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Резюме. Изучается влияние особенностей организации процесса обучения 
теоретического курса теории вероятностей и математической статистики 
на интересе к этой дисциплине и на формирование мотивации учения. 
 

Summary. Influence of features of the organization of process training of a 
theoretical rate of probability theory and mathematical statistics on interest to 
this discipline and on formation of motivation training is studied. 
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Система освіти на всіх ступенях її структури повинна ставити за ос-

новну мету формування творчої особистості. Особливого значення це на-

буває, коли мова йде про підготовку майбутніх вчителів. 

Найважливішим проявом творчих якостей особистості є ціннісне 

ставлення до предметів і явищ навколишньої дійсності. Оцінка (усвідом-

лення цінності) обумовлюється системою світоглядних знань особистості, 

її життєвим і соціальним досвідом, але формується і виявляється лише в 

процесі активної оцінної діяльності. Певна увага цій діяльності повинна 

приділятись у навчальному процесі вищих педагогічних закладів. В умовах 

вільного вибору, який характеризує сучасні спроби гуманізації освіти, осо-

бистість, зокрема та, що формується, часто губиться, втрачає самостій-

ність, не вміє визначити і цивілізовано виявити своє ціннісне ставлення. 

Тому гостро відчувається потреба навчити студентів  основним  діям і 



 42

прийомам раціонального оцінювання, допомогти позбавитися стереотипів 

мислення. На чому грунтуються підходи до організації такої діяльності? 

Ціннісне пізнання визначається в філософії (В.Брожик, 

В.О.Василенко, О.Г.Дробницький, О.А.Івін, М.С.Каган, В.П.Тугаринов та 

ін.) як особливий тип пізнання, в основі якого лежить оцінка � усвідомлен-

ня цінності предметів і явищ навколишньої дійсності. Різниця між цінніс-

тю і оцінкою полягає в тому, що перша має об�єктивний характер, оцінка ж 

є відображенням суб�єктивного ставлення до цінності. Термін �оцінка� ви-

конує подвійну функцію: означає думку, судження про ступінь цінності 

об�єкта, а також акт усвідомлення його цінності (процес оцінювання). Оці-

нка � є складним соціально-психологічним явищем, важливим структур-

ним компонентом свідомості. Психологи (Б.Г.Ананьєв, В.М.Мясищев, 

С.Л.Рубінштейн, П.М.Якобсон та ін) розглядають оцінну діяльність як 

процес ціннісного ставлення до навколишнього, його творчого освоєння. 

Оцінна діяльність містить у собі ряд компонентів: мотиваційний � це 

мотивація, особистісне значення, що надається використанню оцінних дій; 

когнітивний � це система засвоєних особистістю �соціальних знань�: понять, 

правил, оцінок, норм цінностей; операціональний � сукупність узагальнених 

раціональних прийомів оцінної діяльності, а саме: цілепокладання, оцінного 

аналізу, порівняння, узагальнення, кожний з яких виконує специфічну функ-

цію, служить формуванню особистісного значення засвоюваних соціальних 

цінностей і норм, побудові оцінного до них ставлення. 

Як показують результати досліджень, глибокому і всебічному, твор-

чому оцінюванню сприяють насамперед не засвоєння певних понять, пра-

вил, оцінок, або чіткі приписи щодо виконання у певному порядку системи 

дій і операцій для оцінки конкретних предметів, явищ, а сформованість у 

особистості широких пізнавально-оцінних операціональних структур. У 

процесі ціннісного пізнання можна умовно виділити два рівні � чуттєвий і 

раціональний. На чуттєвому рівні оцінка здійснюється через емоційні пе-
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реживання, наявну систему світоглядних знань і досвіду. На раціонально-

му � чуттєва оцінка поглиблюється, уточнюється, а інколи змінюється у 

зв�язку з розширенням знань про об�єкт оцінки, усебічним його аналізом, 

узагальненням, формуванням цілісного уявлення про те, що оцінюється. 

Щоб здійснити оцінку на раціональному рівні, потрібно зафіксувати пер-

винне емоційне враження про об�єкт оцінки, визначити мету оцінки, допо-

внити інформацію про об�єкт оцінки, провести аналіз оцінюваного з ура-

хуванням первинного враження та нової інформації (виділити основні еле-

менти, порівняти з еквівалентом, визначити суперечності), узагальнити 

знання в оцінному судженні з доведенням його істинності. Дана структура 

оцінювання інваріантна для більшості навчальних предметів і відображає 

цілісний розгорнутий процес оцінного пізнання. 

Вивчення готовності вчителів Донецької області до оцінної діяльно-

сті показує, що більшість з них (98% з 293 опитаних)  розуміють важли-

вість і актуальність досліджуваної проблеми, але систематичну роботу по 

організації оцінної діяльності проводять лише 24% з них. Однією з причин 

цього є те, що більшість з них недостатньо чітко уявляють сам процес 

оцінної діяльності, а саме не знають які дії і мислительні операції мають 

першорядне значення для неї. Лише 2% опитаних змогли вірно визначити 

усі дії, необхідні для оцінювання, а 16%-частково.  

Це підтверджує необхідність застосування у навчальному процесі пе-

дагогічних закладів певних засобів і способів, спрямованих на організацію 

активної оцінної діяльності студентів. При їх розробці, крім описаних вище 

підходів, необхідно враховувати і положення системного підходу до вивчен-

ня об�єктів, який отримав широкий розвиток в педагогічних дослідженнях 

(Т.А.Ільїна, Ф.Ф.Корольов, А.Т.Куракін, Л.І.Новікова та ін.). Системний під-

хід передбачає, що специфіка складного об�єкту (системи) не вичерпується 

особливостями �елементів, що його складають, а міститься насамперед у ха-

рактері зв�язків і відносин між ними�, надає певну загальну спрямованість 
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дослідженню об�єкта як складного функціонуючого цілого, виділення частин 

і елементів в їх специфічних зв�язках всередині цього цілого. 

Таким чином, для формування творчого мислення студентів в проце-

сі оцінної діяльності необхідна система засобів і способів її організації. Та-

ка система передбачає розв�язання наступних завдань: створити у студен-

тів позитивну мотиваційно-потребнісну сферу оволодіння оцінними діями 

на раціональному рівні;  забезпечити засвоєння знань про теоретичні осно-

ви і конкретні способи дій у ході оцінювання до рівня, що забезпечує твор-

че застосування засвоєних знань і способів дій. 

Як зазначалось вище, оцінна діяльність ґрунтується на єдності емо-

ційно-ціннісного, понятійно-логічного і операціонально-діяльнісного фак-

торів. Той, хто навчається, погано засвоює те, що не має для нього особис-

тісного значення,  що не торкається його почуттів, особистого досвіду 

(О.М.Леонтьєв). Тільки усвідомлена об�єктивна потреба в умінні оцінюва-

ти перетворюється в мотив, що безпосередньо обумовлює діяльність того, 

хто навчається в цьому напрямку. Отже роботу з організації оцінної діяль-

ності необхідно починати із збудження інтересу до уміння обгрунтовувати 

судження, що висловлюються, здійснювати оцінку на раціональному рівні, 

а через нього і виховання потреби в активному застосуванні даного вміння. 

Для усвідомлення потреби в раціональній оцінці необхідні і знання 

про діяльність, що має відбутися, які не приходять самі собою, а форму-

ються внаслідок активної діяльності. Тільки поставлений в умови, коли 

розв�язати ту чи іншу ситуацію неможливо без знань про конкретні спосо-

би діяльності, а часто і творчо використовувати отримані знання, той, хто 

навчається на практиці переконується в необхідності таких знань. Таким 

чином, необхідна робота по засвоєнню теоретичних основ оцінної діяльно-

сті і знань про її операціональний склад. Прийоми запровадження знань 

про оцінну діяльність розрізняються в залежності від рівня і характеру пі-

знавальної діяльності студентів на певному етапі навчання. 
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Практичний досвід здійснення дій і операцій, що входять до струк-

тури оцінної діяльності, а надалі і навички творчого підходу набуваються в 

процесі виконання певних завдань. При цьому оцінне завдання ми розгля-

даємо як засіб організації оцінної діяльності, заснований на її послідовно-

му варіюванні і ускладненні з тим, щоб той, хто навчається, свідомо врахо-

вуючи вплив цих факторів, міг набути досвід успішного здійснення даної 

діяльності в різних умовах. Основна функція таких завдань полягає в по-

слідовному оволодінні і творчому використанні дій і мислительних опера-

цій, необхідних для раціонального оцінювання. З цією метою використо-

вуються завдання, що передбачають аналіз запропонованих висновків і 

оцінок чи вибір з них, порівняння чи узагальнення кількох оцінних су-

джень, розв�язання проблемно-оцінних ситуацій тощо. Використання та-

ких завдань можливо не тільки під час практичних чи семінарських занять, 

але і під час лекцій, особливо, коли останні здійснюються на основі про-

блемного викладу, у формі диспуту, дискусії. Форма завдань обумовлена 

особливостями матеріалу, що вивчається. Найбільш доцільні оцінні за-

вдання на заняттях з дисциплін суспільно-політичного циклу, де студенти 

стикаються з прямою необхідністю в оцінці подій, явищ, процесів, що від-

буваються, діяльності видатних особистостей тощо. Але широкі можливо-

сті відкриваються для оцінної діяльності на заняттях з будь-якого предме-

ту. Оцінювання вчить людину мислити, висловлювати власні думки, по-

гляди, спостереження, умовиводи, що так необхідно для організації еврис-

тичної діяльності. 

Спираючись на психологічні дослідження, в яких суб�єкт � суб�єктні 

відносини виділяються, як  найбільш значущі в теоретичній моделі оцінно-

мислительного акту (А.В.Брушлінський, Б.Ф.Ломов, О.М.Матюшкін, 

Я.О.Пономарьов, О.К.Тихомиров, Ж.Піаже та ін.) можна вважати, що ефе-

ктивність формування операціонально-оцінних структур підвищується в 

комунікативних ситуаціях, що характеризуються сумісною діяльністю, 
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взаємодією і спілкуванням суб�єктів. При цьому внутрішні діалоги спів-

розмовників переплітаються у зовнішньому, переходять у нього 

(М.М.Бахтін). Це дає змогу розібратися у своїх поглядах, проаналізувати 

почуття. Мовне спілкування (діалог) організується насамперед за допомо-

гою колективних і групових завдань. При цьому використовуються такі 

методи колективної діяльності як бесіда, дискусія, диспут, полеміка, сюже-

тно-рольова гра, вибір яких обумовлений особливостями викладаємого ма-

теріалу, формою занять тощо. 

Викладені підходи до розробки засобів і способів організації оцінної 

діяльності студентів є однією зі спроб теоретичного обгрунтування і прак-

тичного вирішення проблеми. Але практичне застосування цих засобів і 

способів насамперед передбачає творчий підхід учителя і учнів до їх від-

працьовування і реалізації. В той же час необхідно враховувати, що пред-

ставлена система являє собою частину цілісного процесу навчання у вузі, 

який  є її середовищем. Тому вона взаємодіє з іншими методами, засобами 

навчання, її реалізація залежить від конкретних умов навчання, в тому чи-

слі підготовки викладачів і студентів, змісту виучуваного матеріалу, рівня 

його освоєння тощо. Надалі закріплення сформованих за допомогою даної 

системи способів дій і відповідних їм мотивів залежить від соціального се-

редовища, організації різних сторін життя і діяльності суспільства. 

 
Резюме.  В статье обоснована необходимость системного подхода к разра-
ботке средств и способов формирования творческого мышления будущих 
учителей в процессе оценочной деятельности, характеризуются основные 
средства и способы предлагаемой системы: теоретические знания об оце-
ночной деятельности; специально организованные оценочные задания; 
различные способы диалогического общения. 
 
Summary.  The article explains the necessity of sistematic approach to the re-
search of  means of the future teachers� creative thinking formation in the proc-
ess of appreciation activity, the main means of the system under consideration 
are characterized. The description is given to theoretical knowledge of apprecia-
tion activity; to specially arranged appreciation tasks; to different ways of con-
versational intercourse. 


