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Наталія Сяська  
 

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ПІД 
ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

У галузі шкільної освіти взято курс на гуманізацію і демократизацію 
навчання. В умовах проведення реформи середньої загальноосвітньої і 
професійної школи пріоритетною метою навчання і виховання школярів є 
всебічний розвиток особистості учнів, їхньої активності, ініціативи і само-
стійності в процесі набуття системи дійових знань та їх застосування на 
практиці. Для досягнення цієї мети необхідне подальше вдосконалення 
форм і методів навчання, яке дає змогу повніше реалізувати на практиці 
психологічні, дидактичні і методичні принципи розвивального навчання. 
Одним із напрямків формування творчої особистості школяра, розвитку 
позитивних якостей кожного учня, його потенційних можливостей є впро-
вадження інформаційних комп’ютерних технологій навчання математики. 

В останні роки в Україні та за її межами інтенсивно проводяться до-
слідження з питань запровадження в навчальний процес засобів сучасних 
інформаційних технологій (СІТ). Ці питання відображено в працях 
Н. Балик, М. Голованя, Ю. Горошко, В. Дровозюка, М. Жалдака, 
О. Жильцова, І. Забари, Т. Зайцевої, Н. Морзе, Т. Олійник, А. Пенькова, 
С. Ракова, Ю. Рамського, Є. Смирнової, І. Синєльник, Г. Цибко та ін. 

Широке впровадження засобів інформаційно-комунікаційних техно-
логій в різноманітні сфери діяльності людини, їх неосяжні можливості що-
до опрацювання інформації, переконливо свідчать, що використання 
комп’ютера в навчанні – необхідний компонент в навчальному процесі. 
Водночас сьогодні ще не достатньо розроблені методики навчання шкіль-
них предметів на основі використання комп’ютерних технологій. Низка 
аспектів з даної проблеми потребує подальшого розвитку. 

Протиріччя між об’єктивною необхідністю активізації пізнавальної 
діяльності учнів і перспективами використання новітніх інформаційних 
технологій навчання для реалізації цього завдання, з одного боку, і відсут-
ністю комп’ютерно-орієнтованих методик навчання геометрії, з іншого бо-
ку, складають актуальну педагогічну проблему, дослідження і розв’язання 
якої сьогодні є незавершеним. 

Питання активізації пізнавальної діяльності школярів є одним з най-
важливіших серед актуальних проблем сучасної педагогічної науки і прак-
тики викладання математики. В організації навчального процесу пріоритет 
доцільно надавати методам активного навчання і сучасним інтерактивним 
технологіям. Зокрема, в даній статті пропонується розглянути проблему 
активізації пізнавальної діяльності учнів засобами педагогічного програм-
ного засобу GRAN 2D. 
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Актуальність даного дослідження визначається новим змістом акти-
візації пізнавальної діяльності учнів, необхідністю застосування нових пі-
дходів в її реалізації, зокрема, таких, які сприяють розвитку інтелекту, ми-
слення школярів. 

Учні цікавляться тим, що їх оточує і тим, що для них доступне. Щоб 
пізнати нове – потрібне бажання. Треба зацікавити учнів не лише конкрет-
ним предметом, а й процесом отримання знань, коли навчання стає задово-
ленням. Тому потрібно на уроках створювати такі умови, щоб учень міг 
сам здобувати знання. Ніхто не дасть гарантії, що слово, вимовлене вчите-
лем, стане знанням учня. Процеси мислення значно складніші, ніж лише 
відтворення, усвідомлення і збереження в пам’яті. Здатність створювати 
знання – природна та невід’ємна властивість людського інтелекту, і вчи-
тель завжди повинен намагатися активізувати розумову діяльність школя-
рів. Важливо раціонально організовувати навчальну діяльність учнів, ро-
бити її цілеспрямованою та продуктивною. 

Пізнавальна активність і самостійність є якісними характеристиками 
пізнавальної діяльності, вони взаємозумовлені, взаємозв’язані, але не то-
тожні. Їх суть виявляється в потребі й умінні учнів самостійно мислити, у 
здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, задачу і 
знайти підхід до її розв’язання. Пізнавальна діяльність виявляється, напри-
клад, в умінні самостійно аналізувати складні навчальні задачі і виконува-
ти їх без сторонньої допомоги і характеризується певною критичністю ро-
зуму школяра, здатністю висловлювати свою думку незалежно від суджень 
інших. 

Пізнавальна самостійність формується в процесі пошукової діяльно-
сті. Вживаючи поняття «пошукова діяльність», мається на увазі як процес 
відбору учнем потрібних знань і способів розв’язання серед уже відомих, 
так і самостійний пошук, суть якого є пізнання нових знань і способів дій, 
певний рівень готовності школяра до навчання. У це поняття включається 
досить широкий зміст: сформованість вікових та індивідуальних особливо-
стей уваги, уяви, пам’яті, мислення, мови, волі, розвиток пізнавальних зді-
бностей, інтересів, потреб, мотивів, набуття навчальних умінь і навичок, 
уміння вчитися тощо. 

Як виявилося в процесі проведеного дослідження, для успішного фо-
рмування усіх компонентів готовності учнів до пошукової діяльності в ор-
ганізації навчально-виховного процесу потрібно: 

1. Формувати в учнів пізнавальні потреби, сприяти розвитку наполе-
гливості у виконанні самостійних завдань. 

2. Добиватися раціонального поєднання репродуктивної і продукти-
вної діяльності учнів, доцільно збільшуючи питому вагу частково-
пошукових методів, які сприяють активному, перетворюючому характеру 
засвоєння знань і способів переробки. 

3. Запровадити в зміст навчання спеціальну систему пізнавальних за-
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вдань, яка оптимально забезпечує пізнавальну, розвивальну й виховну фу-
нкції навчання. 

4. Використовувати ефективні засоби керування пошуковою діяльні-
стю школярів через поступове ускладнення і варіювання змісту пізнаваль-
них завдань, а також в результаті операційного формування наукових 
умінь. 

5. Озброювати учнів системою інтелектуальних умінь, загальних та 
спеціальних прийомів навчальної роботи [3]. 

Отже, пізнавальна діяльність школяра формується не внаслідок дії 
якогось одного ефективного засобу, а є закономірним результатом доско-
налої системи навчання і виховання учнів на уроці, спрямованої на всебіч-
ний розвиток самостійності думки і готовність (здатність і прагнення) до 
енергійного, ініціативного оволодіння знаннями, докладання вольових зу-
силь. 

Для організації уроку, успішного керування пізнавальною діяльністю 
школярів необхідно ще в ході підготовки зважити на те, що процес оволо-
діння знаннями включає в себе: 

• спостереження за явищами, речами, сприймання інформації; 
• аналіз одержаної інформації (виявлення характерних ознак, порі-
вняння, осмислення, трансформацію знань); 

• запам’ятовування; 
• застосування знань, оцінки і контроль правильності дій, узагаль-
нення [5]. 

Важливою передумовою ефективності вивчення та засвоєння нового 
математичного поняття є використання мотиваційного фактора. Відомо, 
що мотив обумовлює будь-яку цілеспрямовану діяльність. З мотивом 
обов’язково пов’язаний вияв самостійності у пізнавальній діяльності. Мо-
тиваційні складові повноцінної навчальної діяльності учнів на уроках ма-
тематики суттєво залежать не тільки від збагачення наявних знань новими 
поняттями, а й можливостями їх застосування у практичному житті або 
при вивченні інших шкільних дисциплін. Визначаючи мету, зміст і струк-
туру уроку, вчитель повинен дбати про його високий ідейний і методичний 
рівень, враховувати пізнавальні можливості та вікові особливості класу в 
цілому і кожного учня зокрема. 

Сьогодні ще не достатньо розроблені методики навчання шкільних 
предметів на основі використання комп’ютерних технологій. А ті, що вже 
створені, запроваджуються дуже мало. Використання комп’ютерних про-
грам робить уроки математики цікавішими для учнів і сприяють кращому 
засвоєнню знань. Одним із засобів активізації пізнавальної діяльності може 
виступити комп’ютер. У рамках моделюючих програмних засобів учень 
має змогу досліджувати різноманітні геометричні об’єкти, змінювати їх 
параметри, спостерігати i аналізувати результати своїх дій, робити виснов-
ки на основi своїх спостережень. При цьому в нього з’являються можли-
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востi для дослiдницької, творчої дiяльностi, що сприяє формуванню 
пiзнавального iнтересу, активності, розвитку усіх форм мислення. 

Використовувати комп’ютер при розв’язуванні планіметричних 
задач доцільно на етапі аналізу, перевірки, дослідження та аналізу 
розв’язання. З його допомогою з потрібним ступенем точності 
перевіряються отримані результати обчислень та побудов, 
правдоподібність гіпотез, умови існування розв’язків та раціональність 
шляхів їх пошуку. Перекладаючи на комп’ютерні програми роботу з 
виконання численних підрахунків та зі створення геометричних креслень, 
учень має змогу зосереджувати свою увагу на виявленні логічних моментів 
у геометричному мисленні, на обґрунтуванні застосованих міркувань, на 
можливості використання отриманих результатів та висновків. 

Розглянемо приклад задачі для 9 класу. Гострий кут рівнобічної тра-
пеції дорівнює 60º. Більша основа дорівнює 5 см, бічна сторона дорівнює 
3 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трапеції. 

Якщо розв’язувати цю задачу аналітичним методом, то вона зво-
диться до обчислення радіуса кола, описаного навколо трикутника. Тому 
пошук шляху розв’язання завжди викликає певні труднощі в учнів. 
Розв’язування з допомогою комп’ютера не викликає труднощів і може бу-
ти виконане навіть учнями середнього рівня (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
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При використанні програмного засобу GRAN-2D можна замінити 
формулювання запитання задачі, замінивши її вимогою дослідницького 
характеру. Наприклад, задача 8 класу – довести, що медіани трикутника 
перетинаються в одній точці, яка ділить кожну медіану у відношенні 2:1, 
починаючи від вершини – може бути сформульована таким чином: дослі-
дити, чи перетинаються медіани трикутника в одній точці і у якому відно-
шенні вони діляться точкою перетину (рис. 2). 

Завдяки використанню програмного засобу GRAN-2D, учні одержу-
ють можливість побачити на практиці результати теоретичних доведень, 
що сприяє усвідомленню вивчених понять. Уроки закріплення знань з ви-
користанням комп’ютера можуть стати засобом активізації творчої діяль-
ності учнів. У процесі вивчення кожної з тем добираються задачі, які не 
входять у стабільний підручник, за допомогою таких задач ілюструються 
різні властивості фігур. 

 

 
 

Рис. 2 
 

За допомогою сучасної обчислювальної техніки процес навчання 
збагачується новими формами, пов’язаними з використанням комп’ютерів 
на уроках математики. Для педагогічно ефективної комп’ютерної підтрим-
ки уроків математики потрібні програмні засоби, що сприяють розвитку 
логічного та аналітичного мислення учнів. Як свідчить досвід, багато важ-
ких задач за рахунок використання комп’ютерів стають посильними для 
більшості учнів. Комп’ютер є ефективним засобом підтримки навчального 
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процесу, формування знань учнів середніх і старших класів. Але, не потрі-
бно абсолютизувати роль комп’ютера на уроках. Їх використання повинно 
бути цілеспрямованим і допомагати учням будувати зорові образи. Крім 
того, ефективним є застосування на уроках математики поєднання візуаль-
них та вербальних прийомів. 

Підвищення результативності вивчення математики можливе шля-
хом систематичного використання засобів новітніх інформаційних техно-
логій. Вирішення психолого-педагогічної проблеми гармонійного вбудо-
вування комп’ютерних технологій у діючу дидактичну систему навчання 
можливе в створенні комп’ютерно-орієнтованого навчально-методичного 
забезпечення, в розробці практичних рекомендацій вчителям. 

Використовуючи педагогічні програмні засоби, необхідно забезпечу-
вати свідоме ставлення учня до навчання, підвищення його самостійності 
та активізації діяльності, яка визначається усвідомленням цілей навчання. 
Не менш важливим є можливість обрання школярами таких видів діяльно-
сті, які в найбільшій мірі відповідають їх здібностям та нахилам. 
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