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Досліджуються питання педагогічної діагностики індивідуальних особливостей студентів 
з метою оптимізації самостійної роботи при вивченні вищої математики. Виділені мета, 
місце діагностики, а також критерії, згідно яких слід проводити педагогічну діагностику 
майбутніх економістів. 

 
 
Економічна освіта має за мету підготу-

вати фахівців із сучасним світоглядом, про-
фесійними знаннями, вміннями їх практич-
ного використання при розв�язанні соціаль-
но-економічних проблем на базі постійної 
самоосвіти. Раціональна та ефективна орга-
нізація самостійної роботи майбутніх еко-
номістів � це одна з найбільш важливих 
складових сучасного навчання.  
В процесі опанування майбутньою про-

фесією студенти не тільки мають оволодіти 
певною системою знань і умінь, а й виро-
бити в собі звичку до постійного навчання і 
удосконалення себе як фахівця. Ще фран-
цузький вчений Альфред Біне вважав, що 
краще �вчити тому, як навчатися�, а не 
навчати окремим поняттям і навичкам. 
Студент є суб�єктом навчання. В цьому 

новому суб�єкт � суб�єктному відношенні 
викладач уже не стільки навчає, як допома-
гає вчитись студентові самостійно. Відно-
шення суб�єкт↔ суб�єкт � це активна спів-
праця, в результаті якої студент здобуває 
знання, уміння і навички, а викладач � 
майстерність. Процес самостійної навчаль-
ної роботи формує вміння і звичку міркува-
ти над змістом галузі знань, що освоюється, 
та її професійними задачами. 
Самостійна робота студентів, її органі-

зація та методичне забезпечення на сучас-
ному (�болонському�) етапі розвитку 
вищої школи надає їм цілковито нового 
значення і нової якості.  

Самостійна робота студентів регламен-
тується такими нормативними документа-
ми як Закон України �Про вищу освіту�, 
Закон �Про освіту�, �Положенням про 
організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах�. 
Питанням організації самостійної робо-

ти в різних типах закладів освіти присвяче-
но досить багато педагогічних досліджень. 
Визначенню поняття самостійної роботи та 
її організації присвячені дослідження 
А.М.Алексюка, В.А.Козакова, С.І.Архан-
гельського, П.І.Підкасистого, І.А.Зимньої, 
О.Г.Молібога, Д.В.Чернілевського, М.І.Том-
чука, Я.Я.Болюбаша, М.М.Фіцули та ін. 
Питання методики навчання математики у 
вищих навчальних закладах економічного 
профілю розглядаються в багатьох роботах. 
Так, у роботах О.Г.Мороза, В.С.Тесленка 
відображені особливості організації само-
стійної роботи студентів молодших курсів. 
Навчання студентів вмінню планувати 
свою пізнавальну діяльність досліджували 
О.М.Козак, М.П.Красницький та ін. Роз-
робці науково-обґрунтованої концепції 
математичної освіти студентів економічних 
спеціальностей присвячена робота Л.І.Ні-
чуговської. О.Г.Фомкіна обґрунтувала не-
обхідність вдосконалення математичної 
підготовки студентів економічного профі-
лю, розробила методичну систему прове-
дення практичних занять з математики. 
Дослідження Н.В.Ванжа присвячене само-
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стійній роботі студентів економічних спе-
ціальностей при вивченні математичних 
дисциплін. Проблема самостійної роботи в 
навчанні завжди вважалась актуальною. 
Але багатогранність проблеми не забезпе-
чує єдиного підходу до її розв�язання. 
Актуальність дослідження самостійної 

роботи студентів з вищої математики у 
ВНЗ економічного профілю зумовлена 
необхідністю вдосконалення методики її 
організації, потребою її організаційно-
методичного забезпечення, пошуком шля-
хів її оптимізації в умовах кредитно-мо-
дульної системи організації навчання.  
Мета даної статті: визначити мету, 

місце та критерії педагогічної діагностики 
студентів при організації самостійної 
роботи з вищої математики; запропонува-
ти впровадження педагогічної діагностики 
індивідуально-психологічних особливостей 
майбутніх економістів з метою оптиміза-
ції самостійної роботи. 
Відомо, що �управління навчальним 

процесом складається з проектування, 
організації, мотивації і контролю, який 
мобілізує певну групу людей на досягнення 
поставлених цілей у заданому виді діяль-
ності�. [5, 43] Управління самостійною 
роботою при вивченні вищої математики в 
економічному вищому навчальному закла-
ді має такі ж складові.  
Проектуванням, на основі встановлення 

вихідного стану об�єкта управління (в да-
ному випадку самостійної роботи), визна-
чаються цілі і завдання його розвитку, 
складається програма дій. За допомогою 
проектування викладач мислено осягає 
зміст майбутньої самостійної роботи, скла-
дає план, проводить діагностичні операції, 
прогнозує її кінцеві результати. 

�Організаційний аспект в управлінні 
передбачає створення певної системної 
структури з суб�єктів та об�єктів для досяг-
нення поставлених цілей, визначення функ-
ціональних взаємодій, завдань для вико-
нання. 
Найкращі плани і найбільш досконала 

організація зазнають невдач без відповідної 
мотивації, яка передбачає з�ясування і задо-

волення потреб студентів в процесі успіш-
ної реалізації ними визначених завдань. 
Управлінський цикл закінчується конт-

ролем, за допомогою якого перевіряється 
стан виконання поставлених завдань, 
досягнення проміжних і кінцевих резуль-
татів, створюється можливість корекції 
заданого курсу. Контроль використову-
ється не лише для оцінки ефективності 
функціонування даної системи, а й дає змо-
гу вносити корективи обраного курсу, 
переглядати та уточнювати тактичні і стра-
тегічні цілі�. [5, 43] 
Ефективність самостійної роботи зале-

жить від управління нею викладачем. Але 
вона також залежить і від особистості 
студента, його фізіологічних та психоло-
гічних особливостей. Саме тому, на нашу 
думку, проектуючи самостійну роботу сту-
дентів з вищої математики, слід проводити 
їх педагогічну діагностику.  
Термін �діагностика� походить від 

грецьких слів �dia� � між, після, через, 
�gnosis� � знання. Діагностувати � означає 
дати опис стану об�єкту дослідження. 
Поняття �педагогічна діагностика� було 
запропоноване німецьким вченим К.Інгель-
кампом за аналогією з медичною та 
психологічною діагностикою в 1968 році. 
Педагогічна діагностика, на його думку, є � 
�вивчення результатів в зв�язку з способа-
ми, шляхами їх досягнення, виявлення 
тенденцій, динаміки формування продуктів 
навчання. Вона спрямована на процес 
навчання та покликана: по-перше, оптимі-
зувати процес навчання кожного студента; 
по-друге, забезпечити правильне визначен-
ня результатів навчання�. [2, 8] 
Оптимізація процесу навчання та само-

стійної роботи, наприклад використання 
різних методів навчання, залежить від знан-
ня викладачем індивідуальних особливос-
тей студента. Отже, мета педагогічної діаг-
ностики � з�ясування та усвідомлення 
викладачем і студентом індивідуальних 
особливостей студента для подальшої 
ефективної організації навчання і, зокрема, 
самостійної роботи з вищої математики. 
Педагогічна діагностика студентів має 

проводитись на початку нового навчаль-
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ного року, перед вивченням курсу вищої 
математики, тобто на етапі проектування 
самостійної роботи з дисципліни. 
Наші дослідження показують, що діаг-

ностика має проводитись за такими основ-
ними критеріями: 
1. Визначення освітніх потреб майбут-

нього економіста з вищої математики. 
2. Виявлення індивідуально-психоло-

гічних особливостей студента важливих 
для виконання самостійної роботи. 

3. Виявлення когнітивного стилю студента. 
Освітні потреби � потреби в оволодін-

ні знаннями, уміннями, навичками і якостя-
ми, що передбачаються прогностичною 
моделлю компетентності, якими необхідно 
оволодіти студенту з вищої математики для 
розв�язання професійних завдань. 
У процесі вивчення вищої математики 

має поступово формуватися переконаність 
студентів-економістів у необхідності на-
буття глибоких знань для їх подальшого 
успішного навчання і професійної діяль-
ності, а також підвищується зацікавленість 
до неї. Студенти набувають елементарних 
навичок практичного застосування матема-
тичних понять і методів до вивчення та 
аналізу економічних ситуацій. 
Дисципліна �Вища математика� вивча-

ється студентами І курсу спеціальностей 
напряму 0501 �Економіка і підприємництво� 
і є складовою фундаментального циклу 
дисциплін. Студент повинен бути обізна-
ним з математичними методами, знати пи-
тання математики фінансів, повинен добре 
орієнтуватися в математичних моделях 
економічних процесів. Для успішного роз-
в�язання цих задач сучасному економісту 
необхідні як фундаментальні знання з ви-
щої математики, так и навички їх застосу-
вання на практиці. 
При визначенні освітніх потреб викла-

дач разом із студентами має створити 
прогностичну функціональну модель ком-
петентності, яка повинна бути досягнута в 
процесі навчання кожним студентом. 
Модель компетентності � це вміння, 
знання, навички, якості і ціннісні орієнтації, 
необхідні для виконання тієї чи іншої 
соціальної ролі. Професійна компетент-
ність � це теоретична, практична та психо-

логічна складові підготовленості особис-
тості майбутнього фахівця, що проявля-
ються в його здатності та готовності до 
здійснення конкретного виду професійної 
діяльності. Іншими словами, компетент-
ність � це здатність розв�язувати проблеми 
(задачі), що виникають у житті засобами 
навчального предмету. 
Компетентність при вивченні вищої 

математики для майбутнього економіста 
має проявлятися в здібності: 

− розпізнавати проблеми, що вини-
кають при самостійному вивченні матеріа-
лу, які можуть бути розв�язані засобами 
вищої математики; 

− формулювати ці проблеми на мові 
вищої математики; 

− розв�язувати ці проблеми, викорис-
товуючи знання і методи вищої математи-
ки та аналізувати використані методи роз-
в�язання. 

− вивчення вищої математики допо-
може розвинути вміння, необхідні майбут-
ньому економісту, а саме: 

− здатність виділяти головні напрями, 
вміння зосереджуватись на головному; 

− поєднання абстрактного логічного 
мислення з предметно-образним відчуттям 
світу; 

− здібність скорочувати процес мір-
кування, мислити згорнутими структурами; 

− гнучкість мислення, здібність до 
переключення з однієї операції на іншу; 

− математична пам�ять (пам�ять на 
узагальнення, логічні схеми); 

− рахунковість мислення (уміння 
передбачати й оцінювати результати 
діяльності в числах) тощо. 
Тобто студент-майбутній економіст ра-

зом з викладачем повинен визначити обсяг, 
набір і характер знань, вмінь, навичок і 
якостей, які знадобляться йому в майбутній 
професійній діяльності.  
Після побудови моделі компетентності 

потрібно виявити наявність у студента рів-
ня компетентності та попередньої підготов-
ки. �І самому студенту, і викладачу потріб-
но ретельно визначити той реальний запас 
знань, якими вже володіє студент. І насам-
кінець потрібно провести порівняння рівня 
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компетентності, що вже має студент, з 
вимогами прогностичної моделі компе-
тентності. Це необхідно для виявлення тієї 
частини знань, якої недостає студенту в 
навчанні�. [3, 108] 
Що стосується індивідуально-психоло-

гічних особливостей майбутнього еконо-
міста, то потрібно розробити методику їх 
діагностування для ефективної самостійної 
роботи кожного студента, яка допомагала б 
виявити такі дані: вікові особливості 
студентів-першокурсників та психологічні 
якості розвинені у студента, які необхідні 
для самостійного навчання. 
В структурі здібностей потрібних 

студентам для самостійного навчання з 
вищої математики можна виділити такі 
складові: пізнавальні (інтелект, спеціальні 
здібності та креативність) та емоційно-
вольові особливості (почуття та емоції, 
воля, темперамент, характер). 
Під інтелектом розуміються пізнавальні 

процеси � мислення, пам�ять, сприйняття, 
увага, уява. Рівень інтелекту можна діагно-
стувати за допомогою тестування (тест 
інтелекту С.Біне, тест структури інтелекту 
Р.Амтхауера, тести Векслера). 
До спеціальних здібностей відносяться 

сенсорні, моторні та професійні. Для май-
бутнього економіста важливо виявити про-
фесійні здібності (економічне мислення), 
тому що низький рівень розвитку профе-
сійно важливих спеціальних здібностей 
може зробити недосяжним успішне нав-
чання в ВНЗ економічного профілю. 
Якщо інтелект являє собою здатність 

засвоювати вже існуючі знання і уміння, а 
також успішно застосовувати їх для розв�я-
зання задач, то креативність забезпечує 
створення студентом чогось нового. Креа-
тивність (від лат. �creatio� � створення) � 
творчі здібності особистості, що характери-
зуються готовністю до продукування нових 
ідей і що входять в структуру обдарова-
ності в якості незалежного фактору. Для 
визначення креативності можна використа-
ти опитувальник Джонсона [5, 102]. 
Методів вимірювання вольових якостей 

особистості є небагато, але безпосередньо 
про їх наявність у студентів можна судити 
за стійкістю в досягненні цілей. Факт зв�яз-

ку успішності навчання з вольовими якос-
тями не викликає сумніву, але можлива 
складність в побудові такого навчального 
процесу, в якому б студенту рідше хотілося 
силою заставляти себе включатися в 
самостійну навчальну діяльність.  
Стосовно характеру і темпераменту, то 

вони прямо не впливають на успішність 
навчання, але можуть створювати трудно-
щі або позитивно впливати на самостійне 
навчання в залежності від форм, методів 
викладання, стилю педагогічного спілку-
вання викладача.  
При організації самостійної роботи не-

обхідно використовувати пізнавальні стра-
тегії студентів у відповідності з когнітив-
ним стилем. Саме когнітивно-стильовими 
особливостями обумовлюється пізнавальна 
цікавість та успішність в навчанні. 
Когнітивний стиль � поняття вперше 

використане німецьким вченим А.Адлером 
для визначення характеристики особистос-
ті. Когнітивний стиль (від латин. �cognitio� 
� знання, грець. �stylos� � букв. стержень 
для письма) � стійкі індивідуальні особли-
вості пізнавальних процесів, які зумовлю-
ють використання різноманітних дослід-
ницьких стратегій. Іншими словами, когні-
тивний стиль � взаємодія пізнавальної (ког-
нітивної) та особистісної складових студен-
та при навчанні.  
Організація самостійної роботи в залеж-

ності від стилю студента � складна задача, 
оскільки кожна навчальна група студентів 
представлена різними стилями. Але, воло-
діючи інформацією про переваги та недо-
ліки свого пізнання і самопізнання, студент 
спочатку при підтримці, а потім і само-
стійно зможе обирати більш оптимальні 
для нього та ефективні в діяльності страте-
гії навчання, і, зокрема, самостійної роботи. 
Саме поняття �когнітивний стиль� при 

проектуванні самостійної роботи з вищої 
математики можна використати для того, 
щоб визначити відмінності студентів в 
процесі отримання і переробки інформації, 
а також, щоб розділити студентів на типо-
логічні групи в залежності від особливос-
тей їх когнітивної організації. 
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За даними спостережень Т.А.Гусєвої та 
С.І.Кудінова студентів можна розділити за 
такими когнітивними стилями. 
Теоретичний стиль. Студент системати-

зує вивчений матеріал, представляє його в 
схемах; представляє знання комплексно, не 
диференціюючи їх на різні аспекти; науко-
ву проблему розглядає в �згорнутому 
вигляді�, виділяючи в ній головне і відділя-
ючи його від другорядного; при самостій-
ному аналізі навчального матеріалу вивчає 
проблему в цілому, без звернення до дета-
лей, конкретних прикладів; надає перевагу 
коротким висновкам з приводу засвоєного 
матеріалу; представляє зміст навчального 
матеріалу у вигляді графіків, таблиць, схем. 
Практикоорієнтований стиль. Студент 

вивчений матеріал аналізує; на лекціях 
записує зміст матеріалу, виділяє головне, 
використовує різноманітні прийоми виді-
лення головного в змісті матеріалу; на 
практичних заняттях надає перевагу висту-
пам з власними узагальненнями і висновка-
ми, давати оцінку виступам однокурсників; 
при самостійному вивченні навчального 
матеріалу рухається від загального до 
часткового, від закону до форм його проя-
ву; вивчає явище в розвитку. [1, 93-94] 
Визначення когнітивного стилю (стилю 

пізнання) кожного студента дозволить 
раціональніше проектувати самостійну ро-
боту з вищої математики. 
Діагностична інформація збирається 

методами безпосереднього спостереження, 
анкетування, тестування студентів. 
Висновки. Педагогічна діагностика 

дозволить встановити вихідний стан студен-
тів перед вивченням курсу вищої матема-
тики. Використання діагностики студентів 

на етапі проектування самостійної роботи 
виявить індивідуально-психологічні особли-
вості студентів, необхідні їм для самостійної 
роботи, допоможе сформувати стійку моти-
вацію до навчання з вищої математики, 
визначить когнітивні стилі майбутніх еконо-
містів як основу їх професійної компетент-
ності. Також педагогічна діагностика повин-
на допомогти студентам-першокурсникам 
швидше адаптуватися до навчального на-
вантаження, до колективу, до вимог, що 
пред�являються викладачем при виконанні 
самостійної роботи. 
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