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Нова соціальна політика передбачає створення оптимальних умов для 

розкриття потенційних можливостей, здібностей людини, її самореалізації. 

Вона потребує перегляду усталеної системи навчання та виховання, диктує 

нове соціальне замовлення на особистісні та професійні якості громадянина, 

вимагає інновацій в освіті. Як пріоритетний напрям реформування освіти 

розглядається її гуманізація, тобто переорієнтація навчально-виховного 

процесу на особистість студента. В. Кремень зазначає, що основною «метою 

особистісно-орієнтованої гуманної освіти є не сформувати, й навіть не 

виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній 

механізм самореалізації особистості» [1, с. 3].  

Діагностика індивідуальних особливостей суб'єктів навчального 

процесу може сприяти розвитку ідеї самореалізації особистості, а 

використання результатів діагностики в навчальному процесі вимагає 

значних доробок під час навчання у вищій школі. Проблема діагностики в 

педагогічній діяльності надзвичайно актуальна й значуща при вирішенні 

багатьох питань удосконалення викладання. Цій проблемі присвятили свої 

праці багато педагогів. Ідею діагностичного підходу в своїх працях 

обґрунтували, зокрема, В. Безпалько, Я. Гурбовський, В. Звєрєва, 

Я. Коломінський, С. Кочетов, М. Красовицький, В. Маслов та ін.  

Сьогодні існують два напрямки розвитку вищої освіти � традиційний 

та інноваційний, який спирається на урахування реальних змін суспільного 

попиту до особи і зміненої ролі особистості в суспільному процесі. 

Традиційній освіті властива дисциплінарна модель навчання. Стратегія 

інноваційного навчання передбачає таку організацію освітнього процесу, 
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при якій змінюється позиція викладача у ставленні до студента й самого 

себе. Змінюється характер взаємодії зі студентом. Позиція авторитарної 

влади, право старшого й сильного втрачається, замість них створюється 

позиція демократичної взаємодії, співробітництва, допомоги, натхнення, 

уваги до ініціативи студента, до становлення й розвитку його особистості. 

Наукові психолого-педагогічні проблеми вдосконалення навчального 

процесу у ВНЗ знайшли своє відбиття в дослідженнях С. Архангельського, 

Ю. Бабанського, М. Дьяченко, В. Монахова, О. Мордковича, І. Проко-

пенко, М. Скаткіна, І. Тесленко та ін.  

Метою цієї роботи є висвітлення досвіду організації навчального 

процесу  при викладанні курсу вищої математики з попереднім вивченням 

індивідуальних особливостей студентів та врахуванням цих даних при 

виборі певних тестових завдань з конкретних тем курсу. 

У процесі навчання й виховання викладач повинен підтримувати так 

званий зворотний зв'язок у своїй роботі. Це означає безупинно звіряти те, 

що намічалося досягти в навчанні й вихованні студентів, із тим, що 

досягнуто. І на цій основі вносити необхідні корективи в навчально-

виховний процес, вести пошуки шляхів його удосконалення й підвищення 

педагогічної ефективності. Сутністю інноваційної вищої школи є пошук, 

експеримент. Проаналізувати навчальний процес та оптимізувати його, 

визначити результати навчання допомагає педагогічна діагностика.  

У педагогіці під терміном «діагностика» розуміється процес, 

результатами якого є виміри рівня засвоєння знань, навченості студентів, а 

також деяких сторін їх розвитку й вихованості; обробка та аналіз даних; 

узагальнення й висновки щодо коректування процесу навчання; висновки 

про ефективність роботи викладачів і вищого навчального закладу в 

цілому. Словник С. Ожегова надає таке тлумачення терміна діагностика: 

«Діагностика � 1. Навчання про способи діагнозу. 2. Установлення 

діагнозу» [2, с.133]. Отже, діагностика � це теорія та практика постановки 
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діагнозу. Тобто, за суттю, маємо два значення. Перше � як поставити 

діагноз; і з цим має справу теоретична діагностика. Друге � сам процес 

постановки діагнозу (практична діагностика). Термін «діагноз» теж має 

кілька значень. По-перше, під діагнозом можна розуміти визначення 

сутності, причину якого-небудь конкретного неблагополуччя з метою його 

усунення. Якщо встановлено причини низького рівня успішності, то 

намічаються заходи щодо викорінювання цих причин. Такого роду діагноз 

припускає часткове обстеження об'єкта, яке слугує наступним корекційним 

діям. По-друге, під діагнозом можна розуміти всебічне, цілісне обстеження 

об'єкта з метою оцінювання його загального стану. Така оцінка може 

знадобитися для різних цілей, наприклад, профілактичних. Таким чином, 

діагностика є науково-практичною діяльністю, а постанова діагнозу � 

практичною дією, заснованою на використанні певних наукових знань. 

Той, хто ставить діагноз (діагност), не прагне до встановлення й опису 

загальних закономірностей; його завдання � надати конкретну допомогу в 

усуненні наявного неблагополуччя, забезпечити надійне функціонування 

досліджуваного об'єкта. Отже, педагогічна діагностика досліджує 

навчальний процес, вивчає передумови, умови й результати навчального 

процесу з метою його оптимізації. Предмет та методичні питання 

педагогічної діагностики розглядаються німецьким педагогом й 

психологом К. Інгенкампом у книзі «Педагогічна діагностика» [3]. Він 

зазначає, що «�педагогічна діагностика нараховує стільки ж років, 

скільки вся педагогічна діяльність. Хто навчав планомірно, завжди 

намагався визначити й результати своїх зусиль». 

Закон України про реформування освіти передбачає реалізацію 

принципів гуманізації освіти, переорієнтацію процесу навчання на 

розвиток особистості студента та викладача. У системі освіти змінилися 

підходи до оцінювання навчальних досягнень, які побудовано на 
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позитивному принципі, який передбачає облік рівня досягнень студентів 

або учнів, а не ступінь їх невдач. 

Останнім часом для перевірки й оцінки знань усе більш широко 

використовується така інноваційна методика, як тестування. Слід 

зазначити, що тестування спрямоване на виявлення досягнень студентів і 

це сприяє їх позитивному ставленню до перевірки знань й процесу 

навчання в цілому, на відміну від традиційного контролю, орієнтованого 

на виявлення помилок і недоліків (коли оцінка виставляється за кількістю 

помилок). Перевага тестів також у їх об'єктивності, тобто незалежності 

перевірки й оцінки знань від викладача. До того ж тестування дозволяє 

викладачеві у порівняно короткий проміжок часу обробити результати й 

зробити висновки про ступінь засвоєння навчального матеріалу. Але тест, 

як і будь-який з методів контролю, має як позитивні, так і негативні риси, 

зневажати якими не можна. Тому, тести не повинні бути єдиною формою 

контролю якості знань, їх слід використовувати в комплексі з іншими 

методами контролю, що  дозволяє забезпечити необхідну систематичність 

і глибину контролю за якістю успішності. 

При оцінюванні навчальних дій студента можливі різні підходи, коли 

порівняння відбувається: а) із минулими діями того студента; б) з 

аналогічними діями інших студентів; в) з установленою нормою (зразком) 

цих дій. Перший спосіб оцінювання називається особистісним, другий � 

порівняльним, третій � нормативним. У педагогічній літературі дуже часто 

можна зустріти вимогу об'єктивності оцінки навчальної роботи студента. 

Що це означає? Адже за розмаїттям способів оцінювання оцінка роботи 

студента буде різною, але вона щоразу може бути цілком об'єктивною, 

відповідно до дійсного стану справ. Деякі викладачі об'єктивність оцінки 

розуміють як використання лише нормативного способу оцінювання. 

Такий підхід до проблеми оцінювання не можна вважати правильним. Так, 

наприклад, щодо слабких студентів не можна постійно застосовувати 
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нормативний спосіб оцінювання. Оцінюючи їх результати, треба, головним 

чином, використовувати особистісний спосіб оцінювання, заохочувати 

будь-яке просування вперед у навчанні й стежити за тим, щоб вони дійсно 

рухалися вперед, а не застрявали на рівні неуспішності. Це стосується не 

тільки тих, хто не встигає, але й усіх інших студентів. Викладач повинен 

турбуватися про оволодіння студентом загальними способами дій, 

просування кожного студента в його розвитку,  формування в нього 

навчальної самодіяльності. Отже, у щоденній навчальній роботі викладач 

повинен використовувати особистісний спосіб оцінювання. Нормативний 

спосіб, на нашу думку, потрібно використовувати лише при оцінюванні 

підсумкових контрольних робіт за темою, на іспитах. 

В. Фармаковський запропонував ідею щодо впровадження графічних 

оцінок. На його думку, графічна система, пропонує вчитися наполегливіше, 

щоб завтра бути кращим за себе, ніж ти є сьогодні, на відміну від існуючої 

цифрової системи оцінок, яка рекомендує студентові навчатися краще задля 

того, щоб перевершити своїх товаришів. Автор пропонує певну форму 

табеля, у якому мовою кривої успішності студент інформується про власне 

просування в навчанні, вихованні особистих якостей. 

Наш сучасник Ф. Костилєв запропонував свою систему, основою якої 

є самостійна робота студентів під керівництвом викладача. На початку 

вивчення теми студентам пропонується декілька завдань, які вони повинні 

виконати, працюючи самостійно, в оптимальному для них темпі. Роль 

викладача полягає в наданні необхідної допомоги, в ліквідації й 

попередженні прогалин і помилок. Ф. Костилєв пише: «Навчання 

відбувається тільки залежно від здібностей студентів під керівництвом і за 

допомогою викладача, який організує та керує активною, індивідуальною, 

творчою роботою, що розвиває кожного студента» [4, с.81]. При такому 

підході викладач виступає товаришем, помічником, наставником: студенти 

йому довіряють, не приховують незнання чогось, не бояться негативної 
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оцінки. Навчання є активною діяльністю самого студента під керівництвом 

викладача, а не просто передачею знань викладачем студентові для 

засвоєння. Ф. Костилєв наполягає на запропонованій системі, оскільки 

вона дозволяє кожному студентові працювати у своєму темпі, не рівнятися 

на «середнього» студента. «Викладач керує навчанням студентів, 

допомагає їм оцінними судженнями, а іноді роз'ясненням незрозумілого. 

Оцінювання знань проводиться різними способами. Головне, щоб воно 

підбадьорювало, налаштовувало, надихало студента на успіх. При такій 

організації діяльності немає місця зовнішньому примусу» [там же].  

Психологами доведено, що кожна людина має свої психологічні 

особливості й індивідуальний темп засвоєння навчального матеріалу. 

Викладачі розуміють, що помилки й утруднення в процесі пізнання взагалі 

природне явище, оскільки важко знайти на світі таку справу, якій можна 

відразу навчитися й досягти високої якості її виконання. Тим більше це 

важко для не найсильніших студентів. Вони мають потребу в постійній 

увазі й допомозі, індивідуальному підході. Гучний показ їх помилок, 

публічний рознос, негативна оцінка не тільки не допоможуть, а й 

нашкодять. У педагогіці доцільно було б увести таке ж правило, як у 

медицині: «не говорити без необхідності про хворобу людини». 

Зауважимо, що індивідуальний підхід та увага потрібні сильним студентам 

не меншою, а навіть більшою мірою, ніж слабким. Отже, якщо викладач 

ставиться до своєї роботи не формально, то він прагне до оптимізації 

навчального процесу й намагається знайти найбільш ефективні способи 

його організації. Він розуміє, що не можна здійснювати навчально-

виховну роботу, не знаючи особливостей розумового, психічного і 

фізичного розвитку кожного студента, рівня його морального виховання. 

Існує спеціальна наука, що знаходиться на стику педагогіки й 

психології, самостійна галузь знання, яка ґрунтується на знанні загальної, 

вікової, соціальної психології, теоретичної й практичної педагогіки. Ця 
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наука називається педагогічна психологія. Як відзначає В. Крутецький, 

педагогічна психологія «вивчає закономірності оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками, досліджує індивідуальні відмінності в цих 

процесах, вивчає закономірності формування активного, самостійного, 

творчого мислення...» [5, с. 7]. Відомий вітчизняний психолог 

С. Рубінштейн також підкреслював, що між психічним розвитком 

вихованця й педагогічним процесом існує внутрішня єдність [6].  

У ВНЗ викладач, на відміну від школи, повинен не стільки вести за 

собою студента, скільки вказувати йому шлях до знань. Завдання 

викладача ВНЗ � указати напрямок самостійної роботи, познайомити з її 

методикою, виховати прагнення студента до саморозвитку та 

професійного самовдосконалення протягом життя. І якщо викладачеві 

вдається саме так виховувати своїх студентів, то можна говорити не тільки 

про самореалізацію студента, а й викладача.  

Для того щоб грамотно, раціонально побудувати цю роботу, викладач 

повинен насамперед знати вікові психологічні особливості юнацького віку, 

а також вивчити індивідуальні особливості кожного студента. «Парадигма 

особистісно-орієнтованої освіти зобов'язує викладача ВНЗ включати в 

зміст освіти крім предметного змісту... ще й особистісні компоненти... 

Треба усвідомити, що особистісно-орієнтована освіта � це не формування 

особистості із заданими наперед властивостями, а створення сприятливих 

умов для повноцінного виявлення й розвитку особистісних функцій 

студента» � підкреслює З. Слєпкань [7, c. 5-6].  

Уже кілька років ми проводимо психологічні дослідження 

індивідуальних особливостей студентів I курсу (денне відділення 

хімічного факультету Донецького національного університету). 

Психологічне тестування 54 студентів-першокурсників здійснювалося за 

різними напрямками, наприклад,: 1) визначення темпераменту особистості 

за питальником Айзенка; 2) коефіцієнта інтелектуальності та рівнів 
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розвитку окремих пізнавальних психічних процесів; 3) індивідуального 

стиля мислення особистості. Знання особливостей темпераментів студентів 

та врахування їх у процесі спілкування дозволяє викладачеві будувати 

процес навчання в атмосфері взаєморозуміння між викладачем і 

студентами. Особливості темпераментів студентів враховуються 

викладачем безпосередньо на навчальних заняттях, оскільки студенти з 

різними темпераментами одне й те саме навчальне завдання виконують у 

різних темпах, одержавши при цьому однаковий позитивний кінцевий 

результат. Викладачеві доцільно знати також особливості пізнавальних 

психічних процесів студентів (пам'яті, мислення, уяви), рівні їх 

інтелектуального розвитку, індивідуальні стилі мислення, що дозволяє 

застосовувати викладачу різноманітні спеціальні прийоми до різних груп 

студентів із метою оптимізації процесу навчання. 

Таким чином, результати психологічного тестування дозволяють нам 

організувати навчальний процес так, щоб кожен студент одержав 

можливість навчатися й розвиватися в оптимальному для нього темпі, що 

сприяє формуванню позитивних мотивів до навчання, розвиває творчі 

здібності студента. 

З цією метою, наприклад, минулого року дві навчальні групи 

студентів-першокурсників денного відділення хімічного факультету 

ДонНУ було поділено (за стилем мислення) на декілька підгруп. До 

підгрупи №1 увійшли студенти з аналітичним стилем мислення (23 особи), 

до підгрупи №2 � із реалістичним стилем мислення (12 ос.), до підгрупи 

№3 � із прагматичним стилем мислення (8 ос.), до підгрупи №4 � з 

ідеалістичним стилем мислення (7 ос.), до підгрупи №5 � із синтетичним 

стилем мислення (4 особи). 

Розбиття навчальних груп на підгрупи за стилями мислення дає 

можливість працювати з кожною групою диференційовано, з урахуванням 

особливостей студентів кожної підгрупи. Оскільки, у навчально-
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виховному процесі взаємодія викладача із студентами відбувається за 

допомогою різних методів і прийомів навчальної діяльності, то можливо, 

серед методів контролю, тестування є саме тим методом, який найбільше 

сприяє диференціації й індивідуалізації процесу навчання. Існує безліч 

форм тестових завдань, що дозволяють на основі одного навчального 

матеріалу складати різні за структурою тести, залежно від індивідуальних 

психологічних особливостей студентів. 

За характером відповідей завдання поділяються на два класи: відкриті 

та закриті. Відкриті � завдання, які мають (у принципі) нескінченну безліч 

рішень і припускають вільну форму відповіді. Закриті � завдання, що 

мають декілька варіантів відповідей, із яких необхідно вибрати правильну.  

За формою відповідей завдання закритого типу, у свою чергу, 

поділяються на такі види: а) із множиною вибору, коли пропонується  

декілька відповідей, із яких потрібно вибрати правильну (можливо не 

тільки одну); б) альтернативний тип завдань, що припускає тільки два 

варіанти відповідей (так � ні або вірно � невірно); в) завданнях на 

виключення зайвого, коли подається список об'єктів (слів, понять, фігур, 

чисел тощо) з якого, знайшовши закономірність відношень і зв'язків,  

необхідно виключити один об'єкт; г) завдання на відповідність, у яких 

потрібно знайти відповідність елементів із двох списків, чи підібрати 

означення в одному стовпчику, які відповідають термінам в іншому 

(кількість означень і термінів можуть відрізнятися); д) завдання на 

завершення послідовності, що припускає продовження якогось ряду (в 

інструкції таких завдань пропонується виявити відношення й зв'язки та 

доповнити послідовність); є) завдання із конструйованою відповіддю, коли 

необхідно сконструювати означення (чи правило), заповнивши пропуски в 

заданому тексті варіантами із запропонованого списку. 

Оскільки, контроль чи перевірка результатів навчання, є обов'язковим 

компонентом процесу освіти, який має місце на всіх стадіях навчання й 
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набуває особливого значення після вивчення якого-небудь розділу 

програми, нами було розроблено різні види тестів навчальних досягнень за 

розділом «Лінійна алгебра». А саме за такими темами: 1) Визначники та їх 

властивості; 2) Матриці та операції над ними; 3) Системи лінійних рівнянь. 

Розроблені за кожною темою тести відповідають певному рівню 

засвоєння навчального матеріалу: тести I-го рівня на розпізнавання та 

розрізнення, тести II-го рівня на відтворення, тести III-го рівня на 

розв'язування типових завдань, тести IV-го рівня � на творче застосування 

знань. Тести перевіряють як знання теоретичного матеріалу, так і оцінюють 

рівень сформованості практичних умінь і навичок студентів. Головне, що 

тести мають різну структуру і це дозволяє в роботі з виділеними підгрупами 

студентів пропонувати їм тести саме таких структур, які є найбільш 

доцільними для даної підгрупи за результатами апробації тестів. 

Наші дослідження та результати апробації тестів дозволяють зробити 

такі висновки: 1) Завдання на перевірку теоретичних знань вибирають 

студенти з реалістичним стилем мислення (підгрупа №2) і з прагматичним 

стилем мислення (підгрупа №3). 2) Завданням практичного характеру 

надають перевагу студенти з аналітичним стилем мислення (підгрупа №1) і 

з ідеалістичним стилем мислення (підгрупа №4). 3) Студенти з 

аналітичним стилем мислення (підгрупа №1) також із задоволенням 

обирають тести на відповідність, причому практичного характеру. 4) Тести 

із завданнями на відповідність теоретичного характеру вибирають 

студенти з прагматичним стилем мислення (підгрупа №3). 5) Студенти з 

реалістичним стилем мислення (підгрупа №2) віддають перевагу також 

тестам із завданнями альтернативного типу (на перевірку знань теорії). 

6) Студенти з ідеалістичним стилем мислення (підгрупа №4) обирають 

тести із завданнями відкритого типу (практичного характеру). 7) Студенти, 

які мають синтетичний стиль мислення, (підгрупа №5) обирають тести з 
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множинним вибором (теоретичного характеру) і тести на відповідність 

практичного характеру. 

Дослідивши індивідуальні особливості студентів, ми здійснили 

диференційований підхід у навчанні, який, за відгуками самих студентів, 

полегшив їх навчальну діяльність за курсом вищої математики, сприяв 

формуванню позитивного ставлення до навчання, дозволив відчути себе 

індивідуальністю. Так, наприклад, студентка Олена Г. написала такий відгук: 

«Я добре навчалася в школі, а в університеті щось не склалося. Я відчувала, 

що не встигаю за іншими, чогось не розумію, мені було некомфортно, 

прикро. Але тепер я відчуваю впевненість у собі, я можу розібратися в 

матеріалі, я зрозуміла себе». Хіба не такі відгуки бажає отримати викладач й 

чи не в таку мить він відчуває себе особистістю, яка самореалізується в 

професії й допомагає самореалізуватися своїм студентам? 

ВИСНОВКИ. Викладачеві потрібна діагностика психологічних 

особливостей студентів із метою організації своєї роботи таким чином, 

щоб навчати студентів у найкращому для них темпі, розвивати їх творчі 

здібності.  

Розроблені й апробовані нами тести з лінійної алгебри дозволяють не 

тільки за досить обмежений час перевірити немалий за обсягом 

навчальний матеріал. Найголовніше те, що завдяки нестандартній побудові 

тестових завдань, урахуванню індивідуальних особливостей студентів, 

вони викликають зацікавленість, сприяють формуванню серйозного 

ставлення студентів до навчання, підвищують рівень їх успішності та 

надають їм можливість самореалізації у навчальному процесу. 
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Резюме. В работе рассматриваются проблемы личностно-ориентирован-
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ориентированного математического образования. 
 
Summary. The problems of person-centered education are examined in the article, 
the possibility of realization of person-centered mathematical education is shown. 
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Під загальною психологічною культурою вчителя математики 
розуміють сукупність його знань та вмінь, пов�язаних із загальною 
психологією людини, зокрема психологією навчання дитини. 
Компонентами цієї культури є: 
� психологічне трактування загальних розумових дій і прийомів 

розумової діяльності; 

� психологічні принципи розвиваючого навчання; 

� основні психологічні принципи організації взаємодії між учителем і учнем; 

� психолого-педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності учнів; 

� психологічні механізми навчально-пізнавальної діяльності; 

� психологічні особливості учнів; 

� основні залежності між інформаційними і психологічними явищами; 

� рекомендації психологічних теорій щодо продукування ідей, розвитку  
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