцільним є опрацьовування і 
доповнення схем з друкованою 
основою. 

Ефективним є також проведення 
практичних робіт (найбільш сприят-
ливо для кінестетиків).  

Виконання практичної роботи 
ефективно провокує на організацію 
учнем як самостійної актуалізації 
навчального матеріалу, так і само-
мотивованої дослідницької діяльності.  

Наприклад, для виконання моделі 
конуса з паперу необхідно пригадати 
або повторити формули довжини кола, 
дуги кола та дослідити відповідність 
між значеннями R, r та α  (де r – радіус 
основи, R та α  - радіус та міра 
центрального кута відповідного круго-
вого сектора).  

Таке неявне зовнішнє спрямуван-
ня діяльності учня породжує в нього 
відчуття відповідальності, сприяє фор-
муванню та розвитку інтелектуальної 
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та творчої ініціативи, здатності 
самостійно знаходити проблеми, що 
потребують розв’язання. 

Традиційний метод актуалізації 
знань в процесі бесіди у формі 
“запитання – відповідь” також можна 
спрямувати на розвиток творчого 
мислення учнів в процесі навчання 
математики.  

Експеримент продемонстрував, 
що початок уроку в такій формі сприяє 
мобілізації інтелектуальних та творчих 
можливостей учнів, створює робочу 
атмосферу. 

Сприяє розвитку творчого 
мислення учнів диференційований 
підхід із врахуванням їх особистого 
стилю мислення, надання їм можли-
вості виконувати відповідні записи в 
індивідуальному стилі, який є 
несвідомим відображенням домінуван-
ня конкретної репрезентативної 
системи.  

Звичайно, в цьому випадку учні 
можуть користуватися власними 
(“авторськими”) позначками, симво-
лами. Але обов’язковим є навчання 
учнів грамотно використовувати 
загальноприйняту символіку. Тому 
доцільною є фронтальна перевірка, 
рецензування та саморецензування, 
корекція записів учнями.  

Така організація актуалізації 
знань та вмінь учнів сприяє розвитку в 
учнів «інтелектуальної уважності», 
здатності самостійно виділяти ключові 
об’єкти, встановлювати взаємозв’язки, 
розставляти змістові акценти вже на 
етапі первинного сприймання; фор-
мується рефлексія; розвиваються 
критичність мислення, творча актив-

ність учнів, інтелектуальна самос-
тійність, формується творче мислення. 
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