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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТI УЧНIВ ДО САМООСВIТИ У
ПРОЦЕСI НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена проблемi формування готовностi учнiв до самоосвiти. У якостi одного
iз можливих шляхiв вирiшення даної проблеми у процесi навчання математики запропо-
новано спецiальний навчально-методичний комплекс.
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Вступ
Одним iз прiоритетних напрямкiв розвитку освiти початку XXI сторiччя

нацiональна доктрина передбачає безперервну освiту, навчання особистостi
протягом життя. Необхiдною умовою цього є формування потреби та здатно-
стi особистостi до самоосвiти [3].

У зв’язку з швидкими темпами накопичення нової iнформацiї, особливо в
природничо-математичних науках, уже в школi необхiдно готувати школярiв
до неперервної освiти пiсля її закiнчення, що потребує формування в них пi-
знавального iнтересу й самостiйностi вiдшукання шляхiв його задоволення.
«Треба закласти в учнiв механiзми самоосвiти, самовиховання, самореалi-
зацiї, саморозвитку, саморегуляцiї, взаєморозумiння, спiлкування, спiвпрацi,
необхiднi для становлення особистостi, здатної без сторонньої допомоги ово-
лодiвати знаннями i способами дiяльностi, розв’язувати пiзнавальнi задачi
з метою подальшого перетворення й вдосконалення навколишньої дiйсностi.
Ця властивiсть особистостi формується головним чином у ходi самостiйної
навчальної дiяльностi учнiв». [1, с.44]

Вимоги сучасного суспiльства до загальноосвiтньої школи з одного боку,
й iнтереси особистостi, що розвивається, з iншого, викликають необхiднiсть
нового пiдходу до органiзацiї навчально-виховного процесу.

Особливу актуальнiсть набуває зараз проблема формування самостiйно-
стi мислення учнiв, спроможностi отримувати, аналiзувати iнформацiю i при-
ймати адекватнi рiшення, використовувати в практичнiй дiяльностi новi iн-
формацiйнi технологiї.
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Аналiз робiт, присвячених проблемам органiзацiї навчально-пiзнавальної
самостiйної дiяльностi школярiв у процесi навчання математики, дозволив
видiлити такi напрямки

— розвиток самостiйної пiзнавальної дiяльностi учнiв залежить перш за
все вiд вибору вчителем методу вивчення навчального матерiалу (Ю. К. Ба-
банський, В. А. Крутецький, М. I. Лернер, М. М. Скаткiн та iн.);

— основою для формування навичок самостiйного навчання учнiв є пси-
холого-педагогiчнi передумови здiйснення самостiйної роботи у навчальному
процесi (Г. О. Балл, С.А. Григулич, В. I. Загвязинський, В. В. Єсiпов та iн.);

— основою розвитку самостiйної навчальної дiяльностi учнiв є розвиток
самоконтролю (Д. Б. Ельконiн, Ж. Сєрiкова, В. О. Швець та iн.).

Спiльним у поглядах усiх дослiдникiв є те, що успiшне розв’язання про-
блеми вбачається у вiдшуканнi ефективних шляхiв органiзацiї самостiйної
навчально-пiзнавальної дiяльностi учнiв.

Проблема самоосвiти найчастiше розглядається у контекстi пiслядиплом-
ної освiти, однак основа для розвитку вiдповiдних здатностей повинна за-
кладатись у школi, починаючи з початкових класiв, розвиваючись упродовж
всього навчання. Особливу роль при цьому може вiдiгравати шкiльний курс
математики. Метою статтi є характеристика одного iз можливих шляхiв пла-
нування дiяльностi вчителя математики з формування готовностi учнiв до
самоосвiти через органiзацiю самостiйної роботи як повноцiнної дiяльностi
учнiв та опис структурних елементiв цiєї дiяльностi.

Основна частина
Термiн самоосвiта (англ. self-education) трактується як освiта, що отриму-

ється самостiйно, поза стiнами будь-якого навчального закладу, без допомоги
викладача; неформальна iндивiдуальна форма навчальної дiяльностi.

До слабких сторiн самоосвiти слiд вiднести вiдсутнiсть керiвництва, зво-
ротного зв’язку, несистематичнiсть. Однак нерiдко вони компенсуються силь-
ними сторонами: 1) переборюється те, що Джон Дьюї називав спричиненою
органiзацiєю школи непродуктивною витратою сил; 2) вирiшуються (або не
здобувають гостроти) проблеми iндивiдуального пiдходу, мотивацiї й свiдо-
мостi учiння.

Самоосвiта потребує вiд суб’єкта бачення життєвого змiсту в навчаннi;
свiдомої постановки цiлей; здатностей до самостiйного мислення, самоорга-
нiзацiї й самоконтролю. Це робить її неможливою для багатьох, у першу
чергу, для дiтей. Однак починаючи з юнацького вiку самоосвiта може бути
систематичною i дуже результативною. Таким чином самоосвiта – самостiйно
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органiзовувана суб’єктом дiяльнiсть учiння, що задовольняє його потреби в
пiзнаннi й особистiсному ростi. У такому розумiннi самоосвiта стає необхi-
дною складовою саморозвитку. [6]

На сучасному етапi розвитку суспiльства кардинально змiнилася мета на-
вчання. Якщо ранiше навчання ставило за мету здобути певну суму знань,
умiнь i навичок, то зараз це не стає самоцiллю. Адже з кожним роком об’єм
iнформацiї майже в кожнiй галузi науки подвоюється, а то й потроюється i
дальше зростання за передбаченнями вчених iтиме в геометричнiй прогресiї.
Тобто, людина не в змозi мати повний об’єм знань з того чи iншого предмету.
Крiм того величезнi iнформацiйнi потоки рiзного спрямування призводять
до швидкого «стирання» корисної iнформацiї з пам’ятi учнiв. Тому на перше
мiсце виступає не стiльки здобуття суми знань, скiльки розвиток особистостi,
її готовностi до пошуку, аналiзу та продуктивного використання iнформацiї.

Аналiз шкiльної практики продемонстрував невтiшнi результати. Так,
протягом 2010-2011 навчального року на базi Ярiвської ЗОШ (Краснолиман-
ський район Донецької областi) нами проводилось оцiнювання рiвня сформо-
ваностi готовностi до саморозвитку та самоосвiти у школярiв рiзних вiкових
груп. За спецiальними методиками були дослiдженi рiвень сформованостi в
учнiв вмiнь класифiкувати i аналiзувати, самостiйно опрацьовувати матема-
тичний текст, здатнiсть розумiння сенсу i логiчних вiдношень мiж поняттями
(за методикою «Аналогiя»), об’єм, розподiл i перемикання уваги (за методи-
кою «Розставляння чисел»).

Результати дослiдження показали, що високого рiвня не досяг жоден iз 57
учнiв, 8% учнiв мають рiвень дещо вищий за середнiй, 33% – середнiй рiвень,
25% – нижче середнього i 33% – низький та дуже низький рiвнi. Причому
слiд зазначити, що рiвень володiння вмiннями i навичками, необхiдними для
самостiйного здобуття знань у старшокласникiв практично не вiдрiзняються
вiд рiвня, продемонстрованого учнями основної школи.

Отриманi результати свiдчать про те, що розвиток самостiйностi учнiв по-
винен стати метою дiяльностi як вчителiв так i учнiв, тому вчитель повинен
створити умови для спонукання учня до самостiйної роботи, такий режим са-
мостiйної дiяльностi, який би дав змогу реалiзувати головну мету – розвиток
особистостi учня, її творчого потенцiалу.

Самостiйнiсть у здобуттi знань передбачає оволодiння складними вмiння-
ми i навичками бачити сенс та мету роботи, органiзацiю власної самоосвiти,
вмiння по-новому пiдходити до питань, що вирiшуються, пiзнавальну i ро-
зумову активнiсть i самостiйнiсть, здатнiсть до творчостi. Тобто, при само-
стiйнiй дiяльностi учень сам визначає мету дiяльностi, предмет дiяльностi i
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засоби дiяльностi. В процесi дiяльностi учень постiйно спiввiдносить передба-
чуваний результат з умовами i предметом дiяльностi, завдяки чому вiдбирає
засоби дiяльностi, вiдповiднi способи виконання дiй i встановлює послiдов-
нiсть їх застосування [4, с.4]

Процес формування вказаних вмiнь та навичок є справою непростою i
довготривалою. Математика як навчальний предмет з одного боку володiє
величезним потенцiалом розвитку розумової активностi та самостiйностi, з
iншого боку самостiйне оволодiння математичним матерiалом виявляється
значно складнiшим для самостiйного опрацювання у порiвняннi з рядом iн-
ших дисциплiн, потребує володiння як певним змiстом так i особливими схе-
мами його побудови i розгортання.

Вчителю доцiльно зосередитись на таких напрямках дiяльностi:
— формувати в учнiв системнi, узагальненi знання;
— знайомити учнiв iз загальними схемами побудови математичних теорiй, як
то: способи введення i розвитку математичного поняття, аксiоматична побу-
дова математичної теорiї; отримання алгоритмiв чи формальних процедур
для розв’язання класiв задач тощо;
— придiляти увагу метапредметним умiнням, пов’язаним з особливостями
опрацювання математичних текстiв;
— забезпечити учням розширений доступ до кластеру iнформацiї, актуальної
при вивченнi певного математичного матерiалу.

Опишемо можливий варiант навчально-методичного комплексу, що спри-
ятиме залученню учнiв до самостiйного опрацювання математичного мате-
рiалу. Для кожної теми розробляються матерiали, якi включають наступнi
компоненти:
— загальний аналiз теми, її мiсця i значення в шкiльному курсi математики;
— список рекомендованої лiтератури (обов’язкової та додаткової) з адресами
доступу;
— перелiк питань для повторення з вказiвкою джерел iнформацiї та адресами
доступу;
— iсторичний матерiал, пов’язаний з даною темою;
— термiнологiчний словник (походження термiнiв, означень);
— узагальнюючi схеми, таблицi, бажано, опорний конспект;
— завдання для домашнього виконання на весь термiн вивчення теми з подi-
лом за рiвнями складностi з видiленням завдань творчого характеру;
— розширений масив завдань для самостiйних, контрольних, пiдсумкових,
залiкових робiт;
— тести для первiсної перевiрки засвоєння опрацьованої iнформацiї.
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Найкращi результати досягаються за умови створення комп’ютерного ва-
рiанту пропонованого комплексу, оскiльки використання iнформацiйних те-
хнологiй дозволяє вчителю:
— посилити мотивацiю навчання за рахунок використання сучасної технiки;
— змiнити характер пiзнавальної дiяльностi учнiв (пiдтримка особистих на-
магань учнiв сформувати власний стиль навчальної роботи);
— вiзуалiзувати навчальну iнформацiю;
— моделювати та iмiтувати об’єкти, що вивчаються або дослiджуються;
— побудувати простий i зручний механiзм навiгацiї в межах матерiалiв, що
пропонуються для самостiйного опрацювання;
— включити до складу електронного матерiалу iлюстрацiї та схеми, вiдеома-
терiали;
— провести тестову перевiрку засвоєння учнями значної кiлькостi iнформацiї.

Висновки
Втiлення у навчальний процес описаної форми органiзацiї самостiйної пi-

знавальної роботи сприяє пiдвищенню самооцiнки учнiв, а також розвитку
навичок самоконтролю, саморегуляцiї, пiзнавального iнтересу до навчання, i
в рештi решт, розвитку внутрiшньої мотивацiї учiння. При такiй органiзацiї
навчання у школi учнi отримують навички самостiйного опрацювання iнфор-
мацiї, що є запорукою адекватної орiєнтацiї у дорослому життi, здатностi до
неперервної самоосвiти та самовдосконалення.
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