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Обґрунтовано необхідність чіткого планування керуючо-коригуючої діяльності 

викладача у процесі вивчення курсу вищої математики з позицій синергетичного підходу, а 
також визначені загальні вимоги щодо відбору коригуючих засобів. 

 
 

Одним з завдань вищої освіти в 
контексті Болонського процесу є забез-
печення достатнього рівня залишкових 
знань майбутніх фахівців. В зв�язку з цим 
особливого значення набуває питання 
підвищення ефективності здійснення 
коригування знань, навичок та умінь 
студентів. 

Поряд з системними дослідженнями 
в останні часи швидкого темпу розвитку 
набуває синергетика, що є однією з теорій 
самоорганізації. Синергетика являє собою 
евристичний метод дослідження процесів 
самоорганізації систем різної природи. 
При цьому під самоорганізацією розу-
міють встановлення організованості, по-
рядку за рахунок узгодженої взаємодії 
компонентів всередині системи при від-
сутності упорядковуючих впливів з боку 
зовнішнього середовища. Згідно з поло-
женнями синергетики, біфуркаційний ме-
ханізм розвитку, чергування хаосу і поряд-
ку, є універсальним принципом існування 
систем довільного типу. Головна ідея 
синергетичного підходу полягає у вияв-
ленні аналогій протікання процесу розвит-
ку систем поблизу точки біфуркації. Так-
им чином виникає можливість описування 
явищ, що відбуваються у відкритих 
дисипативних системах за допомогою 
однакових математичних моделей. 

Синергетичний підхід розроблений 
І.Пригожиним, Г.Хакеном, І.Стенгерсом, 
С.П.Курдюмовим, Ю.Л.Климентовичем, 
Е.Н.Гусинським, Є.А.Ямбургом. Стосовно 
аналізу педагогічних процесів системно-
синергетичний підхід використовують 

В.Ю.Крилов, В.С.Лутай, Л.І.Новикова, 
В.І.Редюхін, С.С.Шевельова. 

Метою даної статті є обґрунтування 
необхідності чіткого планування керуючо-
коригуючої діяльності викладача у процесі 
вивчення курсу вищої математики з 
позицій системно-синергетичного підхо-
ду, а також визначення загальних вимог 
щодо відбору коригуючих засобів. 

З психологічної точки зору система 
�особистість� є системою, що само органі-
зується. Згідно з системною концепцією 
[5] особистість являє собою цілісну систе-
му, що має власну будову. Структурними 
компонентами цієї системи є: блок біоло-
гічно обумовлених якостей особистості, 
блок біосоціальних якостей, блок соціаль-
но обумовлених якостей. Всі три вказаних 
блоки пов�язані між собою функціональ-
ними зв�язками і тільки у результаті тісної 
взаємодії утворюють цілісну сукупність, 
що являє собою особистість. Інтегрована 
взаємодія вказаних трьох блоків визначає 
такі структурні компоненти особистості як 
характер, спрямованість та здібності. 
Спрямованість особистості включає в себе 
соціальні домагання, ціннісні орієнтації, 
мотивацію.  

В структурі системи особистості пси-
хологи розглядають систему індивідуаль-
ного досвіду. Досліджуючи цю систему у 
процесі розвитку, О.М.Лактіонов [2] під 
індивідуальним досвідом розуміє не суму 
різних знань, навичок та умінь, а інтегро-
вану цілісність, таку, що має тільки їй 
притаманні ознаки й особливості. Останні 
формуються у процесі життєдіяльності, 
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закріплюються у вигляді різних струк-
турно-динамічних утворень, які забезпечу-
ють корисні результати життєдіяльності. 

Розглянемо деякі загальні особли-
вості функціонування системи �особис-
тість� у процесі навчальної діяльності з 
позицій синергетичного підходу на прикла-
ді вивчення курсу вищої математики 
студентами технічних спеціальностей. 

Традиційна система навчання у 
вищій школі побудована таким чином, 
що ефективність поточного контролю є 
досить низькою. Особливо це стосуєть-
ся курсу вищої математики, оскільки 
кількість аудиторних годин, що відво-
диться на вивчення цієї дисципліни, 
незрівнянно мала в порівнянні з обсягом 
навчального матеріалу, який є не обхід-
ним для засвоєння та визначається 
стандартами вищої освіти. Внаслідок 
цього не завжди викладач має змогу 
проводити поточний контроль, охоплю-
ючи ним велику кількість студентів. 
Особливо гостро це питання постає у 
зв�язку із збільшенням кількості навчаль-
них годин, що відводяться на самостійну 
роботу студентів (близько 50%). Таким 
чином, ми маємо наступну ситуацію. 

Майже декілька тижнів після 
початку семестру система �особистість� 
студента перебуває у відносно стабіль-
ному (еволюційному) стані. В цей 
період іде накопичення навчальної ін-
формації, яка пред�являється студентам 
на лекціях або практичних заняттях. 
Звичайно, або під час виконання домаш-
ніх завдань, або у процесі роботи на 
лекціях чи практичних заняттях, можуть 
виникати конфліктні ситуації (флук-
туації), що виводять систему із стійкого 
стану. Тут ми маємо на увазі, наприк-
лад, усвідомлення студентом факту 
неправильного розуміння того чи іншо-
го компонента математичних знань. 
Але, як правило, ці флуктуації не є 
настільки сильними, щоб привести 
систему до точки біфуркації. Зазвичай 
система сама знаходить механізми, які 
гасять флуктуації та повертають її до 
порівняно стійкого стану. Студенти з 

високим або середнім рівнем навченості 
самостійно усувають прогалини у своїх 
знаннях (тобто здійснюють самокоригу-
вання) або звертаються за допомогою до 
викладача на консультаціях. Студенти з 
низьким рівнем навченості, як правило, 
відсторонюються від такої диском-
фортної ситуації, та, уникаючи її, повер-
таються до стабільного стану. 

Таким чином, психологічна система 
студента досягає точки біфуркації, частіше 
за все, під час проведення модульного 
контролю (в більшості вузів 3-4 рази 
протягом семестру). Процедура модуль-
ного контролю майже всіх студентів 
виводить із відносно стабільного стану. 
Практично кожен з них починає шукати 
можливі шляхи виправлення ситуації, що 
склалася. 

Згідно з положеннями синергети-
ки, знаходячись у біфуркаційному стані, 
система починає пошук атрактора, який 
визначатиме її наступний стан. При 
цьому вибір відповідного атрактора 
відбувається за наступним критерієм: 
стан системи, який слідує за атрактором, 
володіє меншою ентропією. Наявність у 
системи компонентів, функціонування 
яких узгоджується з тими змінами, що 
нав�язуються ззовні, сприяє появі так 
званого кумулятивного ефекту та вибору 
системою вказаного атрактора. 

Для визначення найбільш ймовір-
ного атрактора, на наш погляд, доцільно 
розділити студентів за критерієм 
домінування певного типу мотивації їх 
навчальної діяльності.  

За даними педагогіки [3], однією з 
нормативних закономірностей є мотива-
ційна диференціація груп тих, хто нав-
чається. Показано, що у нормі загальна 
вибірка у процесі навчання піддається 
закономірній диференціації на три основні 
підгрупи: 1) підгрупа з домінуванням 
досягнення та вираженістю над норматив-
ної діяльності (це студенти, що зорієнто-
вані на наукову роботу, що прагнуть вийти 
за межі навчальних програм та нормати-
вів); 2) підгрупа з домінуванням мотивації 
учіння та нормативним типом її здійснення 
(ці студенти мають досить високу 
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професійну мотивацію та спрямованість); 
3) підгрупа з переважанням мотивації 
збереження (головною метою таких сту-
дентів є збереження статусу студента з 
наступним етапом отримання диплому, щоб 
в подальшому використати його на  свій 
розсуд). У студентів третьої підгрупи нав-
чальна мотивація найчастіше трансфор-
мується у зовнішню мотивацію, а профе-
сійна спрямованість процесі навчання 
практично втрачається. Наявність цих 
підгруп характерно для вузів будь-якого 
профілю, є об�єктивною та відображає 
реальну картину. 

Відомим фактом є те, що мотива-
ція навчальної діяльності пов�язана з 
такою характеристикою цієї діяльності, 
як успішність. Один з основних виснов-
ків дидактики полягає у тому, що в 
ефективній навчальній системі ті, хто 
навчаються, за критерієм навчальної 
успішності розподілені за нормальним 
законом. У такому випадку нормативно 
високий рівень засвоєння матеріалу 
досягається основною масою. Неопти-
мальність або неефективність ін нова-
ційних систем призводить до деформа-
ції даної закономірності та, в решті 
решт, до її інверсії. 

О.В.Смирнов у своєму дослідженні 
[4] встановив відмінності в структурі 
мотивації відмінників та слабо встигаючих 
студентів. Основоположними мотивами 
відмінників є намагання набути знань, 
інтерес до навчального предмета. Слабо 
встигаючі студенти навчаються переважно 
для того, щоб скласти екзамени, виконати 
те, що вимагає викладач. Отже, є всі 
підстави відповідно до поділу за типом 
мотивації встановити поділ студентської 
групи за рівнем успішності. Тоді до 
першої групи увійдуть студенти з високим 
рівнем навчальних досягнень, до другої � з 
середнім, а до третьої � з низьким. 

За таким розподілом студенти 
першої та другої групи найімовірніше 
виберуть той атрактор, що призводить до 
утворення дисипативної системи з новими 
якостями (у відношенні до системи 
індивідуального досвіду студента це може 
виражатися в підвищенні рівня засвоєння 
знань, навичок та вмінь з певної навчаль-
ної теми). Студенти третьої групи можуть 
уникнути дискомфортної ситуації, усунув-
шись від неї. В термінах синергетики цей 

випадок відповідає вибору атрактора, що 
відповідає стану рівноваги. Але при виборі 
такого атрактора система має великі 
шанси деградувати та бути зруйнованою. 
Ще одним можливим атрактором може 
бути �хаос�. Обравши цей атрактор, систе-
ма потрапляє в хаотичне становище, вихо-
дом з якого може бути або нова дисипа-
тивна система, або (у разі затягування дії 
даного атрактора) деградація і руйнуван-
ня. Але, не зважаючи на існування альтер-
натив у виборі стану існування системи, 
існують можливості нав�язування їй ззовні 
сценаріїв подальшого розвитку. Відомим 
фактом є те, що система проявляє значну 
чутливість до впливів, які  узгоджуються з 
її внутрішніми властивостями. 

Відносно процесу навчання у вузі 
цілком зрозумілим є те, що викладач 
зацікавлений у тому, щоб результатом 
контрольно-коригуючої діяльності стало 
підвищення рівня навченості студентів 
(тобто утворення дисипативної системи з 
новими якостями). Успішність здійснення 
цього наміру, як слідує з вище сказаного, 
залежатиме від того, наскільки внутрішні 
потреби студента співпадають з тими 
зовнішніми впливами, які на нього здій-
снює викладач. Отже, метою контрольно-
коригуючої діяльності викладача є, по-
перше, виведення системи �студент� із 
стійкого стану, по-друге, підтримання нес-
тійкого стану певний час та, по-третє, 
виведення системи знань, навичок та умінь 
студента на новий, більш високий рівень.  

Успішність проведення контроль-
но-коригуючих заходів напряму зале-
жить від правильності вибору відповід-
них засобів. 

Що стосується засобів для проведен-
ня контролю, то основними вимогами до 
них мають бути: 1) диференційованість 
завдань за рівнем складності; 2) можли-
вість за допомогою цих завдань перевіри-
ти якість засвоєння основних навчальних 
елементів з відповідної теми; 3) наявність 
контрольних завдань підвищеної склад-
ності (можливе їх оцінювання додаткови-
ми заохочувальними балами). Завдання 
підвищеної складності необхідні для збуд-
ження процесів незадоволення наявним 
рівнем знань, навичок та умінь у студен-
тів, що мають високий рівень навченості і 
отримують за виконання контрольної 
роботи максимальну кількість балів. Мета 
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цих завдань � коригування, яке пов�язане з 
більш глибоким розумінням елементів 
математичних знань. 

Основні вимоги до коригуючих 
засобів визначаються основною метою 
здійснення коригування. По-перше, ко-
ригуючі завдання повинні, по можли-
вості, повно враховувати індивідуальні 
особливості кожного зі студентів, а, по-
друге, сприяти переходу системи знань, 
навичок та умінь студентів на новий, 
більш високий рівень. Це стає можли-
вим, якщо запропоновані викладачем 
завдання викликають зацікавленість у 
студента. У такому випадку зовнішня 
мета керуючо-коригуючої діяльності 
викладача співпадає з мотивами нав-
чальної діяльності студента, що значно 
підвищує якість її виконання.  

На наш погляд, найбільш ефектив-
ними коригувальними засобами з цієї 
точки зору є так звані рефлексивні задачі. 
В.В.Котенко [1] під рефлексивною зада-
чею розуміє задачі, що активізують процес 
відображення тими, хто навчається, різних 
компонентів навчальної діяльності. На 
його думку, рефлексивні задачі покликані 
допомагати: виділяти різні зв�язки та від-
ношення між компонентами знань; уза-
гальнювати та систематизувати знання; 
схематизувати способи розв�язування 
задач та прийоми організації дій; нав-
читися розуміти та перевіряти себе та ін. 

Стосовно курсу вищої математики в 
якості рефлексивних задач можуть бути 
завдання: розв�язати задачу з нестан-
дартно поданою умовою (зокрема, так 
звані комплексні задачі, які включають в 
себе навчальні елементи з різних змісто-
вих модулів, задачі-кросворди та ін.); 
скласти опорні конспекти, опорні таблиці, 

плани, що узагальнюють матеріал певного 
змістового модуля; перевірити правиль-
ність виконання контрольної роботи. Але 
однією з головних вимог до завдань кори-
гуючого характеру є їх доступність, мож-
ливість їх виконання певним студентом. 
Усвідомлення студентом нереальності 
розв�язання запропонованої викладачем 
задачі викликає у нього неодмінне 
відсторонення від прийняття цілі. 

У контексті висвітленої проблеми за-
лишається не з�ясованим питання визна-
чення оптимальної періодичності здійснення 
контрольно-коригуючих заходів у процесі 
вивчення курсу вищої математики. Більш 
детальної розробки потребує система реф-
лексивних задач, які можуть викорис-
товуватися в якості коригуючих засобів. 
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