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розвиток пізнавальноЇ активності уЧнів поЧатковиХ класів 
засобами навЧальниХ онлайн-сервісів

корницька і.а.
київський університет імені Бориса грінченка

у статті проаналізована сутність поняття «пізнавальна активність». зазначено причини зниження пізна-
вальної активності учнів початкової школи. виокремлено інтерактивну модель навчання як один із шляхів 
відходу від традиційної організації уроків. Проаналізовано переваги комп’ютеризації освіти. наведено 
приклади використання онлайн-сервісів для розвитку пізнавальної активності школярів. 
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
суспільства, глобалізація, зміна вимог до 

сучасного громадянина зумовлює оновлення ни-
нішньої системи освіти, вдосконалення її змісту, 
запровадження нових, ефективних технологій 
організації освітнього процесу.

Прагнення до вдосконалення освітнього про-
цесу зумовило появу нових, ефективніших педа-
гогічних технологій, які є більш відповідними ви-
могам часу. Подальший їх розвиток пов’язаний 
із орієнтацією на реалізацію сучасних концепцій 
освіти і виховання.

навчання є основною формою розвитку пізна-
вальної активності учнів. учні отримують та закрі-
плюють знання під час освітнього процесу. а з ін-
шого боку, активна пізнавальна діяльність дозволяє 
учневі отримувати необхідні навички, вдосконалю-
вати власні навчальні можливості, завдяки яким 
він може не тільки ефективно застосовувати отри-
мані знання, але й відкривати нові, бути в пошуку 
для задоволення своїх пізнавальних потреб.

актуальність даної теми зумовлена потребою 
у формуванні в учнів стійких пізнавальних інтересів 
та активності, а також підвищенням вимог суспіль-
ства до освіти, що є підґрунтям для перегляду ви-
користання в практиці початкової школи нинішніх 
форм та технологій організації освітнього процесу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема активності людини знайшла відобра-
ження в працях відомих психологів Б. ананьє-
ва, П. Блонського, л. виготського, о. запорожця, 
о. леонтьєва, о. лурії, С. рубінштейна та інших.

особливості розвитку пізнавальної активності 
були висвітлені у психологічних та педагогічних 
дослідженнях: в. давидова, м. Єникеєва, л. ко-
чиної, м. левіної, і. лернера, в. лозової, в. Пала-
марчука, П. Підкасистого, о. Савченко, м. Скат-
кіна, т. Шамової, г. Щукіної та ін. 

Серед вітчизняних розвідок останніх років 
можна виділити психологічні дослідження і. лит-
виненко, л. мар’яненко, т. ткачук, в яких яких 
висвітлено характеристики рівнів пізнавальної 
активності та окреслені шляхи її розвитку у ді-
тей дошкільного віку та учнів початкової школи. 

Сутність та шляхи використання інтерактив-
них технологій в освітньому процесі досліджува-
ли о. Пометун, л. Пироженко, в. ревенко. розроб-
ку елементів інтерактивного навчання можемо 
знайти в працях в. Сухомлинського, творчості 
вчителів-новаторів 70-80-х рр. (Ш. амонашвілі, 
в. Шаталова, Є. ільїна, С. лисенкової та інших).

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. особливістю сучасного сус-
пільства є те, що для того, щоб бути активним 
конкурентоспроможним його учасником, необхід-
но навчатись протягом всього життя. а підґрун-
тям для цього є формування пізнавального інте-
ресу та пізнавальної активності ще з дитинства. 
Практика початкової школи свідчить, що з вико-
ристанням традиційних методів і форм у процесі 
навчання втрачається інтерес учнів до здобуття 
знань, згодом стає дедалі важче спонукати їх до 
самостійної пізнавальної активності.

не дивлячись на те, що проблема форму-
вання пізнавальної активності школярів шля-
хом впровадження в освітній процес елементів 
інтерактивних технологій знайшла висвітлення 
в численних дослідженнях, окремі її аспекти, зо-
крема, на уроках в початковій школі, потребують 
подальшого вивчення та вдосконалення.

формулювання мети статті. вищезазначене 
дозволило сформулювати мету запропонованої 
статті – визначити особливості впровадження 
в освітній процес елементів інтерактивних тех-
нологій з метою розвитку пізнавальної активнос-
ті учнів початкових класів.

виклад основного матеріалу. Пізнавальна ак-
тивність – це риса особистості, що виявляється 
у її ставленні до пізнавальної діяльності та пе-
редбачає стан готовності, прагнення до самостій-
ної діяльності, спрямованої на засвоєння індиві-
дом соціального досвіду, накопичених людством 
знань і способів діяльності, а також проявляєть-
ся як пізнавальна діяльність [3].

л. данилова визначає пізнавальну активність 
як внутрішню готовність дитини до подальших 
навчальних дій (розумове напруження та прак-
тична діяльність) у процесі оволодіння знання-
ми, вміннями та самостійні пошуки оригінальних, 
творчих вирішень завдань. вона переконана, що 
для забезпечення пізнавальної активності та її 
утримання потрібно давати дітьми такі завдан-
ня, які будуть випереджати їхній рівень розви-
тку, але не на багато. адже, якщо учень не знайде 
шляхи вирішення завдання, то це може спричи-
нити невпевненість у собі, небажання щось ро-
бити, і відповідно, небажання вчитись. учитель 
лише може створювати умови, які спонукатимуть 
учня до пізнавальної активності, пошуків власних 
напрямків діяльності. а оволодіння знаннями, за-
своєння навичок і способів діяльності залежатиме 
від індивідуальної активності учня [2].
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л. ярченко зазначає, що у навчанні є важли-
вим не тільки отриманий результат, а й сам про-
цес його досягнення (пошуки, помилки, невдачі, 
осмислення результату). важливим є підбір тако-
го навчального матеріалу для розумового наван-
таження дітей, який би захоплював їх, підтриму-
вав інтерес до предмету пошуку і вивчення.

в останні роки педагоги відмічають зниження 
пізнавальної активності учнів початкової школи. 
Причинами цього можна визначити:

1) відсутність навичок до самостійного нав-
чання, подолання труднощів із вищим рівнем 
зав дань;

2) не врахування бажань і нахилів дітей 
у підготовці вчителя до викладу матеріалу;

3) обсяг і складність матеріалу для запа-
м’ятовування, «машинальне» заучування;

4) застарілі засоби навчання;
5) традиційна структура уроку, де в пере-

важній більшості учні працюють за пасивною 
моделлю навчання (учень – об’єкт, який просто 
відтворює ті готові знання, які йому передав вчи-
тель, отримав з підручника тощо) [4].

одним із шляхів відходу від традиційної ор-
ганізації уроків є застосування інтерактивної 
моделі навчання. особливістю інтерактивного на-
вчання є те, що навчальний процес відбувається 
за постійної активної взаємодії його учасників.

Формами такого навчання є взаємонавчан-
ня, співнавчання (колективне, групове), під час 
якого взаємодія вчителя і учнів має суб’єкт – 
суб’єктний характер.

організація інтерактивного навчання перед-
бачає моделювання життєвих ситуацій, вирішен-
ня проблеми на основі аналізу обставин та відпо-
відної ситуації. 

Під час інтерактивного навчання учні вчать-
ся бути демократичними, спілкуватися з іншими 
людьми, критично мислити, приймати продумані 
рішення.

за даними дослідження, яке було проведене 
національним тренінговим центром (СШа, штат 
меріленд) було визначено, що інтерактивне на-
вчання дозволяє суттєво підвищити відсоток за-
своєння матеріалу, оскільки воно має вплив не 
лише на свідомість учня, а й на його почуття, 
волю (активні дії, практику). результати цих до-
сліджень були відображені в схемі, що отримала 
назву „Піраміда навчання”. При цьому обґрун-
товано, що успішність засвоєння матеріалу за-
лежить від характеру його подання та способів 
засвоєння. за даними досліджень було отрима-
но такі результати: якщо інформація подається 
лекційно, то засвоєння становить лише 5%; при 
читанні – 10%; інформація отримана на основі 
відео-, аудіометеріалі – 20%; при демонстрації це 
30%; у ході участі у дискусійних групах значно 
вище – 50%; практика через дію – 75%; взаємо-
навчання та застосування знань одразу дає най-
більший відсоток засвоєння – 90%. 

згідно з експериментальними даними, бачимо, 
що найменших результатів можна досягти за до-
помогою лекцій, простих демонстрацій, читання, 
які і входять в пасивну модель навчання.

в той час, як дискусійні групи, практична ді-
яльність та взаємонавчання, які характеризують 
інтерактивне навчання, дозволять отримати вищі 
результати.

Беручи до уваги класифікацію інтерактивних 
технологій за в. ревенко за характером взаємодії, 
інтерактивне навчання може проходити у формі 
«учень-комп’ютер». використання інформацій-
но-комунікаційних технологій (ікт) в освітньо-
му процесі дозволяє використовувати в шкільній 
практиці психолого-педагогічні розробки, що до-
зволяють інтенсифікувати його, підвищити ре-
зультативність, підтримувати інтерес до навчан-
ня, спонукати до пізнавальної активності учнів.

комп’ютеризація освіти передбачає не тіль-
ки формування комп’ютерної грамотності, а 
й є засобом для підвищення продуктивності ро-
боти вчителів і учнів, ефективності освітнього 
процесу з різних його сторін.

інтерактивна комп’ютерна технологія навчан-
ня дає можливість:
•	розширити	можливості	для	самостійної	по-

шукової діяльності учнів;
•	 сформувати	 навички	 самостійної	 роботи,	

рефлексії;
•	вчити	використовувати	комп’ютер	та	онлайн

сервіси для вирішення як навчальних завдань, 
так і для задоволення пізнавальних потреб;
•	розвинути	мотивацію	до	навчання;
•	 більш	 наочно,	 зрозуміло,	 конкретно	 пред-

ставити навчальний матеріал [1].
в даному контексті вважаємо доцільним роз-

глянути приклади використання ікт як одного 
з елементів інтерактивної технологій навчання 
для розвитку пізнавальної активності молодших 
школярів.

на нашу думку, з цією метою можна викорис-
товувати різноманітні навчальні онлайн-сервіси, 
які передбачають колаборацію як учнів між со-
бою, так і з вчителем.

онлайн-ресурс padlet –віртуальна дошка для 
спільної роботи. на ній можна розміщувати різ-
номанітний навчальний матеріал, з можливістю 
дописів та коментарів до нього. в межах вико-
ристання цього сервісу пропонуємо наступне за-
вдання з природознавства для 3 класу. Створити 
дошку «Що я можу сказати про ґрунт?» і дати 
учням завдання наповнити її до уроку перед ви-
вченням теми «Ґрунти», та систематизувати її 
(категорії: «загальна інформація», «цікавинки», 
«Що в сере дині ґрунту?», «як доглядати/берегти 
ґрунт» тощо). учні можуть додавати інформативні 
відео, картинки, фото, поради стосовно даної теми. 
також корисною та привабливою для дітей буде 
можливість залишати коментарі щодо побаченої на 
дошці інформації: це буде стимулювати дітей до 
висловлювання власної думки, пошуків аргументів 
до її підкріплення, залучення до дискусій. 

використання цього сервісу в такому контек-
сті створює можливості для активної взаємодії 
учнів в режимі «онлайн», обміну думками, при 
цьому вчитель виступає лише координатором.  
для учнів це є поштовхом для активізації пізна-
вальної активності, оскільки вони мають можли-
вість проявити себе в самостійні пошуковій ді-
яльності, знайти інформацію, яка має зацікавити 
інших учнів, опрацювати критично те, що знай-
шли однокласники, разом упорядкувати та ство-
рити цілісну картину предмету пошуку. Система-
тизацію інформації можна зробити на уроці, тим 
самим повторити та узагальнити з дітьми те, що 
вони вже опрацювали вдома самостійно. також, 
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варто враховувати рівень знань та активності 
учнів та заздалегідь позначити категорії, за яки-
ми шукати та розміщувати інформацію, або дати 
свободу учням у вирішенні цього питання.

одним з найпростіших, але корисним сервісів 
є googlemaps. в контексті теми «Природа укра-
їни» (4 клас) пропонуємо дати паралельне про-
ектне завдання для учнів: вчитель має створити 
карту україни, надати доступ до неї. завдання 
учнів протягом вивчення теми робити позначки 
про місцевості, з якими вони ознайомлюються, 
а також знайти цікаву інформацію про визна-
чні місця нашої країни (природні, пам’ятки ар-
хітектури тощо). далі учні позначають на карті 
приблизне місце знаходження, зазначають назву 
та додають матеріал (картинка, відео). 

така робота спонукає до активної пошукової 
діяльності учнів, взаємонавчання, обміну інфор-
мацією. учень бере на себе відповідальність за 
представлений матеріал, тому це буде поштов-
хом до глибокого осмислення знайденої інфор-
мації, уважний її перегляд, співставлення із 
власним досвідом, рефлексію та передбачення 
реакції інших учнів на цю інформацію (чи буде 
вона цікава? чим вона є корисною? чи захоче 
хтось після цього відвідати це місце?).

кінцевим результатом є спільна інтерактивна 
карта з представленими місцями. можна зроби-
ти це завдання на рівні інших класів. наприклад, 
один клас шукає інформацію про місця півден-
них областей україни, інший – північних та ін.

Представлення результатів можливе одра-
зу перед всіма учнями з використанням дошки 
та підключення до мережі інтернет.

також корисним для учителя та учнів буде 
Coogle – сервіс для створення карт знань, який дає 
змогу класифікувати, систематизувати, упорядко-
вувати певну інформацію. в межах теми «вода» 
уроку природознавства пропонуємо наступне зав-
дання: вчитель створює макет карти із такими 
пунктами: чим корисна вода? як зберегти воду? 
Що було б, якби зникла вся вода не планеті? далі 
учні об’єднуються відповідно в три групи, кож-
на з яких має дати відповідь на своє запитання. 
Свої думки учні зазначають одразу в карті знань 
в онлайні, в ній можна працювати спільно, тому 
учні ознайомлюються з інформацію інших груп.

завдання такого типу дає можливості для ак-
тивної взаємодії учнів, їх взаємонавчання, пошу-
ку спільних рішень, обміну думками. також, не 
завжди можливо одразу дати розгорнуту відпо-
відь на певне питання, ситуацію через брак до-
свіду, необхідної інформації. тому таке завдання 
може спонукати учнів до подальшої пізнавальної 
активності з метою задоволення навчальних по-
треб та власного інтересу.

Під час підготовки до проведення такого за-
няття, варто передбачити необхідне матеріальне 
забезпечення (у даному випадку це може бути 
смартфон або навчальний планшет один на гру-
пу учнів), рівень знань учнів для формування 
проблемних питань (пунктів карти знань), та до-
цільно сформованих робочих груп. 

thinglink – це сервіс, що дозволяє створю-
вати мультимедійні плакати, так звані «інтер-
активні картинки», на які наносяться маркери.  
При наведенні на них може з'являтися будь-
який мультимедійний контент.

даний сервіс пропонуємо використовувати 
впродовж вивчення певної теми з кінцевим під-
биттям підсумків, наприклад з природознавства 
3 клас «корисні копалини. Ґрунти». тобто, впро-
довж всієї теми учні вдома закріплюють вивчене, 
знаходячи відповідні матеріали, які стосуються 
теми, додаткову корисну інформацію, яка може 
бути цікава (роблять схеми, шукають відео, ма-
люнки тощо). і додають інформацію на спільне 
інтерактивне зображення (його можна зробити 
публічним та дати доступ до редагування в ре-
жимі онлайн що є досить зручним). дещо вчи-
тель може запропонувати сам, обговорити разом 
з учнями та з ними ж одразу і додати теж. тоді, 
перед заключним уроком, вчитель разом з учня-
ми має відсортувати ту інформацію, що була зна-
йдена і вже на заключному уроці дане зображен-
ня можна використати як опори для повторення 
матеріалу із унаочненням, демонстрацією тощо.

така довготривала робота дасть змогу учням 
проявити себе справжніми дослідниками, критично 
осмислити отриману інформацію на уроці, та об-
рати з неї найбільш доцільне для інтерактивного 
зображення. даний сервіс дозволяє додавати будь-
яку мультимедію, тому пошук необхідного мате-
ріалу буде більш захоплюючим для дітей, аніж 
вони б просто вдома перечитали текст підручника. 
навчальний процес з даної теми організовано так, 
що практично всі учні залучені до процесу пізнан-
ня, вони мають можливості обмінюватись думками 
і рефлексувати з приводу того, що вони знаходять, 
вважають за потрібне під час вивчення теми тощо.

При використанні даного сервісу бажано 
об’єднати учнів у групи для спільного пошуку, ана-
лізу та додавання інформації, оскільки самостійна 
робота кожного учня може перевантажити зобра-
ження, викликати плутанину та труднощі у роботі.

висновки і пропозиції. вважаємо, що питан-
ня розвитку пізнавальної активності молодших 
школярів на уроках є однією з актуальних у пе-
дагогічній теорії та практиці. в даному контек-
сті пропонуємо використання онлайн-сервісів 
в навчанні, оскільки це допомагає активізувати 
пізнавальну активність учнів, а особливо вико-
ристання ікт з даною метою більше зацікавлює 
і спонукає учнів до самостійної та спільної пошу-
кової діяльності та представлення власних пошу-
ків у вигляді онлайн-продуктів. варто пам’ятати, 
що всі завдання мають мати навчальний харак-
тер, а не розважальний.обов’язково не забувати 
про те, що створений учнями у ході пошукової 
діяльності продукт має мати відповідне змісто-
ве наповнення, носити інформативний характер, 
та як найбільше показувати творчу діяльність 
учнів, а не репродуктивну. Перед тим як дава-
ти завдання в онлайн-сервісах безумовно учні 
мають з ним ознайомитись. і взагалі з поняттям 
інтернету, принципами пошуку інформації в ме-
режі, найпростішими ресурсами та програмами.

за умов, коли така робота буде проводитись по-
ступово, доцільно, відповідатиме вимогам освітнього 
середовища та пізнавальним потребам учнів, вона 
дасть змогу зробити процес навчання для дітей за-
хоплюючим, пізнавальним, з можливістю виявити 
себе, як рівноправного його учасника, який може 
брати активну участь у дослідженні та обговоренні 
будь-якого питання, критичного його осмислення, 
представлення власних поглядів і думок.
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развитие познавательной активности уЧеников  
наЧальнЫХ классов средствами уЧебнЫХ онлайн-сервисов

аннотация
в статье проанализирована сущность понятия «познавательная активность». указаны причины сни-
жения познавательной активности учащихся начальной школы. акцентировано внимание на ин-
терактивной модели обучения как одной из путей отхода от традиционной организации уроков.  
Проанализированы преимущества компьютеризации образования. Приведены примеры использования 
онлайн-сервисов для развития познавательной активности младших школьников.
ключевые слова: познавательная активность, познавательный интерес, учебные онлайн-сервисы, ком-
пьютеризация образования, интерактивные технологии.
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deVelOpmenT Of COgniTiVe aCTiViTy Of STudenTS  
in primary ClaSSeS by uSing Online-SerViCeS fOr learning

Summary
the article analyzes the essence of the concept of "cognitive activity". the reasons for reducing the cog-
nitive activity of elementary school students are indicated. an interactive model of learning is singled 
out as one way of avoiding the traditional organization of lessons. the advantages of computerization of 
education are analyzed. provided examples of using online services for development of cognitive activity 
students of primary school.
Keywords: cognitive activity, cognitive interest, services for online-learning, computerization of education, 
interactive technologies.


