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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів інформатики у закладах вищої освіти. Наголошено 
на необхідності розвитку в майбутніх учителів інформатики пізнавальної активності як однієї з якостей, що спри-
яють самоосвіті, професійному зростанню, мобільності й конкурентоспроможності на ринку праці. Зазначено, що 
математична підготовка, яка є важливою складовою частиною професійної підготовки майбутніх учителів інформа-
тики, має значні потенційні можливості для розвитку пізнавальної активності, однак у сучасних умовах ці можливос-
ті не використовуються повною мірою. Розроблено технологію розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів 
інформатики в процесі математичної підготовки, що являє собою науково обґрунтовану і системну модель цілеспря-
мованого, структурованого, особистісно орієнтованого процесу взаємодії викладача математичних дисциплін із сту-
дентами, що реалізує освітню мету, ґрунтується на визначених методологічних підходах, принципах, функціях, підборі 
оптимальних методів, форм та засобів, використання яких сприяє підвищенню ефективності розвитку пізнавальної 
активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки, а також забезпечує досягнення 
спроєктованого результату та визначається певним алгоритмом дій. Визначено структуру технології як сукупність 
методологічно-цільового (мета, зміст, завдання, методологічні підходи, принципи, функції), організаційно-технологіч-
ного (структурні компоненти пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики, об’єкти, суб’єкти, форми, 
методи та засоби розвитку досліджуваної якості в процесі математичної підготовки) та діагностувального (фак-
тори, критерії, рівні розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної під-
готовки й відповідний діагностичний інструментарій) компонентів, які є взаємопов’язаними та взаємозумовлюють 
один одного. Схарактеризовано етапи технології (пошуково-інформаційний, діяльнісно-результативний і контроль-
но-регулятивний), реалізація яких сприятиме досягненню поставленої мети стосовно підвищення рівня пізнавальної 
активності майбутніх учителів інформатики.
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Із розвитком комп’ютерних технологій і створенням глобальних інформаційних мереж дедалі активніше 
проявляється потреба у формуванні в учнів знань, умінь і навичок навігації в інформаційно-навчальному 
просторі для підвищення ефективності їх пізнавальної та практичної діяльності в умовах становлення 
інформаційного суспільства [9]. З огляду на це важливою ланкою сучасної педагогічної освіти є підготовка 
вчителів інформатики, здатних до здійснення ефективної професійно-педагогічної діяльності в закладах 
освіти різних рівнів. Необхідно розвивати в майбутніх учителів інформатики такі якості, які сприятимуть 
самоосвіті, професійному зростанню, мобільності й конкурентоспроможності на ринку праці. Однією із 
таких якостей особистості є пізнавальна активність, від розвитку якої залежить ефективність професійної 
підготовки майбутніх учителів інформатики, готових до активної пізнавальної діяльності й здатних до само-
розвитку й самовдосконалення протягом усього життя.

Проблема розвитку пізнавальної активності особистості не є новою в педагогічній теорії й практиці. 
Зокрема, питанню розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів присвячені наукові праці Т. Алек-
сєєнко, А. Воєводи, О. Єгорової, Т. Кенжебаєвої, Л. Левчук, Л. Мамедлі, Л. Мачушник, В. Молчанової, 
Д. Соменка, О. Соменко та інших учених. Попри достатню кількість розвідок у цьому напрямі, проблема не 
втрачає своєї актуальності, особливо в контексті професійної підготовки майбутніх учителів інформатики, 
яким потрібно не лише швидко орієнтуватися у надто мінливому інформаційному просторі, відслідкову-
вати якісні та кількісні зміни в апаратному та програмному забезпеченні засобів роботи з інформацією, 
а й навчати цьому учнів і колег, забезпечувати ефективність застосування цифрових технологій в освіті.

З огляду на сказане вважаємо, що необхідно розробити технологію розвитку пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки, оскільки остання є важливою складо-
вою частиною їх професійної підготовки й має значні потенційні можливості для розвитку такої активності, 
які не використовуються повною мірою.

Мета статті – розробити педагогічну технологію, яка б забезпечувала у процесі математичної підготовки 
майбутніх учителів інформатики розвиток пізнавальної активності.

У ході дослідження встановлено, що в педагогічній теорії та практиці не існує єдиного трактування 
поняття «технологія», крім того, науковці оперують такими термінами: «освітня технологія», «педагогічна 
технологія», «технологія навчання» (виховання, управління). Розмежування цих понять, на думку І. Дичків-
ської, є правомірним, оскільки кожне з них має свою ієрархію цілей, завдань, змісту [3, с. 41]. Урахувавши 
погляди І. Дичківської стосовно розмежування зазначених понять, вважаємо, що в контексті дослідження 
найбільш прийнятним буде використання терміна «педагогічна технологія».

Серед дослідників немає єдиної думки щодо визначення поняття «педагогічна технологія». Зокрема, 
педагогічну технологію науковці розуміють як строго обґрунтовану систему педагогічних засобів, форм 
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і методів, їх етапність, націленість на вирішення конкретних навчально-виховних завдань [1, с. 114]; науково 
обґрунтовану і системну модель діяльності викладача, яка містить опис алгоритму його дій з розв’язку пев-
ної навчально-виховної проблеми [2, с. 28]; організаційно-змістовну структуру процесу навчання й вихо-
вання, що визначає напрям взаємодії педагога і учнів при нескінченній багатоманітності підходів і відносин; 
сукупність науково обґрунтованих способів організації педагогічної діяльності, здійснення яких приводить 
до оптимального розв’язання поставлених задач [5, с. 15].

Проаналізувавши наукові доробки цитованих вище дослідників, можемо дійти висновку, що всі автори 
визнають специфіку педагогічної технології, яка полягає в орієнтації на підвищення ефективності освіт-
нього процесу, на досягнення поставлених цілей.

Отже, технологію розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі матема-
тичної підготовки будемо розуміти як науково обґрунтовану і системну модель цілеспрямованого, структу-
рованого, особистісно орієнтованого процесу взаємодії викладача математичних дисциплін із студентами, 
що реалізує освітню мету, ґрунтується на визначених методологічних підходах, принципах, функціях, під-
борі оптимальних методів, форм та засобів, використання яких сприяє підвищенню ефективності розвитку 
пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки, а також забез-
печує досягнення спроєктованого результату та визначається певним алгоритмом дій.

Будь-яка педагогічна технологія має відповідати так званим критеріям технологічності [4, с. 17–18].  
Ці критерії такі: критерій концептуальності (технологія має розроблятись у межах певної педагогічної кон-
цепції); критерій цілеспрямованості (наявність цілей, відповідно до яких мають визначатися всі інші склад-
ники технології); критерій діагностованості (можливість діагностування ступеня досягнення запланованих 
цілей у будь-який проміжок часу); критерій оптимальності (організаційний складник технології співвідно-
ситься з метою); критерій надійності (впровадження технології повинно забезпечити досягнення запланова-
них результатів усіма учасниками освітнього процесу).

Проаналізувавши наукові праці щодо розроблення педагогічних технологій [5; 6; 7], ми дійшли висно-
вку, що важливим під час розробки педагогічної технології є визначення структури педагогічної техноло-
гії. Зокрема, обов’язково повинні бути виокремлені такі складники: компоненти (блоки, тобто структурні 
елементи досліджуваного явища), змістове наповнення яких може за необхідності удосконалюватися для 
досягнення поставленої мети; мета, відповідно до якої здійснюється подальше визначення завдань, етапів, 
форм, методів взаємодії суб’єктів освітнього процесу; наукова основа як сукупність методологічних під-
ходів, принципів, функцій, на яких ґрунтується дана технологія; етапи технології, реалізація яких відбува-
ється за допомогою визначених форм, методів та засобів взаємодії суб’єктів освітнього процесу – викладача 
та студента; діагностика поточних та підсумкових результатів реалізації технології для своєчасного корегу-
вання й підвищення ефективності освітнього процесу.

Отже, узагальнюючи результати аналізу та враховуючи тему дослідження, в структурі педагогічної тех-
нології розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики виокремлюємо методологічно-
цільовий, організаційно-технологічний та діагностувальний компоненти, які є взаємопов’язаними й вза-
ємозумовлюють один одного.

Методологічно-цільовий компонент технології розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів 
інформатики в процесі математичної підготовки включає мету, завдання, зміст, методологічні підходи, прин-
ципи й функції досліджуваного процесу.

Розроблена технологія спрямована на підвищення пізнавальної активності майбутніх учителів інфор-
матики у процесі математичної підготовки. Для досягнення поставленої мети, урахувавши визначені зміст 
та структуру досліджуваної якості, необхідно розв’язати такі основні завдання: забезпечення належної 
якості математичної підготовки як важливої складової частини професійної підготовки майбутніх учителів 
інформатики; формування у студентів позитивної мотивації до навчання та стійкого інтересу до професійної 
діяльності; організація математичної підготовки за допомогою форм і методів роботи, які спрямовані на роз-
виток змісту всіх компонентів пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики.

Для досягнення мети дослідження в якості як методологічні нами були обрані системний, особистісно 
зорієнтований, діяльнісний, інформаційний, технологічний та адаптивний компоненти. Вважаємо, що роз-
виток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки буде 
найбільш ефективним, якщо ґрунтуватиметься на таких принципах: фундаменталізації освіти майбутніх 
учителів інформатики; орієнтації математичної підготовки майбутніх учителів інформатики на розвиток піз-
навальної активності; індивідуального підходу та суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студентів у про-
цесі математичної підготовки; проблемності; когнітивної візуалізації; а також на таких функціях: мотивацій-
ній, гностичній, інтегративній, рефлексійній [8].

Організаційно-технологічний компонент технології розвитку пізнавальної активності майбутніх учи-
телів інформатики у процесі математичної підготовки включає такі складники: структурні компоненти 
пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики (мотиваційний, когнітивно-дослідницький, осо-
бистісно рефлексійний); об’єкт (процес математичної підготовки, розвиток пізнавальної активності майбут-
ніх учителів інформатики у процесі математичної підготовки); суб’єкти (науково-педагогічні працівники, 
студенти – майбутні учителі інформатики); форми (аудиторні (лекційні, практичні та семінарські заняття) 
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та позааудиторні (групові та індивідуальні консультації, самостійна робота студентів, участь у конферен-
ціях, вебінарах тощо)); методи (евристична бесіда, проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-консуль-
тація, лекція із заздалегідь запланованими помилками, метод опорних конспектів, метод інтелект-карт, 
інтелектуальна розминка, метод «мозковий штурм», метод проєктів, дослідницький метод, метод взаємонав-
чання, метод вебквесту, метод взаємоконтролю тощо); засоби (мультимедіа, інтернет-технології, педагогічні 
програмні засоби (електронні підручники, вебенциклопедії, мобільні математичні додатки тощо)) розвитку 
досліджуваної якості.

Діагностувальний компонент технології включає фактори, критерії та рівні розвитку пізнавальної актив-
ності майбутніх учителів інформатики у процесі математичної підготовки, діагностичний інструментарій 
вимірювання ефективності розвитку на всіх етапах реалізації технології шляхом проведення низки поточ-
них і підсумкових вимірювань успішності розвитку досліджуваної якості, а також використання самокон-
тролю для здійснення постійного моніторингу цього процесу, який дозволить відстежувати зміну ставлення 
студентів до навчання, доцільність добору форм, методів, засобів навчальної роботи, варіювати їх залежно 
від індивідуальних особливостей кожного студента.

Підвищення рівня розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики у процесі матема-
тичної підготовки має відбуватися за відповідними етапами розробленої технології розвитку даного про-
цесу, а саме: підготовчо-інформаційним, діяльнісно-результативним, контрольно-регулятивним.

На підготовчо-інформаційному етапі передбачається робота з викладачами щодо підготовки й упрова-
дження розробленої технології (ознайомлення викладачів зі змінами в змісті професійної підготовки май-
бутніх учителів інформатики, з формами, методами, прийомами, засобами, які будуть застосовуватись під 
час реалізації технології, з методами діагностики результатів упровадження технології та факторами оціню-
вання результатів роботи на різних етапах) та студентами спеціальності 014.09 Середня освіта («Інформа-
тика») щодо підготовки їх до активної участі в процесі розвитку в них пізнавальної активності (ознайом-
лення студентів зі змістом, формами, методами, засобами, які будуть використовуватися під час реалізації 
педагогічної технології, а також із методами діагностики рівня розвитку в них пізнавальної активності 
в процесі математичної підготовки).

Метою діяльнісно-результативного етапу практичної реалізації розробленої технології є підвищення 
рівня розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки 
за компонентами пізнавальної активності (мотиваційним, когнітивно-діяльнісним, особистісно рефлексій-
ним). Зокрема, для розвитку мотиваційного компоненту пропонуємо провести лекцію-практикум «Активі-
зація пізнавальної активності студентів при вивченні математики», тренінг «Стратегії підвищення мотивації 
майбутніх учителів інформатики у процесі математичної підготовки»; когнітивно-дослідницького – додат-
кові консультації з предметів математичного циклу, факультатив «Математичні дисципліни й розвиток піз-
навальної активності майбутніх учителів інформатики»; особистісно рефлексійного – факультатив «Само-
розвиток та рефлексія майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення математики», круглі столи 
«Стимулювання позитивного ставлення до математичної підготовки майбутніх учителів інформатики», 
«Технології розвитку пізнавальної активності від школи до ЗВПО», кафедральні телемости між студентами 
ЗВПО за загальною темою «Методологічні орієнтири розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів 
інформатики у процесі вивчення математичних дисциплін» тощо.

Контрольно-регулятивний етап спрямований на з’ясування ефективності технології розвитку пізнаваль-
ної активності майбутніх учителів інформатики у процесі математичної підготовки. Завдання контрольно-
регулятивного етапу: збирання, аналіз, обробка та систематизація інформації щодо розвитку досліджуваної 
якості; контроль, який має здійснюватися протягом усіх етапів реалізації технології, що дозволить аналізу-
вати ефективність запропонованих методик, форм, методів та засобів розвитку досліджуваної якості та вно-
сити у разі необхідності відповідні зміни в освітній процес.

Результатом реалізації розробленої технології є досягнення мети, а метою є розвинена пізнавальна актив-
ність майбутніх учителів інформатики у процесі математичної підготовки.

Висновки. Розроблена технологія розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики 
в процесі математичної підготовки представлена сукупністю методологічно-цільового, організаційно-тех-
нологічного й діагностувального компонентів, які є взаємопов’язаними й взаємозумовлюють один одного. 
Реалізація технології передбачає такі етапи: підготовчо-інформаційний, діяльнісно-результативний і контр-
ольно-регулятивний, що сприятиме досягненню поставленої мети стосовно підвищення рівня пізнавальної 
активності майбутніх учителів інформатики.
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Fomenko L. M. The development technology of future computer science teachers’ cognitive activity in mathematical 
training

The article is devoted to the problem of future computer science teachers’ preparation in higher education institutions. The 
necessity of development of future computer science teachers’ cognitive activity as one of the qualities promoting self-education, 
professional growth, mobility and competitiveness in the labor market is emphasized. It is stated that mathematical training, 
which is an important component of the professional training of future computer science teachers, has considerable potential 
for the development of cognitive activity, but in modern conditions these opportunities are not used to the full. The technology 
of development of future computer science teachers’ cognitive activity in mathematical training has been developed, which is 
a scientifically grounded system model of purposeful, structured, personally-oriented process of interaction of the mathematical 
disciplines teacher with students, which realizes the educational goal; it is based on certain methodological approaches, princi-
ples, functions, selection of optimal methods, forms and means, the use of which contributes to the improvement of the develop-
ment of future computer science teachers’ cognitive activity in mathematical training; it ensures the achievement of the projected 
result and is determined by a specific algorithm of action. The structure of technology is defined as a set of such components 
as: methodological and purposeful (purpose, content, objectives, methodological approaches, principles, functions), organiza-
tional and technological (structural components of future computer science teachers’ cognitive activity, object, subjects, forms, 
methods and means of development of the researched quality in mathematical training) and diagnostic (factors, criteria, levels 
of development of future computer science teachers’ cognitive activity in mathematical training and appropriate diagnostic 
tools); they are interconnected and interdependent. The stages of technology (search-informational, activity-effective and con-
trol-regulatory) are characterized, the realization of which will contribute to the achievement of the set goal in order to increase 
the level of future computer science teachers’ cognitive activity.

Key words: cognitive activity, development, development of cognitive activity, future computer science teachers, mathemat-
ical training, technology, components, stages.


