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ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 

А.Л.Воєвода, 
викладач, 

Вінницький політехнічний технікум,  
м. Вінниця, УКРАЇНА 

 
Розглядаються окремі психолого-педагогічні закономірності розвитку пізнавальної 

активності студентів у процесі навчання. Обґрунтовується необхідність усвідомлення та 
дотримання їх викладачами при викладанні математичних дисциплін. 

 
 

В сучасному освітньому процесі 
найбільш характерним напрямком підви-
щення ефективності навчання є створення 
таких психолого-педагогічних умов, в яких 
студент може зайняти активну особистісну 
позицію.  

Теоретичні та експериментальні дослід-
ження психологів переконують, що активізація 
навчального процесу виявляється не тільки у 
збільшенні об�єму потрібної інформації, її 
ущільненості та комплексності, а й у створенні 
дидактичних і психологічних умов осмисле-
ності навчання студентами, залучення їх до 
пізнавальної діяльності на рівні не лише 
інтелектуальної, але й особистої і соціальної 
активності. 

Знання викладачем психологічних 
закономірностей розвитку пізнавальної 
активності студентів дозволяє розуміти і 
правильно оцінювати діяльність студентів, 
аналізувати різноманітні суперечливі резуль-
тати навчальної роботи. 

Мета даної статті � виділити психо-
лого-педагогічні закономірності розвитку 
пізнавальної активності студентів і 
обґрунтувати необхідність їх усвідомлення 
та дотримання викладачами в процесі 
організації навчання математики студентів 
економічних спеціальностей. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі 
є немало наукових праць, в яких в тій чи 
іншій мірі розглядалися питання активізації 
навчання і розвитку пізнавальної активності 
учнів та студентів.  

Основи теорії активізації навчання 
були закладені на межі 70-х років минулого 
століття у дослідженнях психологів та 
педагогів І.Я. Лернера, А.М.Матюшкіна, 
М.І.Махмутова, В.Оконя, М.Н.Скаткіна, та 
ін. Активізації пізнавальної діяльності 
студентів приділена увага в роботах 
В.М.Вергасова, А.Ф.Єсаулова, Н.Д.Никан-

дрова, Н.А.Тарасенкової, М.І.Крилової, 
Р.А.Нізамова та ін. 

Термін �активність� походить від 
латинського activus і означає діяльний, 
енергійний, ініціативний. Щодо поняття 
�пізнавальна активність�, то у психологічній 
та дидактичній літературі немає єдиного 
підходу до його визначення. 

Так, означення пізнавальної активності 
є у працях Л.Арістової, Т.І.Шамової, 
М.І.Махмутова, Г.І.Щукіної, І.А.Радковець, 
В.Лозової та ін. 

На основі аналізу різних підходів до 
трактування поняття пізнавальна активність, 
можна виділити в них спільну рису � це якість 
особистості, яка виявляється в направленості і 
стійкості пізнавальних інтересів, потягу до 
ефективного оволодівання знаннями і спосо-
бами діяльності, в мобілізації вольових зусиль 
спрямованих на досягнення навчально-пізна-
вальної мети. 

Постановка мети та її реалізація 
передбачають певні мотиви діяльності. 
Мотивація пізнавальної діяльності харак-
теризує відношення людини до оточую-
чого світу і пов�язана з виникненням 
потреби в його пізнанні. Якщо потреба ви-
ражає необхідність, а мета � конкрети-
зовану потребу, то мотиви характери-
зують внутрішні причини цих процесів.  

Система потреб і мотивів відобража-
ється в інтересах, які мають велику спону-
кальну силу. Інтерес змушує людину прагну-
ти пізнання, виявляє потреби та мотиви 
діяльності, і в той же час стає її метою. 

Інтереси і мотиви тісно пов�язані і для 
навчального процесу виступають основою, 
на якій виникають, закріплюються і розви-
ваються знання, вміння, навички і практич-
ний досвід студентів. Якщо такий взаємо-
зв�язок існує, то процес пізнання здійсню-
ється активно. 
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Наприклад, після вивчення теми 
�Інтегральне числення� студентам пропо-
нується обчислити визначений інтеграл. В 
процесі розв�язання виникає проблема і на 
етапі знаходження первісної, і при 
обчисленні інтеграла. 
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Зрозуміло, що такий підхід є 
відносно громіздким та вимагає певних 
витрат часу. Постає закономірне 
запитання: чи не можна обчислити цей 
інтеграл простіше? Таким чином, у 
студентів виникає потреба відшукання 
іншого шляху досягнення поставленої 
мети та з�являється інтерес � як саме це 
можна зробити? 

Якщо поділити чисельник на знамен-
ник даного дробу, то отримаємо рівність: 
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І тоді обчислення інтегралу зведеться до: 
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Коли студенти переконуються у 

можливості більш раціонального розв�я-
зання, викладач пояснює, що вираз 

...1 1284 +−+− ххх  називається рядом і 
має певні властивості. Таким прийомом 
досягається підвищення готовності 
студентів до вивчення нової теми, стає 
зрозумілою необхідність вивчення рядів. В 
даному випадку процес сприйняття стає 
активнішим. 

Психологія відводить значне місце 
такій важливій для навчання психологічній 
якості особистості, як сприйняття. Сприйнят-
тя тісно пов�язане з осмисленням і розумін-
ням змісту навчального матеріалу і є 
важливим фактором успіху в навчанні. Якщо 
розуміння пов�язане з певним мотивованим 
напрямком розумової діяльності студентів, 
то воно виступає головною умовою глибини 
засвоєння навчального матеріалу, виділення 
у ньому закономірностей. 

Наприклад, на момент проведення 
заняття �Економічний зміст похідної�, сту-
дентам уже відомі поняття приросту функції, 
приросту аргументу, граничного приросту, 
похідної, її геометричний та фізичний зміст. 

Для активного сприйняття і розумін-
ня студентами економічного змісту похід-
ної ми обґрунтовуємо можливість і необ-

хідність застосування математичних знань 
в економічних науках. 

Зазвичай, в економіці використовують 
середні величини: обчислюють середню 
собівартість продукції, середню продуктив-
ність праці і т.д.  

Наприклад, треба з�ясувати, як змі-
няться витрати виробництва, якщо збіль-
шити обсяг продукції і навпаки. На основі 
використання середніх величин, важко дати 
відповідь на поставлені питання. Розв�язу-
вання зводиться до знаходження границі 
відношення приросту ефекту до приросту 
витрат, або граничного ефекту. 

Таким чином, ми підводимо студентів 
до розуміння економічного змісту похідної.  

Важливою для навчання властивістю 
мислення є увага, яка в психології вважа-
ється основною формою організації пізна-
вальної діяльності та початковою сходинкою 
розуміння. Якщо вдається привернути і збе-
рігати постійну увагу до нового матеріалу, 
підвищується й рівень активності студентів.  

На заняттях з математики підсилення 
уваги стає можливим за допомогою викорис-
тання цікавих фактів з історії математики, 
біографії відомих математиків. Необхідно, 
щоб �ліричні відступи� на лекції виконували 
не тільки роль психологічної розрядки, але й 
були пов�язані з темою заняття. Екскурси в 
історію науки збагачують навчальну 
інформацію, допомагають студенту зрозу-
міти складність шляхів розвитку науки, 
відіграють важливу виховну роль.  

Одним з важливих чинників, які, на 
нашу думку, впливають на пізнавальну 
активність особи є її емоційний стан. 
Досить часто активність залежить не лише 
від бажання вчитись і вольових зусиль, а й 
визначається силою вражень, їх новизною, 
неочікуванністю, тобто, всім тим, що 
називається �захоплюючим видовищем�. 
Емоційно сприятливий фон пізнавальної 
діяльності спонукає до активності. 

Прикладом впливу на емоційний стан 
студентів може бути застосування мультиме-
дійних технологій на лекції чи практичному 
занятті з математики, які значно розширю-
ють можливості представлення навчального 
матеріалу, роблять його виклад цікавішим, 
сприйняття активнішим. Колір, графіка, звук 
забезпечують наочність сприйняття навчаль-
ного матеріалу, допомагають зменшити 
труднощі, зумовлені його складністю. Схе-
ми, таблиці заповнюються в процесі Вико-
нання завдань і дають можливість, зокрема, 
швидко будувати графіки функцій, зобража-
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ти фігури, площі та об�єми яких треба 
обчислити та ін.  

Слід зауважити, що не останню роль у 
розвитку пізнавальної активності відіграє 
особистісний фактор, тобто сприйняття або 
не сприйняття студентами особистості Вик-
ладача. Активна позиція викладача у процесі 
викладання математики, його глибокі знання 
предмету, стиль керівництва навчальним 
процесом, виступають важливою умовою 
стимуляції активності студентів.  

Навчально-пізнавальна діяльність 
студентів залежить і від освітнього середо-
вища. Психологічний клімат в колективі, 
матеріальна база, технології навчання � 
мають значний вплив на рівень розвитку 
пізнавальної активності студентів . 

Можна виділити об�єктивні та суб�єк-
тивні чинники впливу на розвиток пізна-
вальної активності студентів у навчаль-
ному процесі. 

Під об�єктивними будемо розуміти ті 
чинники, на які викладач не має прямого впливу: 

- пізнавальні потреби;  
- мотиви пізнавальної діяльності; 
- інтереси; 
- вольові процеси; 
- початковий емоційний стан студента. 

Під суб�єктивними чинниками буде-
мо розуміти ті, на які викладач опосеред-
ковано впливає: 

- увага; 
- сприйняття; 
- емоційний фон (на емоційний стан 
студента викладач може вплинути через 
емоційний фон, який він створює на парі); 

- особистісний фактор; 
-  освітнє середовище, в якому перебуває 
студент. 

Висновки 
В багатьох випадках викладач є відпові-

дальним за те: уважні чи не уважні студенти 
на занятті; наскільки створені умови для 

свідомого сприйняття матеріалу; наскільки 
створений викладачем на занятті емоційний 
фон сприятливий для засвоєння знань. 

Розвиток пізнавальної активності студен-
тів був і залишається, одним з найважливіших 
завдань педагогіки, психології та методики. 

В умовах приєднання України до 
Болонського процесу підвищується 
актуальність питання про пошук нових 
форм та прийомів розвитку пізнавальної 
активності студентів.  

Зусилля багатьох перетворень у 
вищій школі спрямовані на активізацію 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, підвищення мотивації учасників 
навчально-виховного процесу, підвищення 
відповідальності студентів за результати 
навчальної діяльності.  

Розуміння викладачем психологічних 
закономірностей розвитку пізнавальної 
активності студентів є необхідною умовою 
успішної організації навчання математики 
студентів економічних спеціальностей. 
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