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Розглядається  питання про диференційований підхід до організації самостійної 
роботи учнів при поглибленому вивченні геометрії та впливу розвитку самостійності 
на якість навчального процесу. 

 
 
Європейський вимір освіти посідає 

значне місце у науково-педагогічних 
дослідженнях вчених � педагогів країн 
Європейського континенту, головним зав-
данням яких є, перш за все, підготовка 
учнів шкіл європейського регіону до життя 
у об�єднаній Європі. 
Аналіз документів Ради Європи та 

Болонської декларації щодо глобального 
розвитку сучасної освіти на континенті 
свідчить про їх визначальну роль у 
формуванні загальнолюдських цінностей і 
вимагає від педагогічної громадськості 
подальшої активізації педагогічної науки та 
практики у розв�язанні проблем навчальної 
роботи. В усіх країнах європейського про-
стору системи освіти виявляють невідпо-
відність об�єктивним вимогам сучасного 
етапу суспільного розвитку, що і становить 
сутність кризи освіти. Завдання подолання 
кризи обумовили інтенсивний процес ре-
формування освіти, що набуло глобального 
масштабу, поза яким не залишається жодна 
країна. 
На теренах України, як і сучасного сві-

ту в цілому, набули життєвості дві парадиг-
ми освіти. Перша з них � просвітительська, 
друга � культуротворча. 
Епоха індустріалізації спонукала потре-

бу в знаннях, які ґрунтуються на науковому 
раціоналізмі й об�єктивній необхідності 
підвищення загальної культури. Ціннісну 
орієнтацію епохи �знаннєвої� парадигми 
освіти характеризує вислів Ф.Бекона, що 
�знання � сила�. Цей вислів у подальшому 

трактувався як сила знань, яка була спрямо-
вана на пізнання природи, суспільства, 
людини, отже, світу в цілому. Потреба у 
збільшенні обсягу знань, технізація всіх 
аспектів життя, зростання потоку інформа-
ції, яка потрапляє за одиницю часу в 
людський мозок, постійно зростає. Так, у 
більшості галузей людської діяльності кіль-
кість інформації подвоюється приблизно 
кожні 5-7 років. Одночасно зростає і роль 
наукових абстракцій у пізнанні. Тому вва-
жали, що в руслі раціонального освоєння 
світу основою навчання є прискорений 
розвиток інтелекту дитини, раціональної 
сторони її свідомості. Звідси головним 
завданням школи було освоєння учнями 
ґрунтовних знань основ наук. Така пара-
дигма освіти, яка була спрямована на 
засвоєння знань, умінь та навичок, отрима-
ла назву � просвітительська, а в сучасних 
умовах її називають традиційною. Стало 
майже загальновизнаним серед дослідників 
твердження, що традиційна освіта � це 
освіта інформаційного типу, яка продукує 
знання, уміння та навички, а не особистіс-
ний розвиток учня. 
На рубежі ХХ � ХХI ст. утверджується 

�культуротворча� освіта, спрямована на 
розвиток особистості, яка не лише спожи-
ває культурні цінності, а й примножує їх, 
особистості як самоцінності і мети, а не за-
собу суспільного розвитку. Поступово від-
бувається перехід від абсолютизації раціо-
налізму (�знання центризму�) до усвідом-
лення, освоєння і реалізації в освітній прак-
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тиці гуманітарних і культурних цінностей 
(�культуроцентризм�). 
Ці тенденції світового розвитку в освіті 

спонукали до необхідності заміни освітньої 
парадигми просвітительства на парадигму 
культуротворчості і культороосвіченості. 
Зараз відбувається перехід від репро-

дуктивної моделі освіти, яка працює на 
відтворення і стабільність суспільних від-
носин, до продуктивної, гуманістично 
культуроорієнтованої моделі школи. Від-
мінність нової парадигми освіти від просві-
тительської полягає в тому, що освіта ХХІ 
століття � це освіта для людини. Її стри-
жень � розвиваюча, культуротворча домі-
нанта, виховання відповідальної особистос-
ті, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, 
вміє використовувати набуті знання і вмін-
ня для творчого розв�язання проблем, кри-
тично мислити, опрацьовувати різноманіт-
ну інформацію, прагне змінити на краще 
своє життя і життя своєї країни. Завдання 
школи � �виростити� людину, здібну до 
культурного творення, продуктивного 
діалогу з природою, з соціумом. 
Традиційне розуміння освіти як проце-

су оволодіння знаннями, уміннями, навич-
ками і підготовки до життя повинно бути 
переосмислено. Особистісно орієнтована 
освіта � це система методологічних ідей, 
які центрують на розвиток особистості. 
Освіта � це насамперед становлення люди-
ни, знаходження самого себе, свого образу, 
неповторності й індивідуальності. Дати 
освіту людині � це значить допомогти їй 
стати суб�єктом культури, навчити життє-
творчості. Зміна парадигми освіти і відпо-
відно цілей навчально � виховного процесу 
вимагають змін як у змісті, так і в самому 
процесі навчання. 
Одним з найважливішим напрямів ре-

формування національної освіти є гумані-
зація і гуманітаризація. У Державній націо-
нальній програмі �Освіта� (�Україна 21 
століття�) зазначається, що �гуманізація ос-
віти полягає в утвердженні людини як най-
вищої соціальної цінності, найповнішому 
розкритті її здібностей та задоволення різ-
номанітних потреб�, а �гуманітаризація ос-
віти покликана формувати цілісну картину 

світу, духовність, культуру особистості� [2, 
с.2]. З.І.Слєпкань [9] відносить поняття 
гуманізації і гуманітаризації до �принципів 
проектування і реалізації навчально � ви-
ховного процесу в умовах сучасної пара-
дигми освіти� [9, с.15]. 
Втілення цих ідей у шкільну практику 

передбачає залучення учнів до творчої 
діяльності, методології відкриття нового, 
таку організацію навчального процесу, при 
якому знання мають для учня особистісний 
смисл, урахування індивідуальності, його 
здібностей тощо. Головне в новій педаго-
гічній парадигмі � особистісно орієнтоване 
навчання [10, с.20]. 
Педагогічна наука та суспільна думка 

усвідомили той факт, що навчити жит-
тєтворчості без переходу до самоосвітніх 
форм освіти неможливо, це є важливою 
умовою становлення нових поглядів на 
освіту. Для нового життя потрібне нове 
мислення, нова культура діяльності й 
новий рівень освіченості. У центрі уваги 
сучасної освіти � дитина, її розвиток і 
саморозвиток. Тому для сучасного етапу 
розвитку освіти природним є переорієнта-
ція її функцій. Так, освітня функція пов'язу-
ється вже зі становленням учня як суб'єкта 
активності, залученням дитини до творчої 
діяльності, розвивальна � з приростом пси-
хічних процесів, розвитком особистісних 
якостей учня [10, с.29]. 
Зміна орієнтирів освіти на потреби уч-

ня, реалізація ідей гуманізації і гуманіта-
ризація математичної освіти висуває перед 
методикою навчання математики, зокрема 
геометрії, низку нових проблем. Г.І.Саран-
цев [10] вважає за необхідне коригування 
компетентного складу самої методичної 
системи навчання математики. До вихідно-
го положення, що визначає специфіку 
методичної системи навчання математики 
в сучасних умовах, науковець відносить 
структуру особистості, закономірності її 
розвитку. �Гуманізація освіти передбачає 
спрямованість навчання від особистості, її 
структури через навчальний предмет до 
особистості (індивідуальності) конкретної 
дитини. Це проявляється, насамперед, в 
цілях навчання і через них � у змісті, 
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методах, формах, засобах навчання. У 
Методичній системі має бути врахована 
індивідуальність дитини� [10, с.30]. Отже, 
проблема врахування особистісного у нав-
чальному процесі є на сьогодні актуальною 
для методики навчання математики і, 
зокрема, методики навчання геометрії. 
Метою даної статті є загострення 

уваги, актуалізації питання щодо органі-
зації диференційованої самостійної діяль-
ності старшокласників при поглибленому 
вивченні геометрії з урахуванням нової па-
радигми освіти. 
Як показують соціологічні досліджен-

ня, сьогодні далеко не кожний учень відпо-
відає вимогам життя, вміє перебудовува-
тися, організовувати свою освіту, компе-
тентність. 
Аналіз педагогічної практики свідчить 

про те, що методи шкільного навчання й 
виховання часто відзначаються авторитар-
ністю і не забезпечують дитині свободи 
вибору діяльності. Багато дітей і підлітків 
пасивні, у них слабка мотивація до навчан-
ня, про що свідчать результати моніторин-
гових досліджень та результати Незалеж-
ного тестування в 11 класах. 
Тим часом суспільство має потребу у 

високоосвічених, ініціативних і заповзятли-
вих молодих людях, здатних творчо рефор-
мувати наше суспільство, збільшити інте-
лектуальний потенціал країни, відновити її 
духовну культуру. Тому випускники серед-
ньої школи повинні бути підготовленими 
до нових суспільних відносин, соціально 
захищеними, морально стійкими, соціально 
загартованими, підготовленими до зустрічі 
з труднощами в умовах конкурентної 
діяльності, бути здоровими фізично й пси-
хологічно. І головне, випускники повинні 
бути здатні до саморозвитку, до безупин-
ного самовдосконалення.  
Виконати такі задачі неможливо в 

рамках традиційної технології � педагогіки 
вимог, заснованих на зовнішній мотивації 
діяльності учнів, на примусі. У новій техно-
логії ставка робиться на внутрішні особис-
тісні фактори мотивації учнів, на властиві 
дітям природні потреби саморозвитку, на 

прагнення до самовираження, самостверд-
ження, самовизначення і самоврядування. 
Ось чому важливо здійснювати самоос-

віту учня, орієнтовану на відповідність 
динаміці дійсності. Про здатність до 
постійного оновлення знань, тобто �здат-
ність до навчання упродовж усього життя� 
зазначається в Концепції 12 � річної серед-
ньої загальноосвітньої школи [5, с.11]. На 
формування у підростаючого покоління 
сучасного світогляду, розвиток творчих 
здібностей і навичок самостійного науково-
го пізнання, самоосвіти й самореалізації 
особистості звертається увага і в Націо-
нальній доктрині розвитку освіти [7, с.4] та 
державній програмі �Вчитель� [8, с.2]. Ли-
ше готуючи особистість, здатну до самоос-
віти, сучасна школа може реалізувати мо-
дель випускника, спрямованого до само-
стійного розв�язання власних та глобаль-
них проблем, здатного до творчості, само-
розвитку та самореалізації. Розширення 
кругозору, пошук нових знань, розвиток 
умінь самостійного здобуття інформації 
стали начальною потребою сучасності. 
Проте відсутність деяких практичних 
навичок, невміння використовувати різно-
манітні прийоми самостійної навчальної 
роботи дуже ускладнюють самоосвітню 
діяльність школярів. 
Інститути післядипломної освіти, підви-

щення кваліфікації вчителів проводять 
моніторингові дослідження щодо впливу 
самоосвіти учнів на якість освіти [3, с.5]. 
Так ці дослідження показали, що 40% 
учителів під час організації цієї діяльності 
не вивчають індивідуальних особливостей 
учнів, застосовуючи для цього відповідні 
методи пізнання. В результаті не створю-
ється відповідних умов для успішного 
самостійного розв�язання школярем 
поставлених проблем. 27% учителів не 
вміють будувати навчальний процес як 
самостійну діяльність дитини зі здобування 
знання та його засвоєння, створювати умо-
ви для формування суб�єктивної позиції 
учня по відношенню до процесу та змісту 
його шкільного життя, до того, що відбу-
вається з ним як на уроках, так і при 
самопідготовці. 
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При дослідженні цієї проблеми в нав-
чальних закладах різного типу м. Києва 
(анкетування вчителів) було виявлено, що 
більше половини вчителів не мають 
системи планування самоосвіти учнів під 
час проходження програмного матеріалу з 
предмету. Організація самоосвітньої діяль-
ності у 55% полягає лише в тому, що 
вчитель пропонує учням самостійно опра-
цювати певну літературу, не використову-
ючи при цьому спеціальних прийомів 
організації роботи, які передбачають інди-
відуальний та диференційований підходи. 
38% учителів не володіють знаннями з 
теорії самоосвіти та засобами вивчення 
потенційних можливостей учнів, не вміють 
відслідковувати результати свого впливу на 
розвиток учнів. 
При дослідженні питання самоосвіти, 

готовності до такого виду роботи, розумін-
ня необхідності у випускників та студентів 
перших курсів вузів м. Києва було визначе-
но низку труднощів, що виникають у них у 
процесі організації самоосвіти. Опитування 
серед вказаної категорії учнів (1200 учнів 
та студентів) показало, що високий рівень 
самоосвітніх умінь та навичок має близько 
10%; достатній � 40%; середній � 20%; 
низький � 30%. З результатом цього дослід-
ження органічно перегукуються досліджен-
ня Л.А.Липової [4, с.12]: 60% учнів 
висловились за традиційний виклад мате-
ріалу вчителем, 33% � за частково само-
стійне виконання завдань і лише 7 % � за 
цілком самостійний пошук істини у проце-
сі навчання. Цей факт свідчить про недо-
статній розвиток самостійності учнів. 
Аналіз анкети показав, що утруднення 

викликає: 1) робота з комп�ютером; 2) вміння 
тренувати свою пам�ять; 3) володіння умін-
ням аналізувати текст, виділяти головне; 
4) володіння умінням аналізувати підсумки 
своєї роботи та будувати план подальшої 
самоосвіти; 5) написання твору, як вира-
ження власної думки з досліджуваного пи-
тання; можливість зв�язно висловити усно 
й письмово свою точку зору, співставляти 
отримані дані, аналізувати й узагальнювати 
опрацьований матеріал тощо. 

Отже, нагальною потребою сучасної 
школи є створення умов, за яких кожен 
учень мав би змогу навчатися самостійно 
здобувати необхідну інформацію, викорис-
товуючи її для власного розвитку, самореа-
лізації, для розв�язання існуючих проблем 
та був навчений відповідним методам 
самостійної роботи. 
Модель учня як суб�єкта самоосвіти, за 

А.В.Баранниковим [2, с.46], включає в себе 
інформаційну та діяльнісну підготовленість 
на сучасному рівні знання, компетентність 
в обраній сфері діяльності, відповідальність 
за справу, яку потрібно виконати, творче 
мислення, самостійність у виборі рішення, 
вміння самоорганізації, розвинуту праце-
здатність, знання шляхів і способів мобілі-
зації власних можливостей та творчого 
потенціалу, вміння користуватися досяг-
неннями культури, потребу і здатність від-
чувати прекрасне, отримувати естетичну 
насолоду. 
Урахування в самоосвітньому процесі 

індивідуальних особливостей учнів, виз-
нання їх значущості, виключення з прак-
тики огульного підходу та орієнтації на 
�середнього� учня � це і є визнання особис-
тісного чинника, виявлення його ролі у 
творчості, самостійній діяльності та в моде-
люванні особистістю своєї освіти та дифе-
ренційованого підходу у навчанні. 
Низка психологів (Г.С.Костюк [11], А.Г.Мак-

лаков [12], С.Д.М'ясоїд [13], Н.Ньюкомб 
[14], Р.С.Нємов [15], А.В.Петровський [16], 
А.А.Реан [17], Л.Д.Столяренко [18] та ін.) 
до механізмів психіки відносять пізнаваль-
ні (когнітивні) психічні процеси, за допо-
могою яких Людина отримує і усвідомлює 
інформацію, відображає об'єктивний світ, 
перетворюючи його у свій суб'єктивний 
досвід. Сприймаючи, наочно уявляючи 
будь-який предмет або явище, людина має 
аналізувати, узагальнювати, конкретизува-
ти � тобто мислити про те, що відобра-
жається у відчуттях і сприйнятті. Тобто від-
чуття, сприйняття, уявлення, мислення, 
пам'ять � це і є когнітивні процеси [18, 104]. 
Більшість вітчизняних (Д.Б.Ельконін, 

П.Я.Гальперін, В.В.Давидов та ін.) і зару-
біжних (Ж.Піаже, Г.Крайг, Н.Ньюкомб та 
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ін.) психологів вказують на те, що у стар-
шому підлітковому віці має місце значний 
розвиток когнітивної сфери, що відіграє 
суттєву роль у перетворенні дитини на 
дорослу людину [14, с. 494]. Фактично 
когнітивний розвиток, а відповідно і розви-
ток інтелекту, включає як накопичення 
знань, так і розвиток компонентів самосві-
домості та самоосвітньої діяльності. Розв'я-
зання проблем відбувається ефективніше у 
тому випадку, коли людина має великий 
запас відповідної інформації. У людей, що 
володіють ефективнішими методами збері-
гання і витягування, обробки інформації, 
формуються більш повні бази знань 
[19,589]. 
Когнітивні зміни у підлітковому віці 

завершуються становленням пізнавальних 
психічних процесів як вимушених і свідо-
мих. Щоб стати зрілою людиною, індивіду-
ум має переоцінити і проаналізувати 
моральні принципи, щоб побудувати зв′яза-
ну, несуперечливу систему власних ціннос-
тей. Без мислення на рівні формальних 
операцій підліток не в змозі оцінювати 
альтернативи, використовувати логіку при-
чинно-наслідкових зв′язків або розміркову-

вати про своє минуле чи майбутнє. Розви-
ток формально-логічного мислення виявля-
ється у тому, що підліток може абстрагу-
ватися від наочного матеріалу і будувати 
власні міркування у вербальному або 
ідеальному плані, що особливо важливо 
при вивченні такого формалізованого пред-
мета як геометрія. 
Для позначення рівня зрілого мислення, 

яке започатковується саме у підлітковому 
віці та формується у старшому підлітко-
вому віці та юнацтві, Ж.Піаже використав 
термін формальні операції (за В.В.Давидо-
вим � Д.Б.Ельконіним � теоретичне мис-
лення). Мислення на рівні формальних опе-
рацій містить у собі різні можливості, 
однією з відмінних рис яких є розвиток 
здібностей мислити як про реальні, так і 
про гіпотетичні події � про те , що могло би 
бути � і поряд з фактами розглядати і мож-
ливості (Keating, 1980). Кропіткою робо-
тою по розвитку такого мислення у стар-
шокласників є навчання їх сприймати лек-
ційний матеріал та вміти його самостійно 
опрацьовувати. Покажемо на прикладі 
частину лекції в 10 класі (табл.1). 

Таблиця 1 
Наслідки з теореми Піфагора або властивості похилих і проекцій 

 

A2

a

B

CA1  

Нехай ВС � перпендикуляр, проведений з 
точки В до прямої а. Візьмемо довільні 
точки 1A , А, що відмінні від точки С, і 
сполучимо їх з точкою В. 
Відрізки BA1 , BA2  називаються похилими, 
проведеними з точки В до прямої а. Точки 

1A , 2A  � основи похилих, відрізки CA1 , CA2  
- проекції відповідних похилих. 

 

A

B

a A1

B1

A

B

A1A1 B1B1

B1

A=

B AA B

B

A1=A1 B1

 
 

Спроектувати відрізок АВ на пряму а означає спроектувати його кінці 
на дану пряму. Оскільки проектування виконано під прямим кутом, то 
воно називається ортогональним. 

Примітки 
Учні за 
допомогою 
вчителя, 
але базую-
чись на 
власних 
самостій-
них дослід-
женнях та 
міркуван-
нях 
роблять 
узагальне-
ння даних 
фактів у 
просторо-
вому 
зобра-
женні 
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З теореми Піфагора випливають такі твердження (наслідки): 
1. Перпендикуляр, проведений з довільної точки до прямої, менший 

від будь-якої похилої, проведеної з тієї самої точки до цієї прямої. 
(учні самостійно відновлюють рисунок та доводять твердження) 
2. Якщо дві похилі, проведені до прямої з довільної точки, рівні, то 

рівні їх проекції. (вірне і обернене твердження) 
(учні самостійно відновлюють рисунок та доводять твердження) 
3. Якщо з довільної точки проведено до прямої дві похилі, то з них більша 

та, проекція якої на цю пряму більша. (вірне і обернене твердження) 
(учні самостійно відновлюють рисунок та доводять твердження) 

 
Задачі � теореми 

b

x a

c

 

1. а) Якщо C∠  � тупий, то квадрат 
сторони, що лежить проти цього кута 
більше суми квадратів двох інших сторін. 

=−−++=−++= 22222222 2)( xbxaxaxbxac
2222 2 baaxba +>++=  

b

c

a
x

 

б) Якщо C∠  � гострий, то квадрат 
сторони, що лежить проти цього кута 
менше суми квадратів двох інших сторін. 

 
(учні самостійно відновлюють доводять 
твердження) 

 

b1

a
c

b

c1

 

2. Різниця квадратів довжин похилих 
дорівнює різниці квадратів їх проекцій 

 
( ) 2

1
222222

1
2 bbbabacc −=+−+=−  

C
A

B
DO

 

3. Умова перпендикулярності прямих:  
Якщо CDAB ⊥ , то виконується рівність: 

2222 DBDACBCA −=− . 
Правильне і обернене твердження. 
(учні самостійно формулюють обернене 
твердження та доводять ці твердження) 

B D C

A

c b

x a-x

ha

 

4. Знаходження висоти трикутника через 
відомі сторони 

( )( )( )cpbpapp
a

ha −−−= 2 . 

(учні самостійно доводять твердження) 
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Когнітивний розвиток у підлітковому 
та старшому підлітковому віці містить: 
1) ефективніше використання окремих ме-
ханізмів обробки інформації, таких як збе-
реження інформації і перенесення; 2) роз-
виток більш складних стратегій для різних 
типів розв�язування задач; 3) ефективніші 
способи отримання інформації і її збере-
ження у символічній формі; 4) розвиток 
виконавських функцій більш високого по-
рядку (метафункцій), у тому числі плану-
вання і прийняття рішень, підвищення 
гнучкості при виборі методів з більш широ-
кої бази сценаріїв [19, с.588]. 
Вважається, що не всі люди здатні 

мислити на рівні формальних операцій. 
Більш того, підлітки та дорослі, що досягли 
цього рівня, не завжди можуть постійно на 
ньому утримуватись. На думку Г.Крайг, 
найбільш ймовірним є те, що для розвитку 
формально � операціонального мислення 
необхідний певний рівень інтелекту, особ-
ливе місце посідає освітній рівень. Ж.Піаже 
підкреслював, що елементи мислення тако-
го типу принципово важливі для освоєння 
передової науки і математики зокрема[19, 
с.587]. При вивченні та застосуванні мето-
дів самоосвітньої діяльності підлітки набу-
вають здатності обробляти все більш склад-
ну інформацію і роблять все це швидше і 
швидше. Ці дані не суперечать теорії Ж. 
Паже, який підкреслював, що нові розумові 
якості підлітки використовують у тих сфе-
рах, які для них найбільш важливі і цікаві 
[20, с.231].  
Розуміння основних принципів теорії 

когнітивного розвитку Ж.Піаже і його 
послідовників полегшує розробку ефектив-
них уроків і їх організацію у логічну послі-
довність [19, с. 471]. Ж.Піаже розробив 
своєрідну філософію учіння, в якій діти 
розглядаються як активні учні, що створю-
ють власні теорії про устрій світу і пере-
глядають відносно того, як нова інформація 
входить у протиріччя із уявленнями дити-
ни. Вчителі, що використовують цю тео-
рію, підкреслюють, що інтерес дітей до 
учіння залежить, насамперед, від тих внут-
рішніх установок, якими діти себе заохочу-
ють, розбираючись у матеріалі, що вивча-

ють. Діти при правильно організованій 
самоосвітній диференційованій діяльності 
набувають упевненості у власних можли-
востях і здібностях, справляючись із черго-
вою задачею або відкриваючи для себе 
нову закономірність. 
Отже, з огляду на розглянуті у статті 

проблеми, можна зробити такі висновки. 
1. Зміна орієнтирів на проблеми учня, 

реалізація ідеї гуманізації і гуманітаризація 
математичної освіти висувають перед 
методикою навчання математики, зокрема 
геометрії, низку нових проблем, до яких 
насамперед можна віднести коригування 
принципів організації диференційованої 
самостійної роботи старшокласників при 
поглибленому вивченні геометрії. 

2. До вихідного положення, що визна-
чає специфіку методичної системи органі-
зації самоосвітньої діяльності в сучасних 
умовах, ми відносимо структуру особис-
тості, закономірності її розвитку. Крім того, 
в методичній системі повинна бути врахо-
вана індивідуальність дитини, тому пробле-
ма врахування структури особистості дити-
ни в навчальному процесі є на сьогодні 
актуальною для методики навчання мате-
матики і, зокрема, методики навчання 
геометрії в профільній старшій школі. 

3. Будемо спиратися на структуру осо-
бистості, запропоновану В.С.Лєдньовим, 
до моделі якої науковець включає три 
групи компонентів: а) механізми психіки; 
б) досвід особистості; в) типологічні влас-
тивості особистості. Низка психологів до 
механізмів психіки відносять пізнавальні 
(когнітивні) психічні процеси, за допомо-
гою яких людина отримує і усвідомлює 
інформацію, відображає об'єктивний світ, 
перетворюючи його у свій власний досвід. 

4. Більшість психологів вказує на те, що 
у підлітковому віці має місце значний 
розвиток когнітивної сфери, що відіграє 
суттєву роль у перетворенні дитини на 
дорослу людину. Розвиток формально � 
логічного мислення виявляється у тому, що 
підліток може абстрагуватися від наочного 
матеріалу і будувати власні міркування у 
вербальному або ідеальному плані, що 
особливо важливо при вивченні такого 
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формалізованого предмета, як геометрія. 
Для підлітків логічність міркувань є більш 
вираженою при розв'язуванні задач акту-
ального змісту. Певна річ, що логічні мір-
кування потребують як компетентності, 
наявності мотивації, так і вміння організу-
вати та виконати самоосвітню діяльність. 

5. Запропонована когнітивними психо-
логами схема розв'язання проблеми є ак-
туальною для методики навчання геометрії 
в школі, зокрема старшокласників при 
поглибленому вивченні геометрії. Розробка 
питання організації самостійної роботи при 
поглибленому вивченні геометрії потребує 
свого подальшого розвитку. 
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