
Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини 

341 

Лукашенко Надія Василівна, 
Клименюк Юлія Михайлівна 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ 

До найважливіших наукових і практичних проблем вчительської 
праці належить широке коло питань розвитку пізнавальної активності й 
самостійності школярів у процесі навчання. «У центрі дидактики, 
психології навчання і предметних методик перебуває проблема 
виховання пізнавальної активності й самостійності учнів, вінцем якої є 
формування здатності самостійно виробляти діалектико-
матеріалістичний світогляд, з одного боку, і прагнення до активної, 
творчої діяльності в усіх видах розумової та фізичної праці – з другого. 
Саме у світлі цієї проблеми виникають нові аспекти розробки методів 
навчання та організаційних форм їх побудови».[2, с. 34] 

Питання щодо розвитку пізнавальної активності і самостійності 
школярів у процесі навчання розглядали Данилов М.А. «Воспитание у 
школьников самостоятельности и творческой активности в процессе 
обучения», Лернер И.Я. «Дидактические основы познавательной 
самостоятельности учащихся при изучении гуманитарных дисциплин», 
Ніколенко Л. Т. «Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів». 
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Метою цієї статті є визначення дидактичних умов і способів 
розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. 

Навчальний процес, як відомо, характеризується двома 
протилежними тенденціями: цілеспрямованістю і суворою послідовністю 
викладання, з одного боку, і безперервним збудженням активності учнів і 
створенням простору для творчої діяльності класу і кожного учня – з 
другого. Саме з цих джерел виникає потреба розвитку пізнавальної 
активності і самостійності учнів.  

Самостійність особистості характеризується двома факторами: по-
перше, знаннями, вміннями й навичками, по-друге, ставленням до 
процесу діяльності, результатів і умов її здійснення, а також зв’язками, 
які створюються під час діяльності з іншими людьми.[6, с. 78] 

Самостійність – це насамперед свідоме мотивування дій та їх 
обґрунтованість, не піддавання чужим впливам, прагнення і здатність 
чинити відповідно до своїх особистих переконань. Вона виявляється 
нерівномірно і специфічно в різних видах діяльності. 

У більшості досліджень, проведених останнім часом, пізнавальна 
самостійність учня визначається як сформованість прагнення й уміння 
пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку. Дослідники розрізняють в 
даній якості два аспекти: мотиваційний і процесуальний. Мотиваційний 
зумовлює потребу і прагнення особистості до пізнання. Це виявляється в 
активному сприйманні, допитливості, пізнавальних інтересах, 
самостійному ставленні до результатів праці, у потребі в самоконтролі. 
Проте мотиваційна сторона пізнавальної самостійності не забезпечує і 
не формує сама по собі технологічної, процесуальної сторони пізнання, 
тобто не забезпечує оволодіння засобами і способами пізнання, тими 
практичними і інтелектуальними можливостями особистості, які 
зумовлюють виконання самого механізму пізнання, інакше кажучи, 
вміння пізнавати в процесі цілеспрямованого пошуку. 

У сучасній дидактиці вважається, що пізнавальна самостійність 
виявляється у потребі й умінні школяра самостійно мислити, у здатності 
орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, задачу і знайти 
підхід до її розв’язання. 

Пізнавальна самостійність нерозривно пов’язана з розумовим 
розвитком і є одним з критеріїв його сформованості. Як і розумовий 
розвиток, вона ґрунтується на знаннях і способах їх засвоєння.  

Узагальнюючи дослідження психологів про взаємозв’язок навчання 
і розвитку, В.А. Крутенький висловлює думку, яка має принципове 
значення для розгляду нашої проблеми. Учений пише: «Розумовий 
розвиток пов’язаний з двома категоріями явищ. По-перше, необхідне 
нагромадження фонду знань – на це звернув увагу П.П. Булонський: 
«Пуста голова не міркує: чим більше досвіду і знань має ця голова, тим 
більше здатна вона міркувати».  
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Таким чином знання – необхідна умова мислення. По-друге, для 
характеристики розумового розвитку важливі ті розумові операції, за 
допомогою яких засвоюються знання, тобто характерною рисою 
розумового розвитку є нагромадження особливого фонду добре 
відпрацьованих і міцно закріплених розумових прийомів, які можна 
віднести до інтелектуальних умінь. Отже, розумовий розвиток 
характеризується і тим, що відображається в свідомості, і ще більшою 
мірою тим, як відбувається відображення» [3, с. 176]. 

У розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів 
найважливішу роль відіграють завдання продуктивного типу. Про це 
переконливо свідчать результати досліджень, представлених у 
публікаціях з проблем побудови шкільного підручника. Тривалі 
спостереження за роботою вчителів переконують також, що в масовому 
досвіді цілеспрямоване формування пізнавальної самостійності в 
молодших учнів, на жаль, майже не проводиться.  

Отже, є чимало нерозв’язаних теоретичних і практичних питань цієї 
багатопланової проблеми. Зокрема, у дидактиці і методиці початкового 
навчання важливим є визначення умов розвитку даної якості, розробка 
типів проблемних і пізнавальних завдань, розробка способів їх 
методичної реалізації за предметами, а також шляхів керування 
пошуковою діяльністю молодших школярів на різних етапах навчання. 
Науково обґрунтоване розв’язання цих проблем створює основу для 
більш досконалої методичної організації навчального матеріалу і 
керування самостійною пізнавальною діяльністю молодших школярів. 

Один з перших дослідників розвитку пізнавальної самостійності, 
М.О. Данилов зазначав, що її суть виявляється в потребі й умінні учнів 
самостійно мислити, у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому 
бачити питання, задачу і знайти підхід до їх розв’язання [1, с. 33]. 

На думку Г.О. Люблінської, самостійність у навчальній роботі 
молодших учнів насамперед є здатністю школяра не тільки розуміти 
матеріал, а й застосовувати його в нових видах самостійних завдань. 

У навчальній роботі самостійність виявляється в активності, 
спрямованій на набування, вдосконалення знань, оволодіння прийомами 
роботи. Останнє пов’язане з формуванням пізнавальних інтересів та 
інших мотивів, які стимулюють і зміцнюють вольові зусилля для 
виконування тих чи інших завдань».[7, с. 26] 

Пізнавальна самостійність завжди спрямована на засвоєння нових 
знань, передбачає готовність учня до пошукової роботи, а пізнавальна 
активність має місце і під час засвоєння знань, і під час їх відтворення, 
закріплення. Пізнавальна самостійність співвідноситься з творчими 
здібностями як родове і видове поняття, але формування обох цих 
якостей можливе лише в процесі активної інтелектуальної діяльності. 

Пізнавальна самостійність є складним комплексним поняттям, але 
вона не зводиться тільки до роботи думки, вона охоплює і чуттєве 
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сприймання, і запам’ятовування, і різні види дій, емоційне ставлення 
особистості тощо. 
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