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Розглядаються психолого-дидактичні передумови самостійної роботи студентів-
першокурсників економічних ВНЗ. Виділяються дві групи умов: зовнішні (дидактичні) і внутрі-
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Ключові слова: незалежна робота студентів; дидактичні для психології передумови; зов-
нішні (дидактичні) терміни; внутрішні (індивідуальні) терміни.

Для професійного становлення майбутніх
фахівців великий потенціал має їх само-
стійна робота у процесі навчання. Її ефек-
тивна організація має здійснюватись із вра-
хуванням психолого-дидактичних переду-
мов. Ці передумови визначаються індиві-
дуально-психологічними особливостями
студентів-першокурсників, специфікою
навчальної дисципліни «Математика для
економістів», змістом самостійної роботи з
даної дисципліни.

В педагогіці та дидактиці вищої школи
накопичений значний фонд досліджень,
присвячений психологічному аналізу здій-
снення самостійної роботи студентів. Ме-
тодисти та педагоги завжди надавали важ-
ливого значення вивченню всіх аспектів,
пов’язаних з СРС. Цією проблемою займа-
лися Б.П.Єсипов, П.І.Підкасистий, Ю.К.Ба-
банський, В.А.Козаков, В.К.Буряк, О.Г.Мо-
роз, Д.В.Чернілевський, А.І.Кузьмінський
та інші. Методичні основи формування са-
мостійної роботи з математики як навчаль-
ної діяльності відображено у наукових ро-
ботах З.І.Слєпкань, М.І.Жалдака, В.Г.Бевз,
В.О.Швеця, О.І.Скафи та інших. Вивченню
проблем становлення самостійної активної
особистості майбутнього економіста під
час його підготовки до навчальної діяльно-
сті присвячені наукові праці Л.І.Нічугов-

ської, І.Ф.Зінов’єва, Р.Е.Нафієва, О.Г.Фом-
кіної, Н.В.Ванжі, Г.М.Романової.

Метою нашої статті є: уточнення
психолого-дидактичних передумов само-
стійної роботи в умовах кредитно-
модульної системи організації навчання,
які сприяють формуванню знань і вмінь
студентів економічних спеціальностей в
процесі навчання вищої математики.

За характером впливу на самостійну
роботу доцільно розділити передумови на
дві групи: зовнішні (професіоналізм діяль-
ності викладача, цілепокладання, організа-
ція СРС, відбір змісту СРС, мотивацію (зов-
нішню і внутрішню)) та внутрішні (індиві-
дуальні). Самостійна робота визначається
єдністю зовнішніх та внутрішніх умов.
Внутрішні умови не можуть бути реалізо-
вані без необхідних зовнішніх умов.

Викладач, що починає працювати зі
студентами-першокурсниками, має створи-
ти сприятливий клімат навчання, викорис-
товуючи адаптивну методику. Це безпосе-
редньо вплине на ефективність і самостій-
ної роботи студентів. Важливим є такий
аспект, як вміння викладача створити умо-
ви для сприятливого клімату навчання. Од-
ним з його складових є «віра в успіх» (при-
чому як з боку викладача, так і з боку сту-
дента). Ще однією важливою умовою є
«встановлення правильних взаємовідносин
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між викладачем та аудиторією і між студе-
нтами в групі, для чого необхідно виходити
з моральної норми, яка базується на загаль-
нолюдських цінностях». [6, 83]

Наступні рекомендації допоможуть ви-
кладачам знайти індивідуальний підхід до
студентів з різними характеристичними
даними:

• аудиторні заняття потрібно проводити
так, щоб забезпечити виконання деякого
мінімуму самостійної роботи всіма студен-
тами й передбачити ускладнені завдання
для краще підготовлених студентів;

• необхідний періодичний контроль
(комп’ютерний та традиційний) успішності
виконання СРС і консультації викладача.
Принципове значення має особисте педаго-
гічне спілкування викладача зі студентом;

• для успішності СРС потрібні чіткі ме-
тодичні вказівки по її виконанню. На почат-
ку семестру викладач на першому лекцій-
ному занятті повинен ознайомити студен-
тів із цілями, засобами, трудомісткістю,
строками виконання, формами контролю й
самоконтролю СРС;

• на практичних заняттях варто виявити
студентів, які успішно й швидко справ-
ляються із завданнями. Їм можна давати
ускладнені індивідуальні завдання, пропо-
нувати консультувати більш слабких сту-
дентів, проводячи з «консультантами» до-
даткові заняття.

Важливою зовнішньою умовою ефек-
тивної СРС є цілепокладання. Чітке визна-

чення цілей самостійної роботи виклада-
чем, а також усвідомлення і прийняття їх
студентами є необхідним елементом орга-
нізації та здійснення  самостійної роботи.
Метою самостійної роботи майбутніх еко-
номістів з вищої математики є розширення
і закріплення математичних знань і умінь,
набуття навичок практичного їх застосу-
вання. Відповідно до мети ми виділили за-
вдання самостійної роботи студентів з ви-
щої математики: навчити студентів творчо
сприймати навчальний матеріал і його
осмислювати; привити навички щоденної
самостійної роботи в одержанні та узагаль-
ненні знань з вищої математики.

Мета самостійного вивчення матеріалу
має бути пов’язана з метою досягнення
вмінь самостійної роботи з вищої матема-
тики, таких як: вміння складати конспект,
вміння самостійно розв’язувати задачі,
комп’ютерні вміння та інші. Важливими є
також такі вміння,  як:  проектування мети
вивчення тем студентами, підбір засобів,
літератури згідно теми, складання завдань
у відповідності до поставлених цілей тощо.

Реалізуючи компетентістний підхід, важ-
ливо узгодити три взаємопов’язані сфери
діяльності майбутнього економіста, що ви-
значають його професійну компетентність:
навчальну, соціальну і безпосередньо про-
фесійну. Специфікою побудови структури
освітнього процесу є реалізація моделі роз-
витку компетентності спеціаліста (рис. 1).

Рис. 1. Модель розвитку компетентності спеціаліста

Рівень знань являє собою ознайомлен-
ня, вивчення і розуміння основних ідей та
теорій. Вміння потребує використовувати
на практиці знання для розв’язання типо-
вих задач. Володіння припускає освоєння

та застосування способів діяльності в про-
фесійній сфері для розв’язання нестандарт-
них задач.  «Бажати»  –  відповідає мотива-
ційним установкам, що реалізуються зав-
дяки розвиваючій та креативній функціям.
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Вищий рівень «встигати» – відповідає роз-
витку здібностей студента (креативних,
комунікативних, рефлексивних і мислене-
вих), що дозволяють йому розв’язувати за-
дачі і займатися самотворчістю на основі
самоуправління. На думку І.Ф.Зінов’єва та
Р.Е.Нафієва, вказані рівні відповідають
просуванню студента від знань до творчої
діяльності та розвитку особистості [2, 21].

Самостійна робота студентів має реалі-
зовуватись з урахуванням загально-дидак-
тичних принципів (системності, послідов-
ності, доступності, індивідуального підхо-
ду), принципів КМСОН, принципів андра-
гогіки, принципів особистісно-орієнтовано-
го навчання та діяльнісного підходу. Згідно
нової парадигми навчання стає однією з
форм людської діяльності. Здатність студе-
нта навчатися самостійно, без безпосеред-
нього керівництва викладача –  та якість,
яка необхідна сучасній особистості в будь-
якій професійній діяльності. Це положення
можна пов’язати з особливостями органі-
зації СРС з урахуванням андрагогічного
підходу до навчання.

Навчання студентів традиційно розгля-
дає педагогічна модель. Андрагогіка (від.
грець.  «андрос»  –  доросла людина,  «аго-
гейн» – вести) – напрям у педагогіці, тобто
педагогіка, спрямована спеціально на доро-
слих та потреби їх вікової групи.  В андра-
гогічній моделі весь процес навчання буду-
ється саме на суспільній діяльності викла-
дача і учнів. Тобто андрагогічна модель
навчання передбачає і забезпечує активну
діяльність учня, його високу мотивацію, а,
отже, високу ефективність процесу на-
вчання. С.І.Змєйов зазначає, що «андраго-
гічну модель навчання можна застосовува-
ти в відповідних умовах і при навчанні виз-
наченого контингенту учнів». [3, 92]

Студент –  це людина,  що знаходиться
на стадії «дорослішання», яка може ство-
рити, за підтримки викладача, власну осві-
тню траєкторію навчання. В рамках андра-
гогічного підходу йому можна і потрібно
пропонувати свободу вибору часу, засобів,
методів навчання,  враховуючи рівень під-
готовки, психологічні особливості. Розгля-
даючи методичні засади самостійної робо-

ти майбутніх економістів у ВНЗ, ми стави-
мо співпрацю викладача і студентів в осно-
ву ефективного навчання. Деякі принципи
андрагогіки доцільно враховувати при про-
ектуванні самостійної роботи майбутніх
економістів в процесі навчання вищої ма-
тематики.

1. Пріоритет самостійного навчання.
Даний принцип є найголовнішим і найваж-
ливішим в самостійній роботі, оскільки тут
розуміється самостійне здійснення студен-
тами організації процесу свого навчання, а
це є кінцевою метою – навчити вчитися.

2. Принцип спільної діяльності та інди-
відуалізації навчання. Принцип передбачає
спільну діяльність викладача і студентів, а
саме: планування самостійної роботи, роз-
гляд моделі компетентності майбутніх еко-
номістів, визначення індивідуального тем-
пу самостійного навчання тощо.

3. Принцип опори на досвід студента.
Принцип стосується навчання дорослих.
Оскільки ми переносимо його на навчання
студентів віку 17-18 років, то маємо на ува-
зі досвід навчання в школі та підготовки до
вступу в ВНЗ.

4. Системність самостійної роботи. Цей
принцип передбачає дотримання цілей,
змісту, форм, методів, засобів самостійної
роботи і оцінювання результатів роботи.

5. Принцип елективності самостійної
роботи. Означає надання студентам певної
свободи вибору цілей, змісту, форм, мето-
дів,  джерел,  засобів,  термінів,  часу вико-
нання самостійної роботи.

6. Принцип усвідомлення самостійного
навчання. Означає усвідомлення, осмис-
лення студентами всіх параметрів процесу
самостійної роботи і своїх дій по її органі-
зації.

Сформульовані принципи навчання до-
рослих перенесені в площину самостійної
роботи студентів і не суперечитимуть ди-
дактичним принципам педагогічної моделі
навчання. Головна відмінність їх від педа-
гогічних принципів полягає в тому, що во-
ни визначають діяльність насамперед сту-
дентів, як суб’єктів навчальної діяльності.

Важливою зовнішньою умовою є ретель-
ний відбір змісту матеріалу самостійної ро-
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боти. Зміст самостійної роботи майбутніх
економістів з вищої математики має відпо-
відати нормативній програмі освітньо-
професійної підготовки бакалаврів та визна-
чатися дидактичною карткою вивчення дис-
ципліни. Зміст СРС виділяється згідно визна-
чених нами критеріїв:

1). Врахування спряженості змісту СРС
з темами шкільного курсу.  Тобто у змісті
тем мають простежуватися зв’язки курсу
вищої математики з шкільним курсом ма-
тематики.

2). Можливість вибору індивідуальної
траєкторії при виконанні і засвоєнні СРС.
Вибір власної траєкторії навчання – є про-
блема в освіті, масовим утрудненням для
викладачів і студентів. Вибір студентами
власної траєкторії навчання майже відсут-
ній, можна перегнати або відстати, що не
схвалюється, тому що це створює додатко-
ве навантаження викладачу, тому студентів
або гальмують (активних), або підганяють
(менш активних).

3). Актуалізація змісту СРС. Якщо сту-
дент не розуміє, для чого йому та чи інша
інформація, де вона йому знадобиться, то
засвоєння не виникає. На деякий час інфо-
рмація затримується в пам’яті і втрачаєть-
ся. Якщо освітні технології передбачають
актуалізацію (розуміння важливості, зна-
чущості), то засвоєння інформації вмотиво-
ване і результативне. Важливо, щоб засво-
єння матеріалу впливало на вивчення ін-
ших тем вищої математики, а також інших
дисциплін навчального плану економіста.

Зміст самостійної роботи з вищої мате-
матики майбутніх економістів, які є студе-
нтами-першокурсниками, має бути пред-
ставлений у відповідних навчально-
методичних посібниках для самостійної
роботи, що мають спеціально визначену
структуру і зміст. Структура такого посіб-
ника запропонована у статті [1].

Активна самостійна робота можлива за
наявності серйозної та стійкої мотивації,
яка є важливим фактором успішного на-
вчання в ВНЗ. На думку С.М.Гончарова,
«дійсною основою мотиву виступає потре-
ба. Сукупність потреб і мотивів, які спону-
кають людину до діяльності, називають

мотивацією. Всяка цілеспрямована діяль-
ність повинна мати мотивацію. Тільки за
цих умов проявляється діяльність навчан-
ня. Мотиваційність процесу навчання
включає три групи мотивів: зовнішні (за-
охочення-покарання), змагальні (успіх в
порівнянні з ким-небудь або з самим со-
бою), внутрішні (як поле плідної діяльності
особистості)».

Серед факторів, що сприяють зовніш-
ній мотивації самостійної роботи, можна
виділити наступні:

1. Введення в навчання активних мето-
дів,  наприклад,  ділових ігор або ситуацій-
них занять з використанням комп’ютерної
підтримки.

2. Використання факторів мотивації ко-
нтролю знань (накопичувальні оцінки, рей-
тинг, тести). Ці фактори при визначених
умовах можуть викликати потяг до супер-
ництва, що само по собі є сильним мотива-
ційним фактором самовдосконалення сту-
дента.

3. Заохочення студентів за позитивні ре-
зультати навчання і творчій діяльності і
санкції за погане навчання.

4. Індивідуалізація та диференціація за-
вдань, що виконуються як в аудиторії так і
поза нею, постійне оновлення банку зав-
дань.

Як слушно зазначає Є.П.Ільїн, [4, 148]
«не можна зовні в процесі виховання фор-
мувати мотиви, на що сподіваються багато
педагогів. Мотив – складне психічне утво-
рення, яке повинен побудувати сам
суб’єкт». Від сформованості внутрішніх
мотивів студентів залежить результатив-
ність їх діяльності. До сформованих внут-
рішніх мотивів студентів можна віднести:
власні можливості (знання, вміння); пере-
ваги (інтереси, схильності); власний стан на
даний момент; умови досягнення цілей на-
вчання тощо.

Для майбутніх економістів одним з го-
ловних мотивів є – підготовка до подаль-
шої ефективної професійної діяльності.
Але при розгляді мотивів навчальної діяль-
ності студентів психологи виділяють внут-
рішню спрямованість: на одержання знань,
на одержання професії, на одержання дип-



Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 32. – 2009.

112

лому. Виявлення рівня сформованості мо-
тивації допоможе викладачу обрати відпо-
відні форми і методи самостійної роботи.
Тип мотивації має бути врахований при
індивідуальній роботі з студентами. Для
виявлення типу мотивації ми використову-
вали методику, запропоновану А.О.Реаном
та В.А.Якуніним [7] «Вивчення мотивів
навчальної діяльності студентів». Студен-
ти, що націлені на одержання знань, харак-
теризуються високою регулярністю в на-
вчанні, цілеспрямованістю, сильною волею
тощо.  Ті,  хто спрямовані на одержання
професії, часто проявляють вибірковість,
поділяючи дисципліни на «потрібні» та
«непотрібні» для вивчення. Установка на
отримання диплому робить студента ще
менш розбірливим в виборі засобів на шля-
ху його одержання – нерегулярні заняття,
«штурмівщина», шпаргалки та інше.

До внутрішніх передумов СРС ми від-
носимо: вікові та психологічні особливості
(пізнавальні здібності, емоційно-вольові
особливості); рівень попередніх знань,
сформованість навичок самостійної роботи.

Період навчання у вищому навчально-
му закладі є для сучасної молодої людини
одним з найважливіших,  так як саме цей
час є періодом її особистісного зростання
та становлення як особистості. Даний час
характеризується одночасним перебігом
цілого ряду психічних процесів, які обумо-
влені особливостями діяльності, соціально-
го оточення. Розглядаючи психологічні пе-
редумови самостійної роботи ми виділяємо
ті психологічні процеси та якості, які мо-
жуть впливати на успішність її проведення,
тобто: особливості пізнавальних здібностей
студента (мислення, сприймання, пам’ять,
увага, уява); особливості емоційно-вольової
сфери (темперамент, характер, воля, емо-
ції).

Аналіз навчальних джерел з психології
вищої школи [4; 5; 6] дозволив виділити
деякі психічні особливості студентів дано-
го віку, які є визначальними в організації
СРС. А саме, у студентів-першокурсників:

- найменші обсяг і стійкість уваги, хоча
концентрація уваги підвищується;

- в структурі мислення – накопичення і
збереження нової інформації обмежується
узагальненням, конкретизацією і абстрагу-
ванням (іншими словами, мислення «випе-
реджає» пам’ять), обсяг пам’яті зменшу-
ється;

- учіння набуває змісту підготовки до
майбутньої професії, поступово переходя-
чи в мотив пізнавальної діяльності; почи-
нає проявлятися вибірковий інтерес до
знань – студенти заглиблюються до вивчення
різних областей знань.

Однією з внутрішніх умов СРС,  яка
значною мірою впливає на результати ро-
боти, буде визначення рівня попередніх
знань студентів з математики, з’ясування
рівня сформованості навичок самостійної
роботи.

Особливістю організації СРС для пер-
шокурсників є те, що здатність до само-
стійної роботи у ВНЗ вони тільки форму-
ють, на відміну від, наприклад, студентів
старших курсів. Можна проаналізувати
структуру діяльності студентів, як колиш-
ніх старшокласників, які за роки навчання в
школі придбали певні навички самостійної
роботи. Зокрема, можна перевірити як
першокурсники ставлять мету власної дія-
льності та обирають засоби для її реалізації.
Для виявлення рівня сформованості нави-
чок самостійної роботи ми використали
методику А.А.Карманова [8], в основу якої
покладено загальнонауковий базис «Мета-
Засіб-Результат».

Таким чином, щоб самостійна робота
студентів в умовах кредитно-модульного та
адаптивного навчання реалізувала власну
мету та завдання,  при її організації мають
враховуватись психолого-дидактичні пере-
думови (рис. 2).



© Zabranskiy V., Vinnichenko N.

113

Рис. 2. Психолого-дидактичні передумови СРС
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