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Вступ 

У системі професійної підготовки майбутніх учителів одне з центральних 

місць займає методична підготовка, спрямована, зокрема, на формування їх 

готовності до професійної діяльності. Вона здійснюється як під час вивчення 

психолого-педагогічних дисциплін у педагогічних закладах освіти, так і 

спеціальних (за профілем навчання студентів). Успішне засвоєння програм зі 

спеціальних дисциплін, озброює майбутніх учителів теоретичними і 

методичними знанням, уміннями і навичками їх оперування та застосування, а 

оволодіння психолого-педагогічними знаннями допомагає пізнати і 

враховувати вікові особливості учнів, їх пізнавальні інтереси як основу 

успішного навчання. 

Тому опанування майбутніми вчителями сучасними педагогічними 

технологіями, формами, методами, засобами та прийомами розвитку 

пізнавальних інтересів учнів молодших класів у процесі навчання математики – 

одне з пріоритетних завдань закладів вищої педагогічної освіти. При цьому 

майбутній учитель початкових класів повинен усвідомлювати, що  

пізнавальний інтерес – один з найважливіших мотивів навчання школярів, який 

формується в соціальних умовах його існування і жодним чином не є іманентно 

властивим людині від народження.  

Проблема підготовки вчителя до розвитку пізнавальних інтересів учнів у 

педагогічній науці не нова і знаходить своє відображення в доробку 

І.В. Гавриш, О.П. Демченко, Н.Д. Карапузової, Л.В. Коваль, 

М.В. Овчинникової, С.В. Ратовської, Ю.О. Шишкіної та ін. Загальну теорію 

пізнавального інтересу розробляли Б.Г. Ананьєв, М.Ф. Бєляєв, Н.М. Бібік, 



Л.І. Божович, Л.А. Гордон, С.Л. Рубінштейн, О.Я. Савченко, М.В. Савчин та ін.; 

різні аспекти розвитку пізнавальних інтересів у молодшому шкільному віці 

досліджували Н.М. Бібік Н.О. Погорєлова, О.Я. Савченко, О.В. Скрипченко, 

Л.Ф. Тихомирова, Г.І. Щукина та ін. 

Попри значну кількість публікацій, проблема підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до розвитку пізнавальних інтересів учнів 

залишається недостатньо теоретично і практично розробленою. 

 

1. Підготовка майбутніх педагогів до розвитку пізнавальних інтересів 

молодших школярів як педагогічна проблема 

У державних документах про освіту (Державній національній програмі 

«Освіта»(Україна ХХІ століття), Законах України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Концепції педагогічної освіти 

наголошується на необхідності підвищення якості підготовки педагогічних 

працівників, формуванні їх професійних умінь. Адже саме вміння вчителя 

організувати діяльність учнів у поєднанні зі здібностями виступають якісним 

показником професіоналізму педагога, що є безпосередньою умовою розвитку 

особистості учня, успішності виховного і навчального процесу в цілому.  

Особлива увага у вказаних документах приділяється фаховому 

становленню вчителя початкових класів, який стоїть біля джерел розвитку 

особистості. Адже саме від першого вчителя значною мірою залежить 

наскільки ціннісним в учнів буде ставлення до дійсності, навчальних предметів, 

наскільки вони будуть здатними до самореалізації.  

Початковій школі належить особливе місце у структурі загальної середньої 

освіти, оскільки цей період є початком навчальної діяльності, яка вимагає від 

дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної 

витривалості, вольових зусиль. Тому розвиток початкової загальної освіти є 

одним з пріоритетів діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України.  



Застосовуючи різноманітні засоби та прийоми навчання математики, 

майбутній учитель повинен уміти: забезпечити зв’язок між дошкільною, 

початковою і середньою ланками освіти; залучати молодших школярів до 

активної пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння елементів 

математики; формувати в дітей уміння обґрунтовувати свої дії та критично 

оцінювати їх; спонукати учнів до активної мисленнєвої діяльності; розвивати 

творчі можливості учнів та їх пізнавальні інтереси, зокрема, інтерес до 

математики; створювати ситуації, в яких дитина розвиватиме комунікативні 

здібності, вміння співпрацювати з іншими дітьми, вільно висловлюватиме свої 

думки. 

Погоджуючись з думкою В.М. Володько, вважаємо, що процес підготовки 

майбутнього вчителя до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі 

навчання математики на сучасному етапі можна умовно поділити на такі 

основні компоненти: загальна підготовка (методологічно-розвиваюча); 

спеціально-професійна (психолого-педагогічна, методична, математична); 

особистісна підготовка (самовиховання особистості майбутнього педагога, його 

самовизначення). Сучасний навчальний план, який відображає зміст 

професійної підготовки майбутнього спеціаліста, передбачає, що важливе місце 

в системі професійної підготовки вчителів належить дисциплінам психолого-

педагогічного циклу.  

Виходячи з вищевказаного, виділяємо підготовку студентів до розвитку 

пізнавальних інтересів учнів як окремий елемент загальної, спеціально-

професійної та особистісної підготовки. Результатом такої підготовки є 

оволодіння майбутніми учителями початкової школи певним рівнем змістовно-

процесуальних та наукових основ педагогічної діяльності, формування у них 

цілісного комплексу загально педагогічних знань, умінь, навичок, спрямованих 

на розвиток пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики. 

Незважаючи на певні успіхи у формуванні в студентів вказаних умінь, 

визначилися слабкі ланки цього процесу, зокрема, недостатня готовність 

учителів початкових класів до розвитку пізнавальних інтересів молодших 



школярів під час вивчення математики. Результати проведеного нами 

пілотажного дослідження свідчать про недостатню підготовку майбутніх 

учителів початкових класів до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі 

навчання математики: лише у 97 студентів (22,5 %) сформований високий 

рівень готовності до цієї діяльності, у 179 студентів (41,4 %) – достатній, у 156 

студентів (36,1 %) – низький. 

Такі результати свідчать, по-перше, про нецілеспрямовану і 

несистематичну підготовку майбутніх учителів початкових класів до розвитку 

пізнавальних інтересів учнів, по-друге, – про переважне використання 

викладачами традиційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, що не сприяє їх достатній підготовці до цієї діяльності. 

Таким чином, виникає необхідність обґрунтування поетапного процесу, 

спрямованого на підготовку студентів до розвитку пізнавальних інтересів учнів 

початкової школи у процесі навчання математики, визначення компонентів, 

показників та рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкової 

школи до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання 

математики, побудови відповідної структурно-функціональної моделі й 

розробки технології її впровадження в процес навчання. 

Проблема пізнавального інтересу завжди привертала до себе увагу 

педагогів, психологів, методистів, учителів-практиків, науковців та ін.  

Навчання із зацікавленістю займає значне місце в працях видатних 

педагогів минулого (І. Гербарта, А. Дістервега, Я.А. Коменського, Д. Локка, 

І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинського, Л.М. Толстого та ін.).  

Сучасні підходи учених-педагогів до даної проблеми висвітлюють в своїх 

працях Л.І. Божович, В.Г. Бондаревський, Л.С. Виготський, І.А. Зязюн, 

М.К. Єнісєєв, Л.В. Занков, Н.Д. Карапузова, О.І. Киричук, О.Г. Ковальов, 

В.І. Лозова, Н.Г. Морозова, В.М. Мясіщев, О.М. Пєхота, П.І. Підкасистий, 

С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов, Д.М. Узнадзе, Т.І. Шамова, Г.І. Щукина та ін. 

Аналіз наукових праць указаних вчених показує, що єдиним для всіх 

авторів у розумінні інтересу є поняття вибірковості, яке відображає сутність 



цього, у багатьох відношеннях загадкового і досі до кінця не вивченого явища. 

Через інтерес поновлюється зв’язок суб’єкта з об’єктивним світом. Але 

предметом інтересу для людини буває далеко не все, а лише те, що має для неї 

необхідність, значимість, цінність і привабливість. Отже, інтерес і пізнання 

тісно пов’язані між собою, і якщо пізнання в певній мірі можливе без інтересу, 

то інтерес виникає, активізується, розвивається і зникає при умові здатності 

людини до пізнання і внаслідок його. 

Розглянемо підходи дослідників щодо сутності поняття «пізнавальний 

інтерес», що є складним та значущим для людини утворенням.  

У педагогіці можна зустріти термін «навчальний інтерес» як синонім 

«пізнавального інтересу». У зарубіжних джерелах використовується поняття 

«інтелектуальний інтерес». Пізнавальний інтерес вміщує поняття «навчальний 

інтерес» та «інтелектуальний інтереси». Він матеріалізується в єдності 

важливих для розвитку особистості психічних якостей, таких як активний 

пошук, домисли, готовність дати оцінку тощо. 

Трактування поняття пізнавального інтересу представимо в табл. 1.  

Таблиця 1 

Трактування поняття «пізнавальний інтерес» в психолого-
педагогічній літературі 

№ 

з/п 

Автори Визначення 

1.  В.Г. Кремень 
форма вираження внутрішніх пізнавальних потреб, мотивів, 
характеризується вибірковим ставленням до об’єкт; стійкі 
пізнавальні інтереси забезпечують активну діяльність суб’єкта 

2.  Н.М. Бібік складна інтегрована якість особистості, яка відображує найбільш 
значущі її сторони (інтелект, волю, почуття) 

3.  О.Я. Савченко це прагнення до знань, що виявляється в активному ставленні учня 
до пізнання сутнісних властивостей предметів і явищ дійсності  

4.  М.В. Савчин 

це виразна інтелектуальна спрямованість особистості на пошук 
нового у предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням 
глибше пізнати їх особливості; майже завжди усвідомлене 
ставлення до предметів, явищ, подій 

5.  В.І. Лозова основа активності, самостійності школяра в навчанні 
6.  С.Л. Рубінштейн прояв розумової і емоційної активності особистості  
7.  Д. Фрейдер активатор різноманітних відчуттів 

8.  Л.А. Гордон 
особливий сплав емоційних, вольових та інтелектуальних 
процесів, що підвищують активність свідомості і діяльності 
людини 



9.  В.М. Мясищев 
В.Г. Іванов 

активне пізнавальне відношення людини до оточуючого світу 

10.  Н.Г. Морозова емоційно-пізнавальне відношення людини до оточуючого світу 
11.  К. Бюлер структура, що складається з потреб 

12.  А.Г. Ковальов 
специфічне відношення особи до об’єкту, викликане свідомістю 
його життєвого значення і емоційною привабливістю 

13.  Л.І. Божович потреба людини 

14.  Л.М. Кузнєцова вибір із навколишнього життя того, що є цінним для людини 

15.  Д.К. Гілєв сукупність внутрішньої сутності та об’єктивного світу в 
свідомості суб’єкта 

16.  Г.І. Щукина 

вибіркова спрямованість людини на пізнання предметів, явищ, 
подій навколишнього світу, яка активізує психічні процеси, 
діяльність людини, її пізнавальні можливості; це – спонукальна 
сила навчального процесу 

 

Попри розбіжність поглядів науковців щодо пізнавального інтересу, 

спільним для авторських позицій є визнання необхідності когнітивного 

розвитку учня. Але аналіз сучасних педагогічних реалій як у теорії, так і в 

практиці дозволяє стверджувати, що проблема підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до розвитку пізнавальних інтересів учнів за змістом 

визначається суперечністю, яка сьогодні існує між традиційною системою 

навчання учнів математиці та новими соціально-педагогічними умовами. Вона 

може бути вирішена за рахунок внесення до підготовки майбутніх учителів 

початкових класів таких знань, ядром яких є ціннісні орієнтації на 

вдосконалення учнів, їх потреб та мотивів у відношенні до занять з математики. 

Ми сприймаємо позицію О.Я. Савченко: «Пізнавальний інтерес – це 

прагнення до знань, що виявляється в активному ставленні учня до пізнання 

сутнісних властивостей предметів і явищ дійсності». 

Для більш детального вивчення пізнавального інтересу, ми визначили його 

структурно-компонентний склад. З’ясовано, що пізнавальний інтерес має 

складну структуру, яка забезпечує активну діяльність суб’єкта, схильність його 

до самоаналізу власних помилок, прагнення брати участь в обговоренні 

окремих питань.  



Аналіз психолого-педагогічної літератури (Л.С. Виготський, 

О.К. Дусавицкий, О.М. Леонтьєв, А.К Маркова, В.І. Лозова, Н.Г. Морозова, 

О.М. Прядехо, С.Л. Рубінштейн, О.Я. Савченко, Г.І. Щукина) дозволяє 

провідними компонентами структури пізнавального інтересу виділити 

інтелектуальний, вольовий, емоційний і поведінковий. 

Інтелектуальний (когнітивний) компонент складає ядро пізнавального 

інтересу. Вольовий компонент пов’язаний, перш за все, з тим, що школяр прагне 

сам планувати свою діяльність. Емоційний компонент виражається в 

задоволенні, позитивних емоційних переживаннях, що викликаються самим 

процесом пізнавальної діяльності, ходом і результатами навчання. 

Поведінковий компонент виражається в поступовому переході від зовнішньої 

регуляції до саморегуляції.  

Для молодшого школяра творче мислення, самооцінка, допитливість, 

ініціативність, організованість, увага, критичне ставлення до себе, емоційний 

інтерес, ерудиція складають основу пізнавального інтересу, оскільки сприяють 

позитивному ставленню особистості до процесу пізнання, що передбачає стан 

готовності, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, набуття нових 

знань, поглиблення тих, що є, самовираження особистості школяра у певній 

галузі. 

Отже, найчастіше вказують дев’ять компонентів (рис.1): 

 
Рис. 1. Структурні компоненти пізнавального інтересу 
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Інтелектуальний, вольовий і емоційний боки пізнавального інтересу 

складають не його частини, а єдине, взаємопов’язане ціле, що може 

розвиватися багатьма способами. 

Структурні елементи процесу розвитку пізнавальних інтересів молодших 

школярів у процесі навчання математики представлено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Структурні елементи процесу розвитку пізнавальних інтересів 

молодших школярів 
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−  задачі, які розв’язуються, спираючись на здогадку учня;  

−  елементи дослідницької роботи.  

Наступний структурний елемент, направлений на розвиток пізнавального 

інтересу, – методи і методичні прийоми. 

Серед традиційних методів навчання особливої уваги заслуговують 

евристичні бесіди, проблемне навчання, пошуковий, дослідницький методи.  

В останні десятиріччя став особливо популярним метод проблемного 

навчання та програмованого контролю знань учнів. Впровадження  

традиційних і нових методів проводиться в поєднанні з широким і комплексним 

використанням різноманітних дидактичних матеріалів, наочних посібників і 

технічних засобів навчання. Лише гармонійне поєднання традиційних і нових 

методів, розуміння сутності кожного методу підвищують ефективність уроків з 

математики в початковій школі.  

Таким чином, із відомих методів виділяють активні методи навчання. Це 

методи навчання, при використанні яких навчальна діяльність має творчий 

характер, формуються пізнавальний інтерес і творче мислення. До активних 

методів навчання відносяться проблемна розповідь і проблемна лекція, 

евристична і проблемно-пошукова бесіда, проблемне наочне приладдя, 

проблемно-пошукові вправи, дослідницькі лабораторні роботи, метод 

розвиваючого навчання, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуацій 

пізнавальної суперечки, метод створення емоційно-моральних ситуацій, метод 

аналогій, метод створення на уроках ситуацій інтересу, метод аналізу на уроках 

життєвих ситуацій, креативне навчання, метод проектів, навчання у 

співробітництві, конструктивізм та ін.  

Зауважимо, що значна кількість перерахованих методів знайшла своє 

застосування і в початковій школі, в тому числі й на уроках математики. 

Одним із важливих елементів, спрямованих на розвиток пізнавального 

інтересу є вибір засобів і форм навчання. 

Складні наукові поняття, процеси та терміни засвоюються дітьми набагато 

ефективніше у випадках, коли вони, крім словесної форми, представлені також 



в графічному, динамічному вигляді, за допомогою таблиці, прикладів із побуту, 

повсякденного життя тощо.  

Мета викладачів – підготувати студентів до використання в практичній 

діяльності засобів і форм, спрямованих на розвиток пізнавальних інтересів 

учнів, навчити їх у процесі розробки конспектів уроку підбирати такі форми 

навчання, які б поєднувалися зі всією рештою компонентів освітнього процесу, 

включаючи інтерактивні методи.  

Наступним елементом процесу є соціальна взаємодія, оскільки 

міжособистісне спілкування, побудоване за певними принципами, дозволяє 

створити атмосферу творчості, комфортності, що сприяє прояву 

індивідуальності кожного учня.  

Як показує практика, знання, здобуті та контрольовані самостійно або в 

діалозі з однокласниками, набувають особливої цінності і значущості. 

Вважаємо, що вищевказане є матеріалом, необхідним для ознайомлення 

майбутніх учителів початкової школи з метою підготовки їх до розвитку 

пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики. Ці знання стануть 

надійним фундаментом всього цілісного поетапного процесу підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до розвитку пізнавальних інтересів учнів 

у процесі навчання математики. 

 

2. Сучасні підходи до розвитку пізнавальних інтересів молодших 

школярів 

Відомо, що на сьогодні існує декілька технологій навчання, вибір яких 

зумовлений рядом факторів. У ході викладання предмета необхідно 

забезпечити: позитивне емоційне ставлення учнів до цієї галузі знань, розвиток 

пізнавальних інтересів молодших школярів, формування особистісних мотивів 

навчання; формування засобами предмета уміння та бажання вчитися впродовж 

життя. 

Значний внесок в розробку проблеми застосування технологій у навчанні 

молодших школярів внесли С.О. Бешенков, Р. Вільяме, А.Г. Гейн, Ю.М. Горвіц, 



О.B. Горячев, О.О. Кузнєцов, К. Маклін, Ю.О. Первін, С. Пейперт, Б.Х. Сендов, 

Б. Хантер та ін.  

Охарактеризуємо сучасні педагогічні технології, що найчастіше 

використовуються в практиці початкової школи, і зокрема на уроках 

математики, які спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів молодших 

школярів. 

Дедалі частіше в шкільну практику вводять комп’ютерні програми, 

застосовують комп’ютерну техніку на уроках, у тому числі математики. Вище 

вказане впроваджується з метою формування мотиваційної, інтелектуальної та 

операційної готовності до використання персонального комп’ютера в своїй 

діяльності. 

Так, прикладами роботи програм, спрямованих на розвиток сприйняття, є 

завдання скласти зображення з окремих фігур різних за формою і розміром по 

типу мозаїки. Такі програми розвивають не тільки сприйняття, але і уяву.  

Велике значення для розвитку дітей мають і конструкторські програми, в 

процесі яких школярам треба або скласти з різних частинок фігуру певної 

форми, або, навпаки, розбити наявну фігуру на задані частинки. Ці програми 

розвивають не тільки сприйняття і координацію, але і образне мислення. 

Відомо, що особливий вплив на весь зміст розвитку психологічних 

процесів дитини робить провідна дитяча діяльність – гра. Вона є своєрідною 

практичною формою роздумів дитини про оточуючу його природу і соціальну 

дійсність. Завдяки особливостям ігрових засобів відображення дійсності, 

дитина в грі вперше залучається до абстрактного мислення.  

Комп’ютерні ігри – новий вид розвивального навчання. Комп’ютерні ігри 

мають велике значення не тільки для розвитку інтелекту дітей, але і для 

розвитку їх моторики, точніше, для формування моторної координації і 

координації спільної діяльності зорового і моторного аналізаторів. 

Окрім загально розвиваючих програм існують і спеціальні програми для 

навчання дітей математики, українській мові, логіки. Такі програмні засоби 

відносять до навчальних програмних засобів.  



Під програмним засобом навчального призначення розуміється програма, в 

якій відображена деяка предметна область, де в тій чи іншій мірі реалізується 

технологія її вивчення, забезпечуються умови для здійснення різних видів 

навчальної діяльності. Такі програмні засоби, які функціонально підтримують 

різні види навчального процесу, називаються педагогічними програмними 

засобами (ППЗ). 

Отже, вищевказані технології є одним із підходів підготовки учителів 

початкових класів до розвитку пізнавальних інтересів учнів, і тому переконані, 

що студентів факультету початкового навчання необхідно ознайомити з 

технологією використання педагогічних програмних засобів і навчити 

застосовувати її в процесі навчання математики. 

На сучасному етапі вчителі використовують у процесі навчання 

особистісно орієнтований підхід до кожного учня. У Національній Доктрині 

розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи 

освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як 

громадянина України...», а Закон України «Про загальну середню освіту» 

стверджує: «Завдання загальної середньої освіти є формування особистості 

учня, розвиток його здібностей та обдарувань». 

Особистісний підхід – це найважливіший принцип психологічної науки, 

що передбачає врахування своєрідності та індивідуальних відмінностей 

особистості кожного. В «Українському педагогічному словнику» особистісний 

підхід визначено як послідовне ставлення педагога до вихованця як до 

особистості, як до самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку і 

як до суб’єкта виховної взаємодії. Це базова ціннісна орієнтація педагога, яка 

визначає його позицію у взаємодії з кожною дитиною й колективом. 

Особливу увагу звернемо на ті прийоми організації навчального 

співробітництва, що рекомендує О.Я. Савченко використовувати в початковій 

школі, а саме: залучення учнів до визначення плану і мети уроку; усвідомлення 

і прийняття мети навчальної діяльності учнями; організація навчального 



діалогу, створення ситуацій вільного вибору учнями навчального завдання; 

участь молодших школярів в оцінці уроку. 

Організовуючи навчальне співробітництво, вчителю, у першу чергу, 

необхідно враховувати індивідуальні особливості учнів. Крім того, у 

психолого-педагогічній літературі (І.Д. Бех, І.О. Зимня, В.М. Тарасова, 

Г.А. Цукерман та ін.) звертається увага і на інші індивідуальні риси 

особистості, що пов’язані з типом вищої нервової діяльності та обумовлюються 

швидкістю протікання психічних процесів (активна й інертна динаміка). 

Слід відзначити, що Г.А. Цукерман додає ще одну важливу генетичну 

похідну від усіх ліній – співпраця учня «з самим собою» це також стосується і 

вчителя). 

Організація навчального співробітництва за кожною з ліній має 

відбуватися за умови постійної активної взаємодії всіх її учасників, що є 

сутністю інтерактивного навчання. 

Поняття «інтерактив» означає взаємодія. Інтерактивні методи – це спосіб 

взаємодії через бесіду, діалог. Педагогічна діяльність вчителя в системі 

інтерактивного (розвивального навчання має два основні аспекти): забезпечує 

процес розвитку особистості учня; постійні зміни самого учителя. «Під час 

інтерактивного навчання учень стає не об’єктом, а суб’єктом навчання, він 

відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це 

формує у школярів внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до 

саморозвитку й самоспостереження».  

Інтерактивне навчання передбачає використання спеціальних методів і 

прийомів. Наприклад, на уроках математики в початковій школі доцільним 

буде застосування таких інтерактивних методів, як «Ажурна пилка», 

«Акваріум», «Мозкова атака», «Незакінчене речення», «Мікрофон», «Коло 

ідей», «Карусель» та ін., ділових ігор тощо. Організовуючи на уроці навчальне 

співробітництво не слід забувати про пошукові (евристичні) методи навчання, 

які поширені і методично розроблені, а саме: евристична бесіда, створення 



проблемних ситуацій з елементами дискусії, виконання дослідницьких завдань 

тощо.  

Ще один підхід підготовки учителів початкових класів до розвитку 

пізнавальних інтересів учнів – використання на практиці технології 

диференційованого навчання.  

Диференційований підхід є давно відомим і ефективним засобом в 

організації навчальної діяльності, але в масовому педагогічному досвіді його 

використовують епізодично. На багатьох уроках спостерігаємо перевагу 

фронтальних видів робіт, невміння діагностувати можливості учнів і вчасно 

вносити відповідні зміни у складність, темп, способи їх роботи; чимало 

педагогів початкової школи використовують диференційований підхід за 

спрощеною схемою: сильним учням дають більші за обсягом і складніші 

завдання, а слабкішим – менші й простіші. Але такий підхід часто не 

виправдовує себе. Це зумовлено, насамперед, несистематичністю роботи, 

невмінням учителя змінювати складність завдань відповідно до рівня 

підготовленості учнів. 

Вважаємо необхідним здійснювати спеціальну підготовку майбутніх 

учителів до використання педагогічних технологій початкової школи у процесі 

розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів. 

 

Висновки 

Здійснений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури показав, 

що проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до розвитку 

пізнавальних інтересів учнів є актуальною, проте недостатньо розробленою.  

Встановлено завдання майбутніх учителів початкової школи, спрямовані 

на розвиток пізнавальних інтересів учнів, фактори (соціально-економічні, 

практичні, теоретичні), компоненти процесу підготовки студентів: загальна 

підготовка (методологічно-розвиваюча); спеціально-професійна (психолого-

педагогічна, методична, математична); особистісна підготовка. 

Розглянуто пізнавальний інтерес як прагнення до знань, що виявляється в 



активному ставленні учня до пізнання сутнісних властивостей предметів і явищ 

дійсності.  

Проаналізовано процес розвитку пізнавального інтересу учня та визначено 

його структуру, складовими якого є сукупність психолого-педагогічних 

характеристик: самооцінка, критичне відношення до себе, організованість, 

увага, ерудиція, допитливість, ініціативність, емоційний інтерес, творче 

мислення. Складові пізнавального інтересу є основою когнітивного розвитку 

молодшого школяра в процесі навчання математики. 

Відібрано педагогічні технології початкової школи з метою розвитку 

пізнавальних інтересів учнів: використання педагогічних програмних засобів 

(новітніх інформаційних технологій); використання ігрових технологій; 

застосування в навчальній діяльності технології організації навчального 

співробітництва учнів і вчителя; використання на практиці технології 

диференційованого навчання.  

З’ясовано, що виникає потреба в розробці структурно-функціональної 

моделі та організації поетапного процесу підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання 

математики.  
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