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В даній статті згідно основних ідей проаналізованих педагогічних концепцій 
формулюються дидактичні основи кожної методичної системи навчання математичних 
дисциплін, реалізація якої спрямована на активізацію навчально-пізнавальної діяльності 
студентів.  

 
 

Стратегічним напрямом модернізації 
вищої освіти України сьогодні залишається 
підвищення рівня підготовки студентів, 
виховання самостійності, відповідальності, 
розвиток інтелектуальних здібностей та 
формування їхньої активної життєвої 
позиції. Це вимагає пошуку нових підходів 
до подальшого вдосконалення змісту, форм 
та методів навчання у вищій школі взагалі і 
математичних дисциплін зокрема. Одним з 
найважливіших таких підходів є визначення 
шляхів, дидактичних умов і системи засобів 
більш повної реалізації активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, оскільки як учіння, так і розвиток 
носять діяльнісний характер і, крім того від 
якості учіння як діяльності залежить 
результат навчання і розвитку.  

Педагогічною наукою накопичено 
достатньо матеріалу щодо питань 
активізації навчання студентів, хоча відомі 
педагоги, психологи, дидакти й досі 
трактують поняття активності, пізнавальної 
діяльності, активізації навчальної діяль-
ності по-різному. Зокрема, одні автори 
розглядають пізнавальну активність як 
діяльність, інші � як рису особистості. Нам 
ближчою є думка Т. І. Шамової, яка вважає, 
що «використання обох підходів в 
діалектичній єдності дозволяє сформувати 
єдину точку зору на поняття сутності 
пізнавальної активності, яку необхідно 
розглядати і як мету діяльності, і як засіб її 
досягнення, і як результат» [7, с.47]. 

Хоча загальні закономірності 
мотиваційно-спонукальних факторів були 

розглянуті при дослідженні навчальної 
діяльності школярів (Л.І.Божович, 
А.К.Маркова, М. В. Матюхіна та ін.) і 
студентів (С.П.Крягже, В.Т.Лисовський, 
П.В.Симонов, Ю.М.Орлов та ін); хоча 
теорія інтеріоризації, яка розглядає навчан-
ня як процес засвоєння та поетапного 
формування розумових дій (Л.С.Вигот-
ський, П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна), набу-
ла певного поширення серед викладачів 
вищої школи � питання про зв�язок компо-
нентів навчання, мотивації навчання та 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів залишається актуальним, оскільки 
знаходиться на межі психології мотивації, 
психології діяльності та психології 
навчання.  

Можна виділити два сучасних підхо-
ди до активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. Один з них розглядає 
активізацію пізнавальних інтересів студен-
тів на окремих етапах навчального процесу 
за умов використання різноманітних форм і 
методів навчання (А. А. Вербицький, 
Е. Ф. Зеєр, А. Ф. Есаулов). Інший передба-
чає створення необхідних і достатніх умов, 
які сприятимуть підтримці активності 
студентів протягом всього освітнього 
процесу, коли інтерес набуває стійкого 
характеру і стає особистісною якістю 
студента як суб�єкта навчально-пізнаваль-
ної діяльності (І.І.Ільясов, В.Я.Лядіус, 
Р.А.Нізамов). На нашу думку, найкраще 
висвітлює це поняття З.І.Слєпкань, 
розуміючи під активізацією навчально-
пізнавальної діяльності студентів «ціле-
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спрямовану діяльність викладача, 
спрямовану на розробку і використання 
такого змісту, форм, методів, прийомів і 
засобів навчання, які сприяють підвищенню 
пізнавального інтересу, активності, творчої 
самостійності студентів у засвоєнні знань, 
формуванні навичок і вмінь застосовувати 
їх на практиці», і вважаючи активізацію 
пізнавальної діяльності кожного студента 
зокрема і активізацію всього навчально-
виховного процесу взагалі основним 
завданням дидактики вищої школи [5, с.46].  

Кожна із вказаних точок зору є 
доцільною і важливою, але хотілося б мати 
таку дидактичну основу, яка б слугувала 
теоретичним підґрунтям для всіх дослід-
жень, пов�язаних з проблемами активізації 
навчальний процесу. Тому з усієї множини 
сучасних дидактичних концепцій виділимо 
ті, основні ідеї яких, на нашу думку, 
сприятимуть активізації навчально-пізна-
вальної діяльності студентів при навчанні 
всіх дисциплін, зокрема і математичних. 
Наш аналіз та вибір підтверджуватиме 
анкетування, проведене серед студентів 
комп�ютерних спеціальностей (100 респон-
дентів), які навчаються у Черкаському 
державному бізнес-коледжі і вивчали або 
вивчають вищу математику. 

Суб�єктно-діяльнісна теорія навчан-
ня дозволяє спрямувати весь навчальний 
процес на особистість студента, створити 
максимально сприятливі умови для 

розвитку та розкриття його здібностей, 
врахувавши всі психофізіологічні особли-
вості. Даний дидактичний підхід реалізу-
ється шляхом послідовної індивідуалізації 
всього педагогічного процесу, врахуванням 
індивідуальних особливостей як особис-
тості студента, так і особистості викладача. 
На нашу думку, основою цієї теорії можна 
вважати означення діяльності В. В. Дави-
дова: «Діяльність � це специфічна форма 
суспільно-історичного буття людей, яка 
полягає у цілеспрямованому перетворенні 
ними природної і соціальної дійсності. 
Будь-яка діяльність, що здійснює суб�єкт, 
містить мету, засіб, процес перетворення і 
результат. Під час виконання діяльності 
суттєво змінюється і розвивається сам 
суб�єкт» [1,с.3-4]. Індивідуально-
психологічні особливості студента як 
суб�єкта навчання відіграють велику роль в 
детермінації успішності його навчання, 
оскільки студентський вік можна 
трактувати і як підлітковий, і як період 
ранньої юності, і, навіть, як період 
дорослості � в залежності від 
психофізіологічних особливостей кожного 
студента. Як відомо, цей період характери-
зується зниженням мотивації навчання. 
Зокрема, проаналізувавши відповіді на 
питання, з яких причин студенти 
навчаються зараз, ми одержали такі 
результати (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура мотивації навчальної діяльності студентів
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В зв�язку з цим повинні бути 
вивчені та продиференційовані стимули 
індивідуальної навчальної діяльності 
студентів, серед яких найбільш ефек-
тивними є задоволення від самовдоско-
налення та підвищення професійної 
компетенції, особистісна значущість та 
індивідуальна зацікавленість в предметі 
вивчення. Неможливим є аналіз діяль-
ності з відривом від самого діяча, 
оскільки в діяльності формується та 
виражається особистість. Тому увага 
викладачів повинна бути спрямованою 
на суб�єкт навчання, на переорієнтацію 
з процесу навчання на саму особистість 
студента та його мотиваційну сферу. 
Таким чином, суб�єктно-діяльнісна 
теорія передбачає знання установок та 
індивідуальних особливостей студента, 
вміння їх діагностування та 
прогнозування їхнього впливу на 
активну навчальну діяльність. 

Теорія єдності мотивації та 
навчальної діяльності розглядається 
нами як результат робіт провідних 
психологів Д.Б.Ельконіна, В.В.Дави-
дова, С.Д.Максименка та ін., які серед 
структурних елементів діяльності взага-
лі і навчально-пізнавальної зокрема 
виділяють такі, як потреби, мотиви, цілі 

та дії. За думкою А.Н.Леонтьева, 
діяльність, мотиви та особистісний 
зміст «виступають як дійсно твірні 
особистості» [3,с.182]. Поняття «мотив» 
і «мотивація» й досі не є строго 
визначеними, оскільки нараховується 
більше п�ятидесяти теорій мотивації. 
Близьким до нашого дослідження є таке 
трактування: «Якщо поняття мотив 
відображає стан потреби, то поняття 
мотивації в психології використовується 
в декількох значеннях: 1) як наявність 
визначеної системи факторів, які 
спонукають до відповідної активності, 
сукупність причин, що спонукають 
людину до дії чи бездіяльності в різних 
ситуаціях; 2) як усвідомлене вико-
ристання системи збудників, які 
сприяють активізації певних дій; 3) як 
процес розгортання визначеної системи 
збудників в структурі відповідної 
діяльності» [5, с.34]. Важливим є і вив-
чення системи мотивів в мотиваційній 
сфері студента і формування спонукаль-
них дій щодо існуючих у цієї особис-
тості мотивів діяльності. На питання 
нашого анкетування: «Що з нижче 
вказаного допомогло б вам вчитися 
краще?», студенти відповіли наступним 
чином (рис. 2). 

3,58
3,35

3,12 3,09

3,53
3,79

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Постановка
цілей

Наявність
заохочень

Розвиток
студентських
традицій

Формування
установок на
досягнення
успіху

Якість занять Особистість
викладача

 
Рис. 2. Шляхи мотивації студентів у навчальному процесі
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Для забезпечення ефективності 
навчання необхідно, щоб особливості 
побудови та організації навчального 
процесу на різних етапах відповідали 
мотиваційній сфері студентів. Моти-
вація повинна розглядатися як процес, 
який спрямовує, регулює і активізує 
діяльність суб�єкта навчання. Отже, 
теорія єдності мотивації та навчальної 
діяльності має важливе значення, 
оскільки є тісно пов�язаною з 
питаннями активізації навчального 
процесу. 

Теорія комунікативної дидак-
тики спирається на тісний зв�язок пси-
хологічної оптимізації навчання з 
ефективністю спілкування, яке харак-
теризується орієнтацією на мотиваційну 

сферу студента, можливістю прогнозу-
вання його реакцій. Як відзначає 
М.Г.Каспарова, «� педагогічна цін-
ність викладача � визначається переду-
сім комунікативними якостями, тобто 
уміннями налагодити і зберегти 
правильні стосунки зі студентами, при 
яких останні стимулюються до активної 
навчальної діяльності» [2, с.132]. Як 
показало анкетування (див. рис. 2), для 
студентів коледжу особистість 
викладача є найважливішим чинником, 
що позитивно впливає на мотивацію 
навчання, причому якості особистості 
педагога були розподілені таким чином 
(рис. 3), де враховано середній бал за 
п�ятибальною шкалою.  
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Рис. 3. Особисті якості викладача 

 
Формування видів адекватної 

успішної взаємодії за різноманітних 
соціальних установок, умінь, навичок, 
об�ємі інформації, рівнів компетенції в 
процесі розв�язання навчальних, пізна-
вальних задач займає важливе місце в 
процесі навчання, базується на взаємодії 
стратегій викладача і студента в процесі 
здійснюваної ними діяльності, на 

координації їхніх позицій, узгодженості 
їхніх зусиль, на рівноправному спів-
робітництві під час планування та 
реалізації навчального процесу. 

Теорія цілепокладання базується 
на тому, що важливим спонукальним 
фактором, який безпосередньо впливає 
на діяльність і поведінку людини, є 
мета, причому мається на увазі «той 
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безпосередній, обов�язково усвідомле-
ний результат, на який в даний момент 
спрямована активність людини. Ціль є 
саме той мотиваційно-спонукальний 
зміст свідомості, який конкретизує, чого 
хоче і до чого прагне суб�єкт діяльності. 
Саме ціль є основним об�єктом уваги, 
заповнює короткотривалу та оперативну 
пам�ять, складає зміст мислення та 
визначає значну частину емоційних 
переживань» [5, с.65]. Як показало 
анкетування (див. рис. 2), студенти 
вважають правильну постановку цілей 
другим чинником підвищення мотивації 
навчання, причому постановка віддале-
них цілей (у вигляді професійної пер-
спективи) є найважливішою, на другому 
місці � постановка перспективних цілей 
(протягом року), на третьому � робочих 
(на занятті). У навчальному процесі 
важливим є співвідношення цілей 
викладача та студентів, співвідношення 
цілей за змістом та за видами 
діяльності. Конкретизація цілі дає 
можливість в процесі навчання досягти 
моментів прогресу в навчальній діяль-
ності, показати конкретний результат, 
образ якого повинен бути основою в 
процесі цілеутворення. Виявлення в 
активності студента наявності усвідом-
леної цілі має велике значення в процесі 
актуалізації його мотиваційних ресур-
сів, оскільки існує певна залежність 
результатів діяльності від найближчих 
до віддалених цілей особистості. Таким 
чином, цілеутворення, цілепокладання � 
важливі компоненти навчання в різних 
його формах і видах, які сприяють 
активізації навчально-пізнавальної 
діяльності. 

Теорія задоволення прагматич-
них і пізнавальних інтересів та 
потреб ґрунтується на тому, що різні 
рівні інтересів та потреб впливають на 
характер діяльності студента, його 
активність. Інтерес стимулює діяльність 
включенням емоційної сторони особис-
тості, загострює процеси мислення, 
керує сприйняттям, фокусує увагу на 
найбільш значущих для студента 

об�єктах, стимулює самостійний пошук 
кола предметів чи аспектів, що 
задовольняють його пізнавальні нав-
чальні потреби, набуваючи функцій 
змістоутворюючого мотиву діяльності і 
мотивуючи всі етапи діяльнісного акту. 
Задоволення потреб (навчальних, кому-
нікативних, пізнавальних) � важливий 
резерв мотиваційних ресурсів у процесі 
навчання, оскільки потреби розгляд-
даються як стимулятори та джерела 
активної діяльності. Якщо потреба 
сформована і має інтенсивний характер, 
то суб�єкт буде активним, якщо ж 
потреби відсутні � індиферентним до 
будь-якого зовнішнього впливу, 
зокрема викладача [4, с.522-531]. Підви-
щення рівнів інтересів та задоволення 
потреб реалізується згідно анкетуванню 
(див. рис. 2) за допомогою: 

•  підвищення якості занять: про-
ведення цікавих змістовних лекцій, 
використання активних форм роботи із 
студентами на заняттях, можливість 
проявити себе і висказувати власну 
точку зору, проведення лабораторних і 
практичних робіт з використанням 
експериментів, можливість апробації 
своїх знань в науковій роботі, 
проблемність викладання; 

•  наявність заохочень: практика у 
престижній фірмі, грошова премія, 
стажування за кордоном, нагородження 
путівкою, стажування в українському 
ВНЗ, лист-подяка батькам, нагороджен-
ня почесною грамотою, комфортне 
місце в гуртожитку; 

•  розвиток студентських тради-
цій: активна робота спортивних секцій, 
туристичні походи, вечори відпочинку, 
проведення різних заходів у групі, 
робота наукових гуртків, наявність 
художньої самодіяльності; 

•  формування установок на досяг-
нення успіху: розвиток бажання стати 
кращим у навчанні, розвиток здорового 
честолюбства, потреби бути першим, 
підвищення соціального статусу (вибо-
ри в актив групи, коледжу), висвітлення 
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досягнень в студентській пресі, по 
радіо, телебаченню. 

Використання основних ідей цих 
педагогічних теорій при побудові 
методичної системи навчання дозволить 
активізувати навчально-пізнавальну 
діяльність студентів взагалі. Але нас 
цікавить проблема активізації при 
вивченні математичних дисциплін і, 

зокрема, вищої математики. Тому 
студентам було дано ще одне 
запитання: «Що з нижче вказаного 
допомогло б Вам досягти кращих 
успіхів при вивченні вищої 
математики?», результати відповідей на 
яке у відсотковому співвідношенні 
подано на рисунку 4. 

 

51,0

15

14

7,0

13,0

12,5

12,5

21,5

13,0

40,5

24,5

26

14

11,5

24,0

32,5

24,5

16

12,0

15,0

30,8

25,4

23,2

11,0

9,6

31,3

26

19

10,7

13,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Курс
елементарної
математики

Зміни у змісті
курсі вищої
математики

Збільшення
кількості
годин

Зміни у
лекційному
матеріалі

Методичні
зміни щодо
організації
занять

Зміни щодо
змісту задач

1
2
3
4
5

 
Рис. 4. Фактори активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів при вивченні вищої математики 
 

Як видно з рисунку 4, перше місце 
із вказаних факторів активізації 
навчально-пізнавальної діяльності 
студентів при вивченні вищої 
математики обійняв такий фактор, як 
наявність перед вивченням вищої 
математики підготовчого курсу з 
елементарної (шкільної) математики; 
друге місце � методичні зміни щодо 
організації занять за допомогою 
використання нових педагогічних та 
інформаційно-комунікативних 
технологій навчання (проведення 
роботи в малих групах, створення 
проектів, пов�язаних із застосуванням 
вищої математики, використання 
ділових ігор, застосування рейтингової 
системи оцінювання, використання 

пакетів систем комп�ютерної 
математики для спрощення серйозних 
обчислень та візуалізації геометричних 
побудов); третє � зміни щодо змісту 
задач (розв�язання нестандартних задач, 
розгляд реальних ситуацій з життя, 
вирішення задач, пов�язаних з Вашою 
майбутньою професією); на четверте � 
зміни у лекційному матеріалі щодо 
зменшення теоретичної частини та 
збільшення кількості прикладів і 
пояснень; п�яте � збільшення кількості 
годин, відведених як на практичні 
заняття, так і на лекції. 

Згідно основних ідей проаналізо-
ваних педагогічних концепцій та інших 
теорій можна сформулювати такі 
дидактичні основи кожної методичної 
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системи навчання математичних 
дисциплін, реалізація якої спрямована 
на активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. 

1. Студента потрібно розглядати 
як активно діючого рівноправного 
суб�єкта процесу навчання. 

2. Викладачам потрібно постійно 
збільшувати комунікативний потенціал 
та розширювати комунікативну ком-
петенцію. 

3. Перед читанням курсу потріб-
но аналізувати психофізіологічні особ-
ливості студентів для: 

•  вивчення цілей навчальної 
діяльності студентів для постановки 
нових цілей та усунення існуючого 
дисонансу між цілями студентів та 
викладачів; 

•  аналізу системи мотивів в 
мотиваційній сфері студента і форму-
вання спонукальних дій щодо існуючих 
у цієї особистості мотивів діяльності; 

•  дослідження і задоволення їх 
пізнавальних інтересів та потреб із 
застосування систему стимулів та 
відповідних установок. 

4. Крім традиційних засобів 
навчання, використовувати активні 

методи навчання і педагогічні та 
інформаційно-комунікативні технології 
навчання. 
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