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Аналізуються компоненти пізнавальної активності учнів, дидактичні умови їх роз-
витку. Досліджується ефективність застосування у процесі навчання геометрії роз-
роблених авторами електронних наочностей для підручників геометрії з метою фор-
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Постановка проблеми. Орієнтація су-
часної школи на гуманізацію процесу освіти
і всебічний розвиток особистості у процесі
навчання математики передбачає поєднання
безпосередньо навчальної діяльності, в ме-
жах якої формуються базові знання, уміння
та навички з діяльністю творчою, пов’яза-
ною з розвитком особистісних задатків уч-
нів, їх пізнавальною активністю. Важливо
виховувати соціально активну людину, яка
вміє самостійно знайти потрібні відомості, у
якої пізнавальна (навчальна) активність є
стійкою рисою особистості.

Подальший пошук шляхів та засобів
залучення учнів до активної пізнавальної
діяльності може бути пов’язаний з впрова-
дженням інформаційно-комунікаційних
технологій навчання (ІКТН), а у зв’язку з
цим із новим ставленням до пошуку відо-
мостей та здобування нових знань. Тому
евристичне навчання геометрії з викорис-
танням засобів ІКТ сприятиме формуван-
ню пізнавальної активності школярів.

Аналіз досліджень і публікацій. Пробле-
ма розвитку пізнавальної активності учнів
займає чільне місце в психолого-педаго-
гічних дослідженнях і належить до пріори-
тетних питань сучасної педагогічної науки і
практики. Розрізняючи пізнавальну і на-
вчальну діяльності учнів, розрізнятимемо
активність пізнавальну як більш широке

поняття і навчальну як одну з форм пізна-
вальної. Питання обґрунтування сутності
пізнавальної активності учнів у процесі на-
вчання знайшли відображення у досліджен-
нях І.Я.Лернера, М.І.Махмутова, Л.В.Мар'яненко
[3] В.О.Онищука, Н.О.Половникової,
М.М.Скаткіна, Н.О.Чувасової [5], Т.І.Шамової
[6] та ін. Пізнавальна активність характери-
зує індивідуальні особливості учня у про-
цесі пізнавальної діяльності. Т.І.Шамова
розглядає активність як "якість діяльності,
в якій виявляється особистість самого учня
з його ставленням до змісту, характеру діяль-
ності і прагненням мобілізувати власні мо-
рально-вольові зусилля на досягнення на-
вчально-пізнавальних цілей" [6, 31]. Пізна-
вальна (навчальна) активність тісно пов’я-
зана з самостійністю, яка є одним з її про-
явів. Головне із завдань у процесі навчання
геометрії з використанням ІКТ вбачаємо в
тому, щоб активність учня підняти до рівня
самостійності.

На основі аналізу джерел [3], [5], [6]
можемо визначити пізнавальну активність
як складно-структуроване особистісне
утворення,  що являє собою синтез таких
взаємопов’язаних структурних компонен-
тів, як мотиваційний, операційний та осо-
бистісний. Мотиваційний компонент міс-
тить потреби, інтереси, мотиви, забезпечує
включення учнів у процес активного на-
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вчання і підтримує цю активність протягом
усіх етапів навчального пізнання. До опе-
раційного компоненту входять розумові
операції та розумові уміння, властивості
мислення, мовно-розумова діяльність.
Операційний компонент забезпечує проце-
суальний перебіг пізнавальної активності і
визначає систему шляхів, засобів і прийо-
мів формування пізнавальної активності
учнів у процесі вивчення геометрії з вико-
ристанням ІКТ. Особистісний (результати-
вний) компонент включає такі якості осо-
бистості, які стимулюють прояв та розви-
ток пізнавальної активності і самі розвива-
ються в результаті її функціонування (на-
приклад, допитливість, вдумливість, інте-
лектуальна рефлексія, самовдосконалення,
ініціативність, впевненість у собі та ін.).

Рівні пізнавальної активності встанов-
люють залежно від характеру діяльності
учня у процесі пізнання. Н.О.Чувасова ви-
діляє п’ять рівнів сформованості пізнаваль-
ної активності – найвищий, високий, серед-
ній, низький, дуже низький [5]. Т.І.Шамова
пов'язує рівні пізнавальної активності з рів-
нями інтересів та наполегливості школярів,
які виявляються,  коли учні проникають у
сутність явищ, у взаємозв’язок між ними
[6, 54]. В подальшому будемо дотримува-
тися рівнів пізнавальної активності, виділе-
них Т.І.Шамовою − відтворююча актив-
ність, інтерпретуюча, творча, що відповіда-
тимуть початковому-середньому, достат-
ньому та високому рівням навчальних до-
сягнень учнів.

Для формування пізнавальної активності
учнів у процесі навчання важливо забезпечи-
ти певні дидактичні умови. Н.О.Чувасова від-
носить до таких у ході діалогічного навчання
"забезпечення активності комунікативного
процесу, педагогічну взаємодію, співробіт-
ництво і співтворчість у системі стосунків
"учитель-учень", різноманітність видів діало-
гічного спілкування і діяльності, свободу ви-
бору засобів і дій, психологічний комфорт,
ситуацію успіху для кожного учня, що стиму-
лює саморозкриття і самоствердження учнів у
навчальному діалозі" [5, 6].

Виділення частини проблеми. Разом з
тим, окремі аспекти проблеми формування
пізнавальної активності учнів у процесі на-
вчання геометрії в сучасних умовах не

знайшли належного розв'язання. Зокрема,
подальшої перевірки потребують дидактич-
ні умови розвитку пізнавальної активності
учнів з використанням ІКТН. Існуючі елек-
тронні засоби навчання геометрії в основ-
ній школі (наприклад, [4]) і посібники по їх
застосуванню не в повній мірі зінтегровані
з навчальною програмою для 12-річної
школи та діючими підручниками, а тому
використання учнями цих засобів у процесі
самостійної роботи не забезпечує реаліза-
цію принципів систематичності і послідов-
ності в навчанні геометрії, недостатньо
стимулює учнів до саморозкриття та само-
ствердження.

Мета нашого дослідження конкрети-
зувалася в завданні дібрати матеріал си-
стематичного курсу геометрії основної
школи відповідно до діючих підручників
для 7-го класу, вивчаючи який доцільно
використовувати програмні засоби ди-
намічної геометрії для формування пі-
знавальної активності учнів, розробити
тести, електронні наочності та реко-
мендації щодо їх застосування у процесі
навчання геометрії.

Основний матеріал.  Відповідно до
компонентів особистісного утворення "пі-
знавальна активність" доцільно виділити
три групи умов, дотримання яких забезпе-
чуватиме формування пізнавальної актив-
ності учнів у процесі навчання геометрії. А
саме, умови, що забезпечують формування
позитивної мотивації (наявність стійких
пізнавальних інтересів і пізнавальної по-
треби); забезпечення успішного формуван-
ня системи знань та самокерування проце-
сів навчання (формування інтелектуальних
умінь та умінь мовно-розумової діяльності;
створення сприятливого педагогічно-освіт-
нього середовища (забезпечення ситуації
успіху і психологічного комфорту кожному
учневі, стимулювання самовдосконалення і
впевненості у собі, забезпечення співробіт-
ництва та співтворчості вчителя і учнів).

Як важливу дидактичну умову успіш-
ного формування пізнавальної активності
учнів розглядаємо систематичне, цілеспря-
моване використання у процесі навчання
ІКТН, що дозволило б учням самостійно
приходити до пізнавальних відкриттів при
вивченні теоретичного матеріалу і в ході
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розв’язування задач. При цьому потрібно
забезпечити систематичність наростання
пізнавальних утруднень у навчальній діяль-
ності, різноманітність видів діяльності уч-
нів та індивідуальний підхід до школярів.
Для цього доцільно використовувати у на-
вчанні геометрії електронні засоби, пов’я-
зані з діючими навчальними підручниками.

У розробленому нами електронному за-
собі за підручниками для основної школи
[1], [2] значна увага приділяється форму-
ванню раціональних прийомів пізнавальної
діяльності, поєднанню колективної та інди-
відуальної форм роботи, формуванню вну-
трішніх стимулів до навчання, самоосвіти.
Для забезпечення формування мотивацій-
ного компоненту пізнавальної активності
учнів вчителю математики пропонується
низка навчальних проектів для впрова-
дження у процесі навчання геометрії. У по-
сібнику розміщено значну кількість презен-
тацій за допомогою яких доцільно проде-
монструвати прикладну спрямованість ви-
учуваного матеріалу. Учні заохочуються до
самостійного створення слайдів для презен-
тацій, динамічних креслень, до підготовки
кросвордів. З метою забезпечення наступ-
ності у процесі навчання, формування сис-
теми знань та самокерування процесів на-
вчання у посібнику налагоджено автоматич-
ну систему контролю і самоконтролю
знань учнів шляхом виконання комп’ютер-
них тренувальних тестів.  Тести,  які пропо-
нуються на початку вивчення теми, здебіль-
шого стимулюють учнів пригадати вивчене
у 5-6 класі. Тести у відкритій і закритій фор-
мі всередині того чи іншого параграфа до-
помагають перевірити рівень засвоєння ви-
вченого матеріалу.

Особливістю підручників [1],  [2]  є за-
охочення учнів до самостійного формулю-
вання означень, теорем, виконання практич-
них завдань. Тому і для розробленого елек-
тронного посібника характерне цілеспря-
моване застосування навчальних дослі-
джень при роботі з педагогічними програм-
ними засобами (ППЗ), освітніми продукта-
ми яких є поява в учнів уміння генерувати
ідеї, висувати гіпотези, формулювати проб-
леми. Завданням на доведення зазвичай
передують завдання на використання еврис-
тичного прийому переформулювання зав-

дання і дослідження засобами ППЗ. Це до-
помагає урізноманітнювати сюжети завдань,
вносити елементи творчості, самостійності,
зацікавленості учнів. Як показали наші до-
слідження, систематичне застосування до-
слідницького підходу при вивченні теоре-
тичного матеріалу покращує ставлення уч-
нів до вивчення геометрії, до формування
мотиваційної сфери підлітка, а тому сприяє
формуванню пізнавальної активності учня.

У шкільному курсі геометрії 7-го класу
спеціально виділяються задачі на побудову,
які розв'язуються лише за допомогою цир-
куля і лінійки. Ці задачі мають значну ди-
дактичну цінність, оскільки не тільки фор-
мують практичні навички виконання основ-
них побудов, а й розвивають логічне мис-
лення, формують евристичну діяльність.
Важливість задач на побудову обумовлю-
ється особливостями наукової структури
курсу планіметрії, провідним компонентом
якої є конструктивізм: майже всі геометрич-
ні поняття означуються конструктивно;
доведення всіх теорем спирається на вико-
ристання фігур, реальне існування яких
можна підтвердити побудовою. Отже, за-
дачі на побудову мають розвивати в учнів
конструктивний підхід до осмислення
всього комплексу геометричних знань, а не
лише формувати конструктивні навички
розв'язування задач.

Реалізуючи дослідно-експериментальну
програму вивчення теми "Геометричні по-
будови" з використанням засобів ІКТ важ-
ливо забезпечувати в учнів формування
операційного компоненту пізнавальної ак-
тивності, зокрема розумових операцій та
розумових умінь. Опанування учнями роз-
в'язуванням задач на побудову за відомою
схемою, що складається з чотирьох етапів
− аналіз, побудова, доведення, досліджен-
ня, сприятиме формуванню у них таких
розумових операцій як аналіз, синтез, уза-
гальнення, доведення-спростування. З цією
метою значна частина рисунків у посібнику
виконана за допомогою засобу динамічної
геометрії Gran-2D і містить гіперпосилання
на відповідні файли засобу. Використову-
ючи підказки, приховані за допомогою
спеціальних інструментів − "кнопок", учні
можуть самостійно крок за кроком просу-
ватися до отримання розв'язку завдання,
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висунення гіпотези як результату певного
дослідження, здійснення узагальнення то-
що. При цьому принцип наочності полягає
не стільки в можливості пасивного спогля-
дання учнями моделей, як в активній пере-
творюючій діяльності, у процесі якої шко-
лярі самостійно будують моделі.

Під час розв’язування задач на побудову,
на дослідження з використанням ІКТ доціль-
но стимулювати формування в учнів опера-
ційного компонента "властивості мислення".
А саме, самостійність і гнучкість мислення
через встановлення важливих закономірнос-
тей і застосування на практиці набутих знань.
Не менш важливо при цьому розвивати під-
розділ операційного компонента "мовно-
розумову активність", зокрема вміння пере-
давати зміст матеріалу своїми словами, умін-
ня формулювати головне.

Висновки. У ході дослідження встано-
вили, що процес формування пізнавальної
активності учнів у навчанні геометрії буде
успішним, якщо при його організації забез-
печити систематичне, цілеспрямоване, об-
ґрунтоване й педагогічно доцільне викорис-
тання сучасних ІКТ; формувати в учнів
стійкий інтерес до пошукової дослідниць-
кої діяльності; стимулювати творчий потен-
ціал учнів під час розв’язування навчально-
творчих завдань. Використання на уроках
геометрії розробленого нами електронного
посібника за діючими підручниками для 7-

го класу показало збільшення в експери-
ментальних класах порівняно з контроль-
ними числа учнів з інтерпретуючим і твор-
чим рівнями активності. Потребує подаль-
шого дослідження ефективність викорис-
тання посібника з метою розвитку пізнава-
льної активності учнів в умовах дистанцій-
ного навчання.
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Резюме. Крамаренко Т.Г., Колчук Т.В. О ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИКТ. Анализируются компоненты познавательной активности учеников, ди-
дактические условия их развития. Исследуется эффективность применения в процессе обу-
чения геометрии разработанных авторами электронных наглядностей для учебников гео-
метрии с целью формирования познавательной активности школьников.

Ключевые слова: познавательная активность ученика, информационные техноло-
гии, компьютерно-ориентированные средства обучения математике.
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OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING OF GEOMETRY WITH THE USE OF
IСT. The components of cognitive activity of students, didactic terms of their development, are analysed.
Efficiency of application in the process of teaching of geometry is probed developed the authors of elec-
tronic evidentness for the textbooks of geometry with the purpose of forming of cognitive activity.
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