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УЯВНІ ПРОСТОРОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ 

КОМПОНЕНТ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 
 
Просторове мислення займає важливе місце в структурі інтелекту 

людини і є одним із показників її інтелектуального розвитку. Адже саме 
просторове мислення забезпечує орієнтацію людини у просторі, свідоме 
засвоєння науково-технічних знань, оперування різними знаковими моде-
лями тощо [2;3;4;5]. Реальний стан речей з вивченням креслення у школі 
свідчить, що наявні можливості курсу практично не використовуються. 
Головною причиною такого положення є неправильне розуміння навчаль-
них задач креслення як загальноосвітнього предмета. Найчастіше ці задачі 
зводяться до навчання учнів механічному виконанню на кресленні 
необхідних інструментальних побудов в той час, коли графічна діяльність 
в процесі вивчення креслення вимагає не тільки правильного «читання» 
заданого умовою (вихідного) зображення, але і його перетворення, тобто 
сприйняття зображення, утримання його в уяві і умовне видозмінення з 
урахуванням поставленої задачі. Ця видозміна припускає, з одного боку, 
адекватність (точність, повноту) сприйняття, а з іншого – відволікання від 
вихідного образу, його перетворення шляхом різних уявних перетворень 
(обертання, накладення, поєднання і т.п.). Такі дії забезпечується 
спеціальною діяльністю «уявлювання». 

Підвищення продуктивності занять з креслення, як засвідчують ре-
зультати дослджень, прямо залежить від врахування особливостей 
протікання у школярів мислительних процесів. На основі узагальнення 
результатів теоретичного та емпіричного дослідження нами було визначе-
но послідовність мислительних операцій при розв’язанні графічних задач, 
що передбачають виконання уявних просторових перетворень. 
Алгоритмізація мислительних процесів під час навчання школярів 
розв’язанню графічних задач з уявними просторовими перетвореннями по-
винна передбачати пояснення учням послідовності та особливостей вико-
нання мислительних операцій. Свідоме виконання уявних дій у процесі 
здійснення уявних просторових перетворень дозволяє значно підвищити 
продуктивність та самостійність графічної діяльності школярів на уроках 
креслення [3;4].  

Систематизація кількісних показників розвитку в учнів просторового 
мислення дозволила виділити три групи учнів з характерними особливо-
стями оперування образами предметів. Для учнів першої групи, які мають 
найнижчий рівень розвитку просторового мислення, характерне створення 



статичних образів; учні другої групи створюють динамічні образи, досить 
вільно переміщуючи їх у просторі; учні з найвищим рівнем розвитку про-
сторового мислення вільно володіють усіма типами оперування образами. 
Розроблена на основі цієї типології методика діагностики показників про-
сторового мислення дозволяє визначити розвивальний ефект занять з крес-
лення.  

Використання спеціально розробленого комплексу графічних задач, 
кожна з яких передбачає обов’язкове здійснення уявних просторових пере-
творень з поступовим їх ускладненням у наступній задачі, створює умови 
для цілеспрямованого розвитку просторового мислення учнів на уроках 
креслення. На основі результатів розв’язування задач учнями було визна-
чено, що ці задачі є доступними для школярів і відповідають змісту 
шкільної програми.  

Цілеспрямоване навчання уявним просторовим перетворенням в 
графічній діяльності учнів повинно передбачати оцінку досягнутих резуль-
татів і на основі цього внесення відповідних корективів у цей процес.  

Узагальнення педагогічного досвіду та результати 
експериментальної роботи стали підтвердженням припущення про те, що 
навчання уявним просторовим перетворенням з урахуванням психолого-
педагогічних закономірностей розвитку мислительних процесів, принципів 
добору навчальних графічних завдань із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій оптимізує процес розвитку просторового мис-
лення школярів . 
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