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Abstract. The article deals with the problem of the development of 
cognitive activity of future computer science teachers. It is focused on the 
need to rethink the tasks and the content of their professional training in 
connection with the informatization of all spheres of human activity, includ-
ing education. The importance of the development of cognitive activity of 
future computer science teachers is emphasized. It is suggested using the 
potential of mathematical training as a component of professional training 
for its development. The purpose of the research was to determine the theo-
retical foundations of the development of cognitive activity of future com-
puter science teachers in the process of mathematical preparation, namely, 
the specification of the essence and definition of the structure of cognitive 
activity of future computer science teachers, the emphasizing of method-
ological approaches, principles and functions of its development.

On the basis of the analysis of scientific literature, it came to the con-
clusion that at present there is no single approach to the definition of the 
essence and structure of cognitive activity of future computer science teach-
ers. In the process of the research, a definitive and structural analysis of 
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the notion “cognitive activity of the future computer science teacher” was 
done. On the basis of it the cognitive activity of the future computer science 
teacher as a personality quality was determined. It contributes to effective 
preparation for the implementation of vocational and pedagogical activ-
ities, which is aimed at forming students informational culture and basic 
competencies in the field of digital technologies, implementation of digital 
technologies in educational process of educational institutions. It appears 
in a positive attitude to the content and process of learning, the intention to 
self-education, self-improvement, creative growth throughout life in order 
to succeed self-realization. In the structure of cognitive activity of future 
computer science teachers, the motivational, operational-research and per-
sonality-reflection components that exist in unity are singled out.

The development of cognitive activity of future computer science teach-
ers is understood as the conscious process of raising of the cognitive activ-
ity level of students, as a result of which there is a change of investigated 
quality, which manifests itself in positive changes in the motivational, 
operational-research and personality-reflection components, and promotes 
effective gaining of professionally important knowledge and skills of their 
use in pedagogical activities.

In organizing the development of cognitive activity of future computer 
science teachers in the process of mathematical training, one must adhere 
to the principles of systematic, personal-activity and informational meth-
odological approaches; use the general didactic guidelines, especially the 
principles of fundamentalization of education, orientation of mathemati-
cal training for future professional activity, individual approach and sub-
ject-subject interaction between teacher and students, problem-solving, 
cognitive visualization; rely on motivational, gnostic, integrative and reflec-
tive functions of the development of cognitive activity of future computer 
science teachers in the process of mathematical training.

1. Вступ
Одним із актуальних завдань загальної середньої освіти є підго-

товка підростаючого покоління до життя в інформаційному суспіль-
стві, що обумовлено стрімким розвитком інформаційних технологій, 
інформатизацією та глобалізацією практично усіх сфер людської 
діяльності, впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій 
в освітній процес. Ключову роль у виконанні цього завдання відіграє 
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вчитель інформатики, який має забезпечувати високу якість інформа-
тичної освіти учнів закладів загальної середньої освіти. 

Реалії сучасної вищої педагогічної освіти вказують на зниження 
престижу педагогічної професії, низький рівень підготовки абітурі-
єнтів, які вступають до педагогічних вишів, небажання студентів до 
самоосвіти, саморозвитку, невміння самостійно отримувати знання, 
спрямовувати власну діяльність на подолання труднощів, що виника-
ють в освітньому процесі, інтелектуальну пасивність студентів тощо. 
Вищезазначене вимагає від системи національної педагогічної освіти 
переосмислення завдань і змісту професійної підготовки майбутнього 
вчителя інформатики, здатного провадити ефективну професійно-пе-
дагогічну діяльність, орієнтуватися у надто мінливому інформацій-
ному просторі, відстежувати тенденції розвитку цифрових технологій, 
опановувати нові програми та сервіси, керувати власним розвитком, 
проявляти активність і самостійність, творчо застосовувати отримані 
знання у професійній діяльності й передавати ці знання дітям, допо-
магати колегам під час впровадження нових цифрових технологій в 
освітній процес.

Одним із шляхів удосконалення процесу підготовки майбутніх учи-
телів інформатики є розвиток пізнавальної активності, що зумовлює 
активізацію навчально-пізнавальної діяльності особистості, вмотиво-
ваність і цілеспрямованість такої діяльності, сприяє самоосвіті, про-
фесійному зростанню, мобільності й конкуртноспроможності фахів-
ців на ринку праці. 

Проблема формування й розвитку пізнавальної активності особи-
стості завжди привертала увагу науковців і практиків. Психологічні 
аспекти проблеми висвітлено у працях К. Абульханової-Славської, 
Л. Божович, Л. Виготського, П. Гальперіна, О. Леонтьєва, С. Рубін-
штейна, Н. Тализіної та ін.; питання формування й розвитку актив-
ності у навчанні досліджували Л. Аристова, Ю. Бабанський, І. Лернер, 
В. Лозова, М. Махмутов, Н. Половнікова, М. Скаткін, І. Харламов, 
Т. Шамова, Г. Щукіна та ін. Аналіз наявних досліджень у галузі про-
фесійної педагогіки показав, що актуальним є питання розвитку пізна-
вальної активності студентів у процесі навчання (П. Лузан, О. Пиндик, 
В. Рахманов, Т. Темерівська, О. Федик, Т. Хоменко та ін.), у тому числі, 
й майбутніх учителів (Т. Алексєєнко, О. Єгорова, Л. Левчук, В. Молча-
нова, К. Сапашева, Д. Соменко та ін.). 
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Проте, процеси інформатизації та глобалізації усіх сфер людської 
діяльності висувають проблему розвитку пізнавальної активності на 
якісно новий рівень, що обумовлено постійним збільшенням обся-
гів інформації та недостатнім рівнем підготовленості особистості до 
опрацювання значної кількості інформації та її використання у профе-
сійній діяльності. Наразі виникає питання, яким чином в умовах збіль-
шення обсягу самостійної роботи студентів, інформатизації суспіль-
ства й освіти здійснювати розвиток пізнавальної активності майбутніх 
учителів інформатики на рівні, що забезпечить ефективну навчаль-
но-пізнавальну й подальшу професійну діяльність майбутніх фахівців.

Мета дослідження полягає у визначенні теоретичних основ роз-
витку пі-знавальної активності майбутніх учителів інформатики в 
процесі математичної підготовки. Відповідно до сформульованої мети 
визначені завдання дослідження: уточнити суть поняття «пізнавальна 
активність майбутніх учителів інформатики»; визначити структуру 
пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики; виокремити 
методологічні підходи, принципи й функції розвитку пізнавальної 
активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної 
підготовки.

Під час наукового дослідження для вирішення поставлених завдань 
використовувалися методи дослідження: аналіз, співставлення, уза-
гальнення філософської, психолого-педагогічної та методичної літера-
тури з метою уточнення суті поняття «пізнавальна активність майбут-
нього вчителя інформатики», визначення її структури, виокремлення 
методологічних підходів, принципів і функцій розвитку пізнавальної 
активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної 
підготовки.

2. Суть поняття «пізнавальна активність  
майбутнього вчителя інформатики»

Науковці все більше уваги приділяють питанням формування й 
розвитку пізнавальної активності майбутнього вчителя. Серед цих 
питань важливе місце займає визначення суті поняття «пізнавальна 
активність майбутнього вчителя». Проаналізувавши тлумачення зазна-
ченого поняття, запропоновані науковцями, приходимо до висновку, 
що єдиної думки серед науковців немає. Більшість дослідників пов’я-
зує пізнавальну активність майбутнього вчителя з особистістю, визна-
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чаючи її як якість (Л. Левчук [10], А. Мельнік [12]), рису (О. Соменко 
[24]), утворення (Д. Соменко [23]) особистості. На противагу їм, деякі 
науковці розглядають пізнавальну активність майбутнього вчителя в 
контексті діяльності, стверджуючи, що пізнавальна активність є показ-
ником, характеристикою навчально-пізнавальної діяльності (В. Мол-
чанова [13], В. Ребенок [19]) або продуктивною діяльністю (О. Пор-
тяна [18]). Т. Гладюк [4] і Л. Сливка [22] розглядають пізнавальну 
активність і як якість навчально-пізнавальної діяльності, і як якість 
особистості. 

Науковці (В. Молчанова [13], Л. Сливка [22], О. Соменко [24] та 
ін.) ак-центують увагу на орієнтації пізнавальної активності майбут-
нього вчителя до отримання знань і вмінь, необхідних для ефектив-
ного здійснення педагогічної діяльності. 

Підтримуючи думку названих науковців, вважаємо за потрібне, 
звернути увагу на особливості професійної підготовки майбутніх 
учителів.

Згідно із «Галузевою концепцією розвитку неперервної педаго-
гічної освіти» [1] зміст професійної підготовки майбутніх учителів 
у закладах вищої педагогічної освіти передбачає фундаментальну 
(вивчення теоретичних основ спеціальності), психолого-педагогічну 
(складає основу професійної підготовки педагога і передбачає фор-
мування глибоких людинознавчих знань, комунікативних вмінь та 
компетенцій у сфері людських відносин), методичну (глибоке опану-
вання методиками викладання навчальних предметів з використанням 
можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та методик 
проведення позашкільної і позакласної роботи.), інформаційно-кому-
нікаційну (вивчення основ інформатики, новітніх інформаційно-ко-
мунікаційних технологій та методик їх застосування у навчальному 
процесі і здійснюється протягом усього строку навчання.), практичну 
(проходження неперервних навчальних та виробничих (педагогічних) 
практик, починаючи з третього семестру) і соціально-гуманітарну 
(поглиблення та професіоналізацію мовної, філософської, політоло-
гічної, культурологічної, соціологічної, правознавчої, економічної, 
фізкультурно-оздоровчої освіти та її професійно-педагогічне спряму-
вання.) підготовку.

Спираючись на результати проведеного аналізу дефініцій поняття 
«пізнавальна активність майбутнього вчителя» та особливості профе-
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сійної підготовки майбутніх учителів, будемо розуміти пізнавальну 
активність майбутнього вчителя як якість особистості, що сприяє ефек-
тивній підготовці до здійснення професійно-педагогічної діяльності; 
виявляється у позитивному ставленні до змісту й процесу навчання, 
прагненні до самоосвіти, самовдосконалення, творчого зростання 
впродовж життя.

Під час аналізу науково-педагогічних джерел ми не виявили дефі-
ніцій поняття «пізнавальна активність майбутнього вчителя інфор-
матики». Тому для його визначення будемо спиратися на уточнене 
поняття «пізнавальна активність майбутнього вчителя» й урахуємо 
особливості професійної підготовки та професійної діяльності май-
бутніх учителів інформатики. 

Професійна підготовка майбутніх учителів інформатики у закла-
дах вищої педагогічної освіти здійснюється на підставі освітньої про-
грами підготовки бакалаврів галузі знань 01 Освіта зі спеціальності 
014.09 Середня освіта (Інформатика) [15, 16, 17], в якій визначено нор-
мативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 
у термінах результатів навчання. 

Фахівці цієї галузі мають демонструвати знання з основних розді-
лів ін-форматики; знати методи розробки та дослідження алгоритмів 
розв’язування задач з інформатики; володіти мовами програмування 
різних видів; використовувати інформаційно-комунікаційні техно-
логії для подання, редагування, збереження та перетворення тексто-
вої, числової, графічної, звукової та відео інформації; планувати та 
організовувати процес навчання учнів інформатики, застосовувати 
сучасні методи навчання і форми організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів; обирати та застосовувати методичне і дидактичне 
забезпечення шкільного курсу інформатики; здійснювати об’єк-
тивну діагностику навчальних досягнень, контроль та оцінювання 
результатів навчальної діяльності учнів; застосовувати цифрові тех-
нології на уроці, у позакласній і позашкільній роботі; організову-
вати діяльність учнів на уроці із дотриманням правил і рекомендацій 
щодо здоров’язбереження школярів; впроваджувати засоби й методи 
захисту інформації та безпеки в мережі Інтернет; володіти держав-
ною мовою та однією з поширених іноземних мов для використання 
зарубіжного досвіду в професійній діяльності; вчитися впродовж 
життя; самостійно вивчати нові питання інформатики та методики 
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навчання інформатики; володіти основами професійної мовленнєвої 
культури й адекватно поводитися в медіа-інформаційному середо-
вищі [15, 16, 17].

Дотримання зазначених вимог під час професійної підготовки май-
бутніх учителів інформатики в закладах вищої педагогічної освіти 
дозволить підготувати висококваліфікованих спеціалістів для закла-
дів освіти, які здатні організувати процес вивчення інформатики та 
цифрових технологій, ефективно й доцільно використовувати цифрові 
технології в освітньому процесі та управлінні закладами освіти, роз-
робляти й удосконалювати програмне та інформаційне забезпечення 
навчального призначення, прагнуть подальшого саморозвитку, профе-
сійного зростання.

Зазначимо, що професійна діяльність вчителя інформатики дещо 
відрізняється від діяльності учителів інших навчальних предметів, 
оскільки йому потрібно постійно відслідковувати й опанувати нові 
цифрові пристрої, орієнтуватися в часто оновлюваних навчальних 
програмах з інформатики, консультувати колег щодо використання 
цифрових технологій в освітньому процесі, слідкувати за безпекою 
використання інформаційних ресурсів. Також необхідно зважати, що 
основним видом діяльності учнів на уроці інформатики є практична 
діяльність з індивідуальним доступом кожного учня до роботи з пер-
сональним комп’ютером, а в змісті уроку потрібно використовувати 
проблемно орієнтовані завдання, які стимулюють дискусію, обгово-
рення, пошук різник джерел інформації, зіткнення думок і переконань, 
пов’язувати зміст уроку з реальним життя, демонструвати практичну 
значущість інформації.

Отже, зважаючи на особливості професійної підготовки та про-
фесійної діяльності майбутніх учителів інформатики, будемо трак-
тувати пізнавальну активність майбутнього вчителя інформатики як 
якість особистості, що сприяє ефективній підготовці до здійснення 
професійно-педагогічної діяльності, яка спрямована на формування 
в учнів інформаційної культури та базових компетентностей у галузі 
цифрових технологій, впровадження цифрових технологій в освіт-
ній процес закладів освіти; виявляється у позитивному ставленні до 
змісту й процесу навчання, прагненні до самоосвіти, самовдоскона-
лення, творчого зростання впродовж життя з метою успішної само-
реалізації.
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3. Структура пізнавальної активності  
майбутніх учителів інформатики

Ураховуючи неоднозначність і багатоаспектність поняття «піз-
навальна активність», вважаємо за потрібне визначити структуру 
пізнавальної активності майбутнього вчителя інформатики, проана-
лізувавши наявні концепції щодо структурного складу пізнавальної 
активності майбутніх учителів, які вважаємо найбільш доцільними.

Так, О. Єгорова [6, с. 18], вивчаючи проблему розвитку пізнавальної 
активності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у процесі нау-
ково-дослідної роботи, визначила структуру пізнавальної активності 
як сукупність мотиваційного, операційного й дослідницького компо-
нентів, які є взаємо-пов’язаними та взаємозумовленими в навчаль-
но-пізнавальній діяльності. Од-нак, авторка не приділила достатньої 
уваги самоконтролю й самоорганізації, як складових пізнавальної 
активності, що на нашу думку є її невід’ємною частиною.

Т. Гладюк [4] і Л. Сливка [22] у структурі пізнавальної активності 
майбутніх учителів початкових класів під час вивчення окремих дис-
циплін виокремили мотиваційно-ціннісний, когнітивний і операцій-
но-діяльнісний компоненти, що існують в єдності. Але суть кожного з 
компонентів розкрита на основі вивчення лише одного окремого пред-
мета, а пізнавальна активність спрямована на забезпечення якісного 
засвоєння знань і умінь із цього предмета, що не забезпечує її прояву в 
процесі вивчення інших предметів, визначених освітньою програмою 
підготовки вчителів початкових класів.

Д. Соменко [23, с. 152], досліджуючи проблему розвитку пізнаваль-
ної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання 
фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, виді-
лив три основні компоненти: мотиваційний, операційно-діяльнісний, 
дослідницько-професійний. Проте автор не приділив належної уваги 
формуванню вмінь студентів щодо роботи з інформацією, аналітичних 
і дослідницьких умінь як важливих складових пізнавальної активності. 

Проаналізувавши запропоновані дослідниками набори структурних 
компонентів пізнавальної активності й урахувавши особливості про-
фесійної діяльності вчителів інформатики, ми виділили три основні 
компоненти пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики: 
мотиваційний, операційно-дослідницький, особистісно-рефлексійний, 
що в єдності становлять цілісну структуру пізнавальної активності.
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Мотиваційний компонент пізнавальної активності майбутніх учи-
телів інформатики розкривається через потреби, мотиви, інтереси та 
цілі, що орієнтують студентів на професію, спонукають їх до опану-
вання новими професійними знаннями в галузі цифрових технологій, 
нових методик навчання інформатики, що постійно оновлюються й 
удосконалюються, уміннями й навичками у відповідній предметній 
галузі, професійно значущими якостями та здібностями; спрямований 
на збереження й невпинний розвиток такої активності в процесі нав-
чання у закладах вищої педагогічної освіти й на всіх етапах пізнання в 
подальшій професійній діяльності.

Операційно-дослідницький компонент пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики характеризується сукупністю знань 
та вмінь студентів про способи пошуку, отримання, опрацювання, збе-
рігання та використання студентами професійно важливої інформації, 
використовуючи цифрові технології; умінь аналізувати, синтезувати, 
виділяти головне, проявляти самостійність у процесі пізнавальної 
діяльності, підходити творчо до виконання професійних завдань, вияв-
ляти проблеми й висувати гіпотези, формулювати висновки; презен-
тувати результати своєї діяльності за допомогою сучасних програм-
них засобів; наявністю інтелектуальних, аналітичних, організаційних, 
дослідницьких умінь, логічного та критичного мислення.

Особистісно-рефлексійний компонент пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики включає: знання студентів про власні 
особливості, що проявляються в процесі пізнання; процес саморегу-
ляції власної діяльності й поведінки майбутніх фахівців, що прояв-
ляється як усвідомлене прагнення особистості до отримання нових 
знань та вмінь стосовно цифрових технологій та їх використання в 
освітньому процесі; самоконтроль, самооцінку, вміння контролювати, 
аналізувати й оцінювати способи й результати своєї діяльності; захо-
пленість, рішучість, наполегливість, прагнення до групування сил для 
подолання труднощів, що виникають у пізнавальній діяльності; пози-
тивне ставлення до процесу пізнання й професійної діяльності.

4. Зміст поняття «розвиток пізнавальної активності  
майбутніх учителів інформатики»

Для того, щоб найефективнішим способом організувати процес 
розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики, 

Fomenko Larisa, Kharkivska Alla



121

Chapter 13. Pedagogical sciences

необхідно чітко визначити зміст конструкту «розвиток пізнавальної 
активності майбутніх учителів інформатики». 

О. Єгорова визначає поняття «розвиток пізнавальної активності 
особистості» як усвідомлену спрямовану позитивну зміну пізнаваль-
ної активності, у процесі якої розгортаються внутрішні можливості 
особистості, при цьому зміна пізнавальної активності повинна мати 
достатньо регулярний характер [6, с. 26]. О. Самофалова наголошує 
на тому, що «розвиток пізнавальної активності є невід’ємною складо-
вою навчально-пізнавальної діяльності, а також необхідною умовою 
розвитку особистості студента не тільки як майбутнього фахівця, але 
як високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості, яка здатна 
стати суб’єктом діяльності та керувати власним розвитком з урахуван-
ням загальнолюдських цінностей, вимог суспільства й власних інтере-
сів» [20, с. 63]. 

Підтримуємо думку Т. Гладюк, що розвиток пізнавальної актив-
ності майбутніх фахівців залежить від змісту професійної підготовки, 
що зумовлюється цінностями й сутністю професійної діяльності, 
загальною метою підготовки, вимогами споживачів освітніх послуг 
[3, с. 108].

Отже, під розвитком пізнавальної активності майбутніх учителів 
інфор-матики будемо розуміти усвідомлений процес підвищення рівня 
пізнавальної активності студентів, внаслідок якого відбувається зміна 
досліджуваної якості, що проявляється в позитивних змінах мотива-
ційного, операційно-дослідницького й особистісно-рефлексійного 
компонентів, й сприяє ефектив-ному здобуттю професійно важливих 
знань і вмінь та навичок їх використання у педагогічній діяльності.

5. Математична підготовка як складова  
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики

Майбутні учителі інформатики під час навчання у закладах вищої 
педагогічної освіти, згідно з освітньою програмою підготовки бака-
лаврів галузі знань 01 Освіта зі спеціальності 014.09 Середня освіта 
(Інформатика) [15; 16; 17], мають засвоїти цикл навчальних дисциплін 
гуманітарної та соціально-економічної, психолого-педагогічної, фун-
даментальної й природничо-наукової, професійної та практичної під-
готовки, оволодіти знаннями в області обраного фаху та вміннями їх 
застосування у професійно-практичній діяльності.
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Важливою складовою підготовки майбутніх учителів інформатики 
у за-кладах вищої педагогічної освіти виступає математична підго-
товка, яка сприяє підвищенню рівня їх загальнолюдської культури, 
інтелектуальному розвитку, зокрема розвитку логічного, алгоритміч-
ного й абстрактного мислення, самостійності та творчої ініціативи, 
формуванню наукового світогляду й розвитку дослідницьких здібнос-
тей тощо. 

Можливості математичної підготовки будемо використовувати для 
розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики, 
оскільки методи й засоби пізнання, які використовуються в матема-
тиці є універсальними, можуть бути використані студентами як під час 
вивчення інших предметів, так і в педагогічній діяльності.

6. Теоретичні основи розвитку пізнавальної активності майбутніх 
учителів інформатики в процесі математичної підготовки

Під час вивчення проблем пізнання та практики універсальним 
інструментом виступає діалектика, як метод пізнання реальної дійс-
ності, в основу якого було покладено зв’язок теорії та практики, прин-
ципи пізнаванності реального світу, детермінованості явищ, взаємодії 
зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного й суб’єктивного. 

Використання діалектичного методу пізнання, в рамках дослі-
дження порушеної, проблеми дозволило об’єктивно визначити й оці-
нити наявні суперечності та запропонувати шляхи їх подолання на 
основі досвіду й фактів, як джерела пізнання дійсності, взаємозв’язку, 
взаємозумовленості й цілісності явищ у природі та довести правиль-
ність і дієвість наведених теоретичних міркувань завдяки практич-
ному їх застосуванню, враховуючи, що практика є критерієм істинно-
сті теорії.

В. Лозова, досліджуючи проблему формування пізнавальної актив-
ності школярів, наголошує на доцільності застосування цілісного під-
ходу під час вивчення окресленої проблеми, який обумовлює необ-
хідність дослідження тих механізмів, які забезпечують формування 
пізнавальної активності; умов, які визначають ефективність цього 
процесу; засобів впливу на формування пізнавальної активності осо-
бистості й шляхів коригування цих впливів; форм взаємозв’язків і вза-
ємовпливів пізнавальної активності особистості у різних видах діяль-
ності [11, с. 41-42].
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Проте, І. Зязюн звертає увагу на «всезагальність цілісного підходу 
в усій системі методологічних регулятивів педагогічного дослідження, 
проектування і конструювання педагогічних об’єктів і процесів» і про-
понує використовувати цілісний підхід в процесі здійснення всіх інших 
підходів, вважаючи його «метапідходом, метарегулятивом (система 
регулятивів), реалізація якого важлива для ефективності повноцінного 
здійснення особистісного, системного, діяльнісного, синергетичного, 
культурологічного, компетентнісного і всіх інших підходів» [7, с. 44].

Послуговуючись наведеними вище положеннями щодо застосу-
вання цілісного підходу до формування пізнавальної активності осо-
бистості, застосуємо його як метапідхід, що забезпечить ефективність 
використання системного, особистісно-діяльнісного та інформацій-
ного підходів до розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів 
інформатики в процесі математичної підготовки.

Використання системного підходу в процесі дослідження дозволяє 
розглядати пізнавальну активність майбутніх учителів інформатики як 
цілісну систему, виокремити в її структурі мотиваційний, операцій-
но-дослідницький та особистісно-рефлексійний компоненти, виявити 
зв’язки між цими компонентами; визначити основні фактори (зовнішні 
та внутрішні), які впливають на розвиток пізнавальної активності; оці-
нити місце пізнавальної активності як підсистеми системи вищого 
рівня – особистості; визначити цілі, зміст, завдання, способи, засоби 
розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в 
процесі математичної підготовки.

Розглядаючи пізнавальну активність як складову системи вищого 
рівня – особистості й ураховуючи, що особистість розвивається в 
діяльності, вважаємо доцільним використання особистісно-діяль-
нісного підходу в процесі дослідження. Це дозволить організувати 
освітню діяльність із урахуванням індивідуальних особливостей кож-
ного окремого студента, створити умови для розвитку й саморозвитку 
особистості, забезпечити партнерські суб’єкт-суб’єктні стосунки між 
педагогом і студентом у процесі діяльності, розробити оптимальну 
систему розвитку пізнавальної активності студентів. Важливо під 
час розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформа-
тики в процесі математичної підготовки врахувати, що первинними є 
не знання та їх запам’ятовування, а сформовані на основі знань спо-
соби дій та навички їх використання у професійній діяльності. Тому, 
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головна роль педагога полягає в стимулюванні студентів до самостій-
ного пошуку й переробки інформації, використовуючи сучасні циф-
рові технології, вибору форм і видів навчально-пізнавальної діяльно-
сті, що забезпечать ефективне провадження професійної діяльності.

У рамках дослідження проблеми розвитку пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки 
важливим є інформаційний підхід, згідно з яким «інформація стає 
головним ресурсом науково-технічного й соціально-економічного роз-
витку, конструктивним фактором у процесі підготовки вчителя» [8]. 

У діяльності вчителя інформатики інформація та новітні цифрові 
техно-логії набувають особливого значення, оскільки не лише сприя-
ють ефективній підготовці до професійної діяльності, а й виступають 
предметом діяльності. Тому вважаємо за потрібне під час розвитку 
пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі 
математичної підготовки звернути особливу увагу на опануванні сту-
дентами способами одержання, обробки й передачі інформації, аналі-
тико-синтетичної переробки, узагальнення й систематизації інформа-
ції про різні математичні об’єкти, використання цифрових технологій 
для візуалізації математичних об’єктів, проведення розрахунків тощо.

За логікою нашого дослідження, наступним етапом необхідно 
визначити принципи розвитку пізнавальної активності майбутніх учи-
телів інформатики в процесі математичної підготовки – вихідні поло-
ження, які відображають об’єктивні закономірності цього процесу й 
слугують основою, якою треба керуватися під час визначення змісту, 
форм, методів, засобів організації освітнього процесу, що приводить 
до реалізації поставленої мети.

Під час розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів 
інформатики в процесі математичної підготовки будемо дотримува-
тись загальнодидактичних принципів. Однак, вважаємо, що особли-
вого значення набуває запровадження в цей процес таких принципів, 
як-от: фундаменталізації освіти майбутніх учителів інформатики, орі-
єнтації математичної підготовки на майбутню професійну діяльність, 
індивідуального підходу та суб’єкт-суб’єктної взаємодії між виклада-
чем і студентами, проблемності, когнітивної візуалізації.

Принцип фундаменталізації освіти майбутніх учителів інформа-
тики пе-редбачає орієнтацію освітнього процесу на отримання студен-
тами інваріант-них, методологічно важливих, довготривалих, систем-
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них знань, які сприяють цілісному сприйманню наукової картини 
світу, інтелектуальному розвитку особистості, творчій самореаліза-
ції, розширенню можливостей адаптації фахівців до надто мінливих 
соціально-економічних і технологічних умов; формування механізмів 
пізнання й основ розуміння процесів і явищ навколишнього світу, здат-
ності творчо застосовувати на практиці найновіші досягнення сучасної 
науки та техніки; формування внутрішньої потреби до саморозвитку й 
самоосвіти, що є необхідною умовою забезпечення конкурентоспро-
можності й мобільності майбутніх спеціалістів. Згідно із цим принци-
пом, ми обрали математичну підготовку, як основу для розвитку піз-
навальної активності майбутніх учителів інформатики, що дозволить 
використовувати набуті студентами під час математичної підготовки 
фундаментальні знання й уміння в процесі вивчення інших дисциплін 
та професійній діяльності. 

Принцип орієнтації математичної підготовки на майбутню профе-
сійну діяльність полягає в органічному поєднанні теоретичної під-
готовки майбутніх учителів інформатики та практики, забезпеченні 
розуміння студентами користі отриманих знань для розв’язання профе-
сійно-практичних завдань, що сприяє активному засвоєнню навчаль-
ного матеріалу, виробленню умінь застосовувати набуті знання в прак-
тичній діяльності. Реалізація принципу можлива як під час навчальних 
занять, так і під час педагогічної практики й самостійної роботи сту-
дентів. Процес розвитку пізнавальної активності буде ефективнішим, 
якщо студенти будуть розуміти й усвідомлювати, для чого їм потрібно 
опановувати навчальний матеріал з предметів математичного циклу, 
яким чином вони можуть застосувати отримані знання в подальшій 
професійній діяльності.

Принцип індивідуального підходу та суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
викладача і студентів у процесі математичної підготовки майбутніх учи-
телів інформатики передбачає врахування в освітньому процесі вікових 
та індивідуальних особливостей кожного студента з метою максималь-
ного розвитку позитивних і подолання негативних індивідуальних осо-
бливостей, забезпечення на цій основі всебічного розвитку особистості. 
Дотримання цього принципу в процесі розвитку пізнавальної актив-
ності майбутніх учителів інформатики дозволить обрати такі форми, 
методи та засоби педагогічного впливу, які б максимально відповідали 
реальним пізнавальним можливостям студентів і забезпечували б розви-
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ток кожного окремого студента в умовах колективної навчальної роботи 
з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей, нахилів, інтересів. 

Неабияке значення в реалізації принципу індивідуального підходу 
в освітньому процесі, який орієнтований на отримання особистістю 
освіти впродовж життя, відіграє система відносин студента й викла-
дача. Погоджуючись із думкою В. Володько та С. Гончаренка [5], вва-
жаємо, що необхідно замінити систему суб’єкт-об’єктних відносин на 
систему суб’єкт-суб’єктних відносин під час математичної підготовки 
майбутніх учителів інформатики, в якій студент як суб’єкт освіти буде 
разом із засвоєнням математичних знань розвивати в собі здатність, 
навички й уміння самостійно їх шукати, оволодівати науковими мето-
дами пізнання, а викладач допомагатиме студентам навчатись, урахо-
вуючи індивідуальні особливості кожного з них, визначаючи час, темп 
навчання, зміст, методи, прийоми, засоби, форми навчальної роботи, 
форми контролю тощо.

Принцип проблемності передбачає включення майбутніх учителів 
інформатики до спеціально розробленої системи проблем і проблем-
них завдань у процесі математичної підготовки, що потребують від 
студентів творчої діяльності на доступному їм рівні. 

Проблемне навчання математичних дисциплін сприятиме інтелек-
туаль-ному розвитку майбутніх учителів інформатики, формуванню 
здатності самостійно побачити та сформулювати проблему, висунути 
гіпотезу й віднайти спосіб її перевірки, сформулювати висновки й 
визначити можливості практичного застосування отриманих результа-
тів, здійснювати самоаналіз і самокорекцію.

Слід зазначити, що проблемне навчання має значний вплив на 
мотиваційну сферу особистості. Проблема викликає внутрішню заці-
кавленість студента, що стає чинником активізації освітнього процесу 
та ефективності навчання.

Отже, дотримання принципу проблемності в процесі математичної 
підготовки майбутніх учителів інформатики дозволить організувати 
освітній процес, в якому пізнавальна активність проявляється й розви-
вається найефективніше.

Принцип когнітивної візуалізації. Когнітивна візуалізація – це, 
перш за все, візуалізація, яка не лише дозволяє проілюструвати 
навчальну інформацію, а й сприяє природно-інтелектуальному про-
цесу здобуття нових знань, виявленню студентами ще не відомих їм 
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закономірностей, властивостей, специфічних рис об’єктів та явищ, що 
розглядаються [25]. О. Семеніхіна й М. Друшляк наголошують, що 
використання принципу когнітивної візуалізації передбачає розкриття 
пізнавальних цілей через виважене пізнавальне унаочнення навчаль-
ного матеріалу завдяки візуальним акцентам (колір, товщина ліній, 
певні позначки тощо), що дає змогу представити основні ідеї, поняття 
та їх властивості і сприяє узагальненню та систематизації знань про 
цілі класи об’єктів. Автори вважають цей принцип одним із провідних 
у підготовці вчителя інформатико-математичного профілю, оскільки 
орієнтує у майбутній професійній діяльності на формування умінь 
унаочнювати складні поняття й конструкції, демонстру-вати зв’язки 
між їх елементами, надавати числові характеристики, візуально спро-
стовувати чи емпірично підтверджувати певні факти [21]. 

Використання принципу когнітивної візуалізації в процесі мате-
матичної підготовки майбутніх учителів інформатики сприятиме роз-
витку пізнавальної активності студентів, виробленню вмінь система-
тизувати, узагальнювати й застосовувати набуті професійні знання в 
практичній діяльності шляхом створення візуальних моделей матема-
тичних об’єктів, опорних конспектів як окремих тем з курсу матема-
тики, так і цілих розділів, інтелект-карт тощо, а застосування нових 
цифрових технологій для цього дозволить інтегрувати математичну й 
інформатичну підготовку майбутніх фахівців.

Дотримання зазначених принципів в процесі математичної під-
готовки майбутніх учителів інформатики сприятиме підвищенню 
рівня їх пізнавальної активності, а також виступатиме підґрунтям для 
подальшого визначення функцій цього процесу.

В традиційній педагогіці найчастіше визначають освітню, розви-
вальну та виховну функції процесу навчання, які тісно пов’язані між 
собою, а реалізація однієї з них обов’язково зумовлює реалізацію пев-
них аспектів іншої. Освітня функція має забезпечити засвоєння суб’єк-
тами навчання системи наукових знань, формування вмінь і навичок, 
тих чи інших компетентостей. Сутність розвивальної функції полягає 
в розвитку учнів та студентів в процесі навчання, зокрема розвитку 
мислення, формуванню волі, емоційного інтелекту, навчальних інтере-
сів, мотивів і здібностей. Виховна функція орієнтує процес навчання 
на формування наукового світогляду учнів та студентів, вихованню 
відповідального ставлення до життя й до самих себе [26, с. 85-89]. 
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Проте, останнім часом науковці доповнюють цей набір функцій, 
зосере-джуючи увагу на тому чи іншому аспекті освітнього процесу. 
Оскільки наше дослідження пов’язане із професійною підготовкою 
майбутніх учителів інформатики, розглянемо функції, запропоновані 
науковцями в означеній галузі. 

Так, В. Гладуш і Г. Лисенко зазначають, що педагогіка вищої школи 
має забезпечити реалізацію освітньої, науково-пізнавальної, спону-
кальної, перетворювальної, прогнозувальної, проективної, культуро-
логічної, адаптивної, формувально-виховної та формувально-профе-
сійної функцій [2, с. 13].

А. Кравченя виділила такі функції професійної підготовки майбут-
ніх учителів інформатики: організаційно-інформаційну, мотиваційну, 
розвивально-комунікаційну й аналітично-дослідницьку, які реалі-
зуються через інтеграцію сучасних інформаційно-комунікаційних і 
педагогічних технологій, методів, форм і засобів навчання [9, с. 51-52].

Досліджуючи процес формування інтелектуальних умінь майбут-
ніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математич-
них дисциплін», І. Морквян вважає, що необхідно спиратись на ана-
літико-діагностичну, організаційну, розвивальну та гностичну функції 
[14, с. 146].

Розглянувши функції, запропоновані зазначеними науковцями, вва-
жаємо, що для розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів 
інформатики в процесі математичної підготовки необхідно спира-
тись на такі функції: мотиваційну, яка спрямовує та регулює діяль-
ність майбутніх учителів інформатики щодо розвитку пізнавальної 
активності, задоволення пізнавальних потреб та інтересів, спонукає 
до саморозвитку й самовдосконалення, реалізації творчого потенці-
алу через застосування системи заохочень і стимулів; гностичну, що 
пов’язана з процесом опанування студентами знаннями та вміннями 
з математичних дисциплін, способами одержання інформації з різних 
джерел, аналізу, синтезу, узагальнення й систематизації інформації, 
використовуючи нові цифрові технології; інтегративну, яка сприяє 
розумінню майбутніми учителями інформатики важливості матема-
тичної підготовки, можливостей застосування набутих вмінь та нави-
чок в професійній діяльності, передбачає використання студентами 
нових цифрових технологій в процесі розв’язування математичних 
проблем; рефлексійну, що полягає у здійсненні майбутніми учителями 
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інформатики самоаналізу, самоконтролю і самокорекції рівня розвитку 
пізнавальної активності в процесі математичної підготовки.

Визначені методологічні підходи, принципи та функції в єдності 
станов-лять теоретичну основу ефективного процесу розвитку пізна-
вальної активності майбутніх учителів інформатики під час матема-
тичної підготовки.

7. Висновки
Отже, в умовах реформування та інформатизації освіти важливо 

розвивати пізнавальну активність майбутніх учителів інформатики, 
що сприятиме ефективній навчально-пізнавальній та подальшій про-
фесійній діяльності; швидкому реагуванню на зміни, що відбуваються 
в освіті під впливом інформаційних процесів; прагненню до самороз-
витку й навчання впродовж життя. 

На основі аналізу наукових праць здійснено дефінітивний та струк-
турний аналіз поняття «пізнавальна активність майбутнього вчителя 
інформатики» та визначено суть і структуру досліджуваної якості в 
контексті дослідження, а також запропоновано під розвитком пізна-
вальної активності майбутніх учителів інформатики розуміти усвідом-
лений процес підвищення рівня пізнавальної активності студентів, 
внаслідок якого відбувається зміна досліджуваної якості, що проявля-
ється в позитивних змінах мотиваційного, операційно-дослідницького 
й особистісно-рефлексійного компонентів, й сприяє ефективному здо-
буттю професійно важливих знань і вмінь та навичок їх використання 
у педагогічній діяльності.

Для ефективного розвитку пізнавальної активності майбутніх учи-
телів інформатики вважаємо доцільним використати потенціал мате-
матичної підго-товки як складової професійної підготовки, дотриму-
ючись засад системного, особистісно-діяльнісного та інформаційного 
методологічних підходів; послуговуючись загальнодидактичними 
принципами під час організації математичної підготовки, а особливо 
принципами фундаменталізації освіти, орієнтації математичної підго-
товки на майбутню професійну діяльність, індивідуального підходу та 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачем і студентами, проблем-
ності, когнітивної візуалізації; спираючись на мотиваційну, гностичну, 
інтегративну та рефлексійну функції розвитку пізнавальної активності 
майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки.
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