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Проаналізовано нормативно-правову базу математичної освіти України, Білорусії, 

Росії, а також дисертаційний фонд цих країн в контексті розгляду засобів розвитку 
пізнавального інтересу учнів основної школи при вивченні різних шкільних дисциплін, 
зокрема математики. 
Ключові слова: пізнавальний інтерес, Державний стандарт базової і повної серед-

ньої освіти, Концепція математичної освіти 12-річної школи, Програма для загально-
освітніх навчальних закладів з математики 5-12 класів, дисертації з розвитку пізнаваль-
ного інтересу учнів. 

 
 
Постановка проблеми. Проблема 

формування і розвитку пізнавального 
інтересу учнів різних вікових груп була 
і залишається однією з головних у пси-
хологічній та педагогічній науках та 
практичній діяльності вчителів. Науко-
вці минулих століть та сьогодення роз-
глядають пізнавальний інтерес як один 
із головних факторів всебічного розвит-
ку особистості і тому надають особли-
вого значення дослідженню змісту цьо-
го поняття, шляхам його формування і 
розвитку. Значний внесок у розвиток 
теорії пізнавального інтересу зробили 
провідні вчені: Л.А.Гордон, О.І.Кири-
чук, В.А.Крутецький, А.В.Петровський, 
С.Л.Рубінштейн, С.Соловейчик (психо-
логічну природу та види інтересу), 
І.А.Зимня, Н.Г.Морозова, В.В.Репкин, 
Г.І.Щукіна (основні етапи розвитку пі-
знавального інтересу), К.Е.Ізард (функ-
ції інтересу), Л.С.Вигодський, Є.П.Ільїн, 
Д.І.Фельдштейн (онтогенетичний роз-
виток інтересів підлітків).  
Мета статті. Проаналізувати нор-

мативну базу математичної освіти в 
Україні, Білорусії та Росії і дисертаційні 
дослідження стосовно стану розробки 
проблеми розвитку пізнавального інте-
ресу учнів основної школи засобами іс-
торії математики.  

У законодавчих документах України, 
а саме у Концепції математичної освіти 
12-річної школи [7] у пункті „Структура 
математичної освіти” зазначається, що з 
метою поглиблення і розширення знань 
учнів з окремих тем, розвитку їхнього 
інтересу до математики, орієнтації у 
виборі професії пропонуються курси за 
вибором (з 8-го класу), факультативні 
заняття (з 7-го класу) і математичні гур-
тки (з 5-го класу), а у пункті „Принципи 
відбору змісту математики. Принципи 
пріоритету розвивальної функції на-
вчання” наголошується, що одним із за-
собів реалізації розвивальної функції 
навчання є персоніфікований виклад 
матеріалу, тобто подання, де це можли-
во, математичних фактів з погляду їх 
історичного становлення і розвитку.  

У Програмі з математики [9] увага 
акцентується на тому, що саме систе-
матичне використання історичного 
матеріалу підвищує інтерес до вивчен-
ня математики, стимулює потяг до нау-
кової творчості, пробуджує критичне 
ставлення до фактів, дає учням уявлен-
ня про математику як невід’ємну скла-
дову загальнолюдської культури. На 
зрозумілих змістовних прикладах слід 
показувати учням, як розвивалися ма-
тематичні поняття, відношення, теорії й 
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методи. Ознайомлювати учнів з іменами 
та біографіями видатних учених, які 
створювали математику, зокрема видат-
них українських математиків, що сприя-
тиме національному і патріотичному 
вихованню. Також в програмі з алгебри 
для 8 класу рекомендується для вивчен-
ня тема, безпосередньо пов’язана з істо-
рією математики, а саме „Етапи розвит-
ку числа”. 

У законодавчих документах Білору-
сії, а саме у Державному стандарті [1], 
Концепції математичної освіти [4], Про-
грамі з математики [10] в цілях, задачах 
предмету, що вивчається, зазначено, що 
необхідно розвивати в учнів інтерес, 
зокрема стійкий інтерес, до математи-
ки. У Концепції математичної освіти [4] 
у пункті „Дидактичні основи побудови 
змісту математичної освіти” наголошу-
ється, що зміст математичної освіти по-
винен враховувати інтереси і потреби 
учнів. У пункті „Склад і структура на-
вчально-методичного комплексу з на-
вчального предмету „Математика” ре-
комендуються на уроках і факультатив-
них заняттях, а також у позакласній ро-
боті поруч з традиційними засобами на-
вчання використовувати електронні за-
соби: мультимедійні прилади, інтерак-
тивні комп’ютерні моделі та ін., з метою 
підвищення степеня наочності, конкре-
тизації понять, що вивчаються, поглиб-
лення інтересу і створення позитивного 
емоційного відношення до навчальної 
інформації. У підручниках (навчальних 
посібниках) повинні поєднуватися істо-
ричний і логічний підходи викладання 
навчального матеріалу. А також зазна-
чається, що головною метою факульта-
тивних занять з математики є поглиб-
лення змісту, що визначений основною 
навчальною програмою, розвиток інте-
ресу до предмету та ін. У Програмі з ма-
тематики [10] наголошується, що істо-
ричний матеріал у змісті навчального 
предмету виступає як один із засобів 
гуманітаризації освіти. 

У законодавчих документах Росії, а 
саме в Державному стандарті [11, 12], 

Програмі з математики [8] в обов’яз-
ковому мінімумі змісту основних освіт-
ніх програм зазначені для вивчення те-
ми з історії математики (Арифметика (6 
кл.), тема: „Действительные числа” – 
Этапы развития представления о 
числе. Геометрия (7 кл.), тема: „На-
чальные понятия и теоремы геометрии” 
– Возникновение геометрии из прак-
тики. Элементы логики, комбинатори-
ки, статистики и теории вероятностей (9 
кл.), тема: „Доказательство” – Пятый 
постулат Эвклида и его история, але 
не всі вони є обов’язковими. У Концеп-
ції математичної освіти [5] зазначається, 
що стійкий інтерес до математики фор-
мується у 14-15 років, і тому саме з 9 
класу доцільно розпочинати вивчення 
поглибленого курсу математики. У пун-
кті „Значення математичної освіти” на-
голошується, що шкільна математична 
освіта повинна сприяти збагаченню за-
пасу історико-математичних знань, які 
повинні входити в інтелектуальний ба-
гаж кожної сучасної культурної людини 
(знайомство з основними історичними 
віхами виникнення і розвитку матема-
тичної науки, долями великих відкрит-
тів, іменами людей, що створювали  
науку). 

У Стандартах повної середньої осві-
ти базового і профільного рівнів РФ [12] 
у виховних цілях зазначено, що необ-
хідно виховувати учнів засобами мате-
матики, а саме підвищувати культуру 
особистості через знайомство з історією 
розвитку математики, еволюцією мате-
матичних ідей; розумінням значущості 
математики для науково-технічного 
прогресу. 

Таким чином, у нормативних доку-
ментах математичної освіти України, 
Росії, Білорусії, наголошується на тому, 
що навчання математики повинне сприя-
ти розвитку в учнів інтересу до науки. В 
них зазначається, що систематичне ви-
користання історичного матеріалу не 
тільки сприяє підвищенню інтересу до 
вивчення математики, а й реалізує роз-
вивальну функцію навчання, тобто 
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сприяє інтелектуальному і всебічному 
розвитку дитини, а також виступає за-
собом гуманітаризації математичної 
освіти.  

Аналіз каталогів авторефератів ди-
сертацій дає можливість встановити ди-
наміку захисту дисертацій, присвячених 
проблемі формування та розвитку пі-
знавального інтересу учнів різних видів 
шкіл в Україні та Росії. Результати дос-
лідження представлені на рис. 1, рис.2. 

Як видно з діаграм останнім часом 
ця проблема набуває все більшої актуа-
льності і це відображається у кандидат-
ських і докторських дисертаційних дос-
лідженнях науковців різних держав. 

На рис. 1 і 2 показаний кількісний 
аналіз дисертацій. Тепер розглянемо 
змістовне наповнення дисертацій. Розг-
лянемо дисертації, захищені після 1990 р. 
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Рис. 1. Динаміка захисту дисертацій (1950 - 1989) 
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Рис. 2. Динаміка захисту дисертацій (1990 - 2009) 
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У проаналізованих нами дисертаціях 

формування і розвиток пізнавального ін-
тересу розглядається у контексті підви-
щення ефективності вивчення різних 
шкільних дисциплін: математики, фізики, 
інформатики, хімії, біології, історії, геог-
рафії, української та російської мови і лі-
тератури, іноземної мови, креслення, фі-
зичної культури, музики, образотворчого 
мистецтва, трудового навчання. 

Узагальнюючи кількісно вищезазна-
чені дані, можемо зробити висновок про 
те, що велика кількість робіт присвяче-
на формуванню та розвитку пізнаваль-
ного інтересу учнів до вивчення різних 
шкільних дисциплін. А це в свою чергу 
є свідченням того, що дана проблема 
була і є актуальною у шкільній практи-
ці. Значна кількість дисертацій присвя-
чених пізнавальному інтересу захища-
ється саме по основній школі (на рис. 3 
– білі стовпчики). Також на рис. 3 мо-
жемо простежити, що в початковій 
школі пізнавальний інтерес формується 
здебільшого до таких предметів як ма-
тематика, образотворче мистецтво, му-
зика, трудове навчання. В основній 
школі з’являються нові предмети, а від-
повідно і нові інтереси. По основній 

школі найбільше дисертацій присвяче-
них розвитку інтересу до вивчення ма-
тематики, фізики, фізичної культури, 
музики, російської мови та літератури, а 
також значна кількість дисертацій прис-
вячена розвитку інтересу в позакласній 
роботі. У старшокласників здебільшого 
вчені спрямовують розвиток інтересу до 
економічних знань, інформатики, фізич-
ної культури, а також багато робіт при-
свячено визначенню і формуванню 
професійних інтересів учнів старшої 
школи.  

У дисертаціях науковці розглядали: 
� дидактичні умови формування і роз-

витку інтересу: В.М.Марків, Д.Ш.Гільма-
нов, В.П.Корнєв, Л.І.Косяк, Н.О.Бойко, 
І.А.Кравцова, І.Ф.Шудзіховська та інші; 

� педагогічні умови формування і роз-
витку інтересу: І.В.Гаріфулліна, О.В.Фро-
лова, Н.П.Шалатонова, О.Б.Колчина, 
Г.Ю.Шойтова, Н.К.Томбовцева, А.О.Кура-
кіна, М.М.Кісапов, М.В.Бєлавкіна, 
Є.М.Тріфонов та інші; 

� методичну систему та методику 
формування і розвитку інтересу: І.І.Каря-
кін, С.В.Горчинський, В.І.Кобаль, В.П.Кор-
нєв, В.Г.Речкалов, А.А.Шиняєва та ніші. 
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       – початкова школа;          – основна школа;         – старша школа 

Рис. 3. Динаміка захисту дисертацій стосовно розвитку пізнавального інтересу учнів 
при вивченні різних шкільних дисциплін 
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У дисертаціях вищезазначених авто-
рів, розглядався вплив окремих факто-
рів на формування і розвиток пізнаваль-
ного інтересу учнів різних вікових груп, 
а саме вплив самостійної роботи учнів 
(Е.В.Криворотова), проблемного на-
вчання (П.С.Коркіна), історизмів 
(С.С.Мучкаєва, Н.І.Подрезова та ін.), 
міжпредметних зв’язків (Т.А.Шаповало-
ва) і гри (Н.Н.Ладілова, Б.М.Тажигулова 
та ін.), телекомунікацій (Н.С.Морова), 
комп’ютерних технологій (С.З.Алборова, 
С.А.Богданов, Н.В.Житєньова, П.В.Разбєга-
єв, І.М.Чижевська та ін.), проектної діяль-
ності (О.А.Гребєннікова), індивідуаль-
но-творчих завдань (Т.Є.Мільохіна), не-
стандартних завдань (З.В.Друзь), задач 
(О.В.Тараканов, Г.П.Тікіна та ін.), на-
вчальних кросвордів (А.А.Ескендаров), 
експериментальних завдань екологічної 
спрямованості (О.В.Сахаров), позаклас-
ної роботи (О.П.Буйницька, Р.С.Есаян, 
В.І.Загривий, С.В.Захаров, Ю.В.Крупська 
та ін.) і т.ін. Роботи містять методичні 
рекомендації для вчителів по застосу-
ванню цих засобів у навчальному про-
цесі з метою розвитку пізнавального 
інтересу учнів.  

У контексті нашого дисертаційного 
дослідження найбільше значення мають 
роботи, що стосуються формування і 
розвитку інтересу, зокрема пізнавально-
го інтересу до вивчення математики. 
Переважна більшість цих робіт захища-
лася в Росії (А.С.Акрамової, Н.Н.Замаш-
нікової, А.П.Іванової, М.В.Мячіної та 
ін.). В Україні цією проблемою займа-
лися такі науковці: Б.Г Друзь, Г.І.Кобер-
ник, А.Г.Конфорович, А.В.Кухар, Н.В.Жи-
тєньова, І.М.Шаповал та інші.  

У дисертаційних роботах російських 
та українських авторів засобами форму-
вання і розвитку пізнавального інтересу 
до вивчення математики виступали в: 

� початковій школі: система дифе-
ренційованих домашніх завдань (А.С.Ак-
рамова); метод проектів 
(Н.Н.Замашнікова);  

� основній школі: задачі 
(О.В.Тараканов, Г.П.Тікіна та ін.); сис-

темний підхід до навчання 
(Л.П.Кабардіна); імітаційні дидактичні 
ігри (Т.Л.Блінова); видозмінення геометри-
чних задач (Н.М.Єгульомова); дослідницькі 
завдання (О.В.Охтєменко); конструюван-
ня (М.В.Мячіна); комп’ютерні технології 
(Н.В.Житєньова, Л.О.Рупакова та ін.);  

� старшій школі: процес розв’язання 
міжпредметних задач (Н.А.Тернова); 

� загальноосвітній (основна + стар-
ша) школі: російська і українська нау-
ково-популярна література 
(А.Г.Конфорович); навчальне телеба-
чення (Н.С.Морова); актуалізація віта-
генного життєвого досвіду 
(С.А.Бєдріна); елективні курси філософ-
ської спрямованості (Л.В.Фєдяєва); ес-
тетичний потенціал історичних задач і 
теорем з малюнком (С.С.Мучкаєва), 
проблемність в навчанні (П.С.Коркіна). 

Отже, вчені застосовують різноманіт-
ні засоби для формування і розвитку в 
учнів пізнавального інтересу у процесі 
вивчення шкільних предметів. І лише в 
одній дисертаційній роботі 
С.С.Мучкаєвої (Астрахань, 2008 р.) по-
казано, що розвиток інтересу учнів при 
вивченні математики можна  здійснюва-
ти через естетичний потенціал історич-
них задач і теорем з малюнком. У інших 
дисертаційних дослідженнях у якості 
засобу розвитку пізнавального інтересу 
до математики елементи історії матема-
тики не використовувалися і цей факт 
підкреслює актуальність обраної нами 
теми дослідження. 

Використанню на уроках історизмів 
при викладанні математики присвячені 
дисертаційні дослідження таких авторів:  

� у основній школі: 
Б.В.Болгарського, В.М.Беркутова, 
К.А.Малигіна, С.М.Набісова, 
П.В.Мартиросяна, А.Т.Умарова, 
З.Касаєвої, О.В.Шабашової, Д.В.Смо-
лякової, Л.О.Рупакової; 

� у загальноосвітній (основна + 
старша) школі: А.Т.Хохлова, 
Г.І.Глейзер, Ю.С.Свистунова, 
М.А.Скоробагатої, К.Нурсултанова, 
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У.К.Шерматової, В.О.Алексєєвої, 
С.С.Мучкаєвої. 

Результати кількісного аналізу дисер-
тацій Росії та України, у яких розгляда-

лась методика використання історично-
го матеріалу на уроках математики по-
казано на рис. 4. 
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Рис. 4. Динаміка захисту дисертацій з методики використання елементів  

історії математики в школі 
 
У дисертаціях, присвячених методи-

ці навчання математики в школі, мате-
ріал з історії науки виступає як засіб: 
формування загальної культури учнів 
(О.В.Шабашова), збагачення їх розумо-
вого досвіду (Д.В.Смолякова), розвитку 
інтересу до математики (через естетич-
ний потенціал історичних задач і теорем 
з малюнком) (С.С.Мучкаєва). Також у 
дисертаціях розглянуто методику відбо-
ру і використання історико-наукового 
матеріалу як в школі (В.А.Алєксєєва), 
так і в педвузах (А.Є.Томілова), викорис-
тання елементів історії математики у 
навчанні математики (В.М.Беркутов, 
Б.В.Болгарський, К.А.Малигін, О.В.Шаба-
шова та ін.), принцип історизму на уро-
ках математики (А.Т.Умаров, 
А.Т.Хохлов, У.К.Шерматова). 
Висновки. Таким чином, аналіз ди-

сертацій показав, що:  

1) проблема розвитку пізнавального 
інтересу була і залишається актуаль-
ною; 

2) доцільність розвитку пізнаваль-
ного інтересу учнів прописано в норма-
тивно-правових документах математич-
ної освіти України, Білорусії, Росії; 

3) існують різноманітні засоби роз-
витку пізнавального інтересу учнів; 

4) одним із ефективних засобів роз-
витку пізнавального інтересу учнів є 
використання на уроках елементів істо-
рії науки (цей факт підтверджено і в за-
конодавчих документах математичної 
освіти різних країн).  
 

1. Адукацыйны стандарт вучэбнага 
прадмета „Матэматыка” (I-XI класы) // 
www.adu.by. 

2. Державний стандарт базової і повної 
середньої освіти // Математика в школі. – 
2004. – № 2. – С. 2-5. 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 33. – 2010. 

 

 

82 

3. Инструктивно-методическое письмо 
„О преподавании учебного предмета „Ма-
тематика” в 2009/2010 учебном году” // 
www.adu.by.  

4. Концепция учебного предмета мате-
матика // www.adu.by. 

5. Концепция математического образо-
вания в 12-летней школе. // www.edu.ru. 

6. Концепція загальної середньої освіти 
(12-річна школа) // www.mon.gov.ua. 

7. Концепція математичної освіти 12-
річної школи. (Проект) // Математика в 
школі. – 2002. – № 2. – С. 12-17.  

8. Примерная программа основного об-
щего образования по математике // 
mon.gov.ru.  

9. Програма для загальноосвітніх навча-
льних закладів. Математика 5-12 класи. – 
К.: „Перун”, 2005 р. – 65 с.  

10. Учебная программа для общеобра-
зовательных учреждений с русским языком 
обучения. Математика V-XI классы. – Мн.: 
Национальный институт образования, 
2009 г. – 56 с. // www.adu.by. 

11. Федеральный компонент государ-
ственного стандарта общего образования. 
Часть I. Начальное общее образование. Ос-
новное общее образование / Министерства 
образования Российской Федерации. – М., 
2004. – 221 с. // mon.gov.ru. 

12. Федеральный компонент государ-
ственного стандарта общего образования. 
Часть II. Среднее (полное) общее образова-
ние / Министерства образования Россий-
ской Федерации. – М., 2004. – 266 с. // 
mon.gov.ru. 

 

 
 

 
Резюме. Шумигай С.Н. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧЕ-

НИКОВ. В данной статье проанализирована нормативно-правовая база математичес-
кого образования Украины, Белоруссии, России, а также диссертационный фонд этих 
государств в контексте рассмотрения средств развития познавательного интереса 
учащихся средней школы при изучении разных школьных дисциплин, в том числе и ма-
тематики. 
Ключевые слова: познавательный интерес, Государственный стандарт среднего и 

полного среднего образования, Концепция математического образования 12-летней 
школы, Программа для общеобразовательных учебных учреждений по математике 5-
12 классы, диссертации по развитию познавательного интереса учащихся.  

 
Abstract. Shumigay S. THE DEVELOPMENT OF PUPIL' COGNITIVE INTER-

EST. The legal base of mathematical education in Ukraine, Belorussia, Russia are analyzed 
in the article. The dissertations are considered as of means of development of cognitive inter-
est among secondary school students in the course of studying different school subjects, in-
cluding mathematics are investigated. 

Key words: cognitive interest, State standard of secondary and full secondary education, 
Conception of the teaching mathematics at 12-year school, Program for secondary education 
institutions in mathematics for 5-12 forms, dissertations on the development of pupil's cogni-
tive interest. 
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