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У статті розглянуті методи особистісного підходу до організації самостійної роботи 

студентів будівельних спеціальностей під час вивчення курсу математики. Описані методи 
дозволяють актуалізувати інтерес студентів до отримання професійно-орієнтованих 
знань. Запропоновані шляхи здійснення зовнішньої та внутрішньої диференціації студентів 
будівельних спеціальностей під час вивчення математики.  
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Постановка проблеми. Особистіс-

ний підхід посідає особливо важливе 
місце при вивченні курсу математики у 
вищій школі. Це пов'язано з тим, що уч-
ні мають різний рівень підготовки при 
вступі до ВНЗ. У той же час, в цій дис-
ципліні неможливо вивчення нового ма-
теріалу без достатньо повного володін-
ня раніше вивченим матеріалом. Якщо, 
наприклад, вивчення новітньої історії 
можливе без поглибленого вивчення 
курсу історії стародавнього світу або, 
скажімо, у фізиці вивчення розділу оп-
тики можливе без знання курсу механі-
ки, то при вивченні курсу вищої мате-
матики у ВНЗ студент не зможе оволо-
діти новим матеріалом без достатньо 
вільного володіння курсом шкільної ма-
тематики. Тому, за оцінкою студентів, 
вища математика в технічних ВНЗ є од-
нією з найскладніших дисциплін. При 
цьому вона залишається досить важли-
вим предметом не тільки базового курсу 
навчання, а й впливає на розуміння і 
сприйняття дисциплін спеціалізації сту-
дентів інженерних спеціальностей. Це 
стосується, наприклад, таких дисциплін, 
як фізика, опір матеріалів і будівельна 
механіка.  

Аналіз актуальних досліджень. 
Провідні вчені досліджували проблему 
диференціації у навчанні: вивчення осо-
бистості (І.С.Кон), мотиваційно-
ціннісної сфери діяльності і способів її 
стимулювання (Г.С.Батіщев, Л.П.Буєва, 
В.К.Вілюнас, Л.С.Виготський, 
В.В.Давидов, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, 
Д.Н.Узнадзе та ін.); аналіз теорії педа-
гогічного стимулювання 
(Ш.О.Амонашвілі, А.С.Бєлкін, 
С.М.Лисенкова, В.О.Сухомлинський, 
У.Глассер, Л.Ллойд та ін.); питання реа-
лізації педагогічного потенціалу емоцій 
у навчально-пізнавальній діяльності 
(І.Д.Бех, У.А.Васильєва, 
В.Л.Поплужний, О.К.Тихомиров, 
Л.Я.Гозман). За кордоном методика ін-
дивідуального підходу в навчанні розро-
бляється багато років і втілюється в 
життя в усіх видах навчально-виховної 
діяльності [6].  

Розробка методики особистісного 
підходу в нашій країні здійснюється 
окремими авторами на прикладі різних 
дисциплін. Наприклад, профільна дифе-
ренціація при навчанні вивчалася 
В.І.Шинкаренко [8] на прикладі курсу 
хімії; елементи особистісного підходу 
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при навчанні математики в школі роз-
роблені О.В.Труновою [7].  

На жаль, у нашій країні практика 
диференційованого навчання (в залежнос-
ті від особистісних якостей учня) не прий-
нята на державному рівні. У даній статті 
розглядається один з прийомів особистіс-
ного підходу до навчання вищої матема-
тики в інженерно-технічному вузі. Він 
може бути використаний на практиці при 
викладанні математичних дисциплін.  
Мета статті – виділити засоби мето-

дичного впливу (за допомогою прийо-
мів диференційованого навчання) на 
ефективність навчання вищої математи-
ки у ВНЗ, як базового курсу будівель-
них спеціальностей; оцінити способи 
педагогічного впливу на студентів для 
збільшення ступеня особистісної заці-
кавленості та посилення мотивації до 
навчання.  
Виклад основного матеріалу. При 

вивченні математики труднощі виника-
ють у багатьох студентів [1]. Дослід-
ження показують, що навіть при одна-
ковому обсязі початкових знань у сту-
дентів і при використанні єдиної від-
працьованої методики надання нового 
матеріалу, нові знання будуть засвоєні в 
різному ступені. За рівнем засвоєння 
нового матеріалу всю масу студентів 
можна умовно розділити на три групи. 
Перша група - студенти, які найбільш 
повно засвоїли новий матеріал. Вони 
можуть використовувати його для ви-
рішення не тільки типових завдань, але 
й для самостійного пошуку шляху ви-
рішення нестандартних прикладів. Вони 
легко будують логічні зв'язки в ході 
розв′язання задачі. Друга група студен-
тів – учні, які опановують в процесі за-
няття новий матеріал настільки, що мо-
жуть вирішувати завдання, близькі до 
розглянутих, але відчувають труднощі 
при знаходженні нетривіальних рішень. 
При цьому такі студенти можуть виді-
лити важливі, істотні моменти з нового 
обсягу знань. До третьої групи студен-
тів відносяться такі, яким важко вирі-
шити типову задачу навіть під час роз-

гляду аналогічного прикладу. Таким 
студентам часто важко виділити основні 
акценти, найбільш важливі для подаль-
шого оволодіння матеріалом. Як прави-
ло, при адекватному оцінюванні (за ре-
зультатами поточних контрольних робіт 
або ж комп'ютерного тестування) ці 
групи студентів мають відповідно низь-
ку успішність.  

У багатьох ВНЗ України, у тому числі 
ДонНАСА, на даний час найчастіше ви-
користовується 12-бальна система оціню-
вання отриманих знань. Учні першої гру-
пи, що найбільш повно оволоділи матері-
алом, як правило, мають оцінки 9, 10, 11 
або 12 балів. Ці оцінки характеризують 
високий рівень успішності. Добрий рі-
вень знань мають студенти другої групи, 
їх оцінки зазвичай – 7-8 балів. Учні тре-
тьої групи мають задовільний (4-6 балів) 
або навіть низький рівень успішності (1, 2 
або 3 бали при поточному контролі). Згід-
но з науково-методичними дослідження-
ми, що проводилися в Європі, кількість 
студентів, що мають найнижчий (незадо-
вільний) рівень успішності, становить 
близько 10% від загальної кількості сту-
дентів. Частина студентів, що має найви-
щу успішність, становить також близько 
10% від загальної маси студентів. Варто 
сказати, що саме ці 20% учнів потребу-
ють особливої уваги з боку педагога. Всім 
групам студентів залежно від їх можли-
вості засвоювати нові знання буде потріб-
на різна ступінь керівництва викладача.  

Студенти з низькою успішністю, які 
отримують завдання першого рівня 
складності, навчившись виконувати їх, 
отримують задоволення від виконаної 
роботи й додатковий стимул до навчан-
ня [3]. Цього не відбувається, якщо сту-
денти відразу отримують завдання се-
редньої складності і зазнають трудно-
щів з їх виконанням. Те саме можна ска-
зати і про студентів з високим рівнем 
успішності - виконуючи дуже прості 
завдання, такі учні швидко втрачають 
інтерес до нового матеріалу.  

З вищесказаного випливає, що необ-
хідна така організація навчального про-
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цесу, яка дозволить враховувати відмін-
ності між здібностями і знаннями сту-
дентів. Навчання повинне бути органі-
зоване таким чином, щоб враховувати 
індивідуальні особливості кожного сту-
дента, і в той же час дозволяти виклада-
чеві працювати з усією навчальною 
групою. Диференціація навчання є саме 
тим підходом, який враховує ці особли-
вості.  

Необхідність враховувати індивідуаль-
ні особливості кожного студента зумов-
лює необхідність використання такої 
форми навчання, яка б дозволила педа-
гогу надати допомогу учню, і в той же 
час дала студенту можливість активізу-
вати самостійну роботу і прояву твор-
чих прагнень.  

Особистісний підхід у навчанні мо-
же здійснюватися за двома напрямками: 
зовнішньої і внутрішньої диференціації. 
Зовнішня диференціація реалізується у 
створенні однорідних груп учнів за здіб-
ностями (у школах це класи з поглибле-
ним вивченням певної дисципліни), ор-
ганізації факультативних занять, а та-
кож в навчально-виховній діяльності 
профільних навчальних закладів. У ви-
щих навчальних закладах, принципи 
зовнішньої диференціації, на наш пог-
ляд, можуть бути реалізовані достатньо 
повно. На відміну від програми серед-
ньої школи, яка містить (як правило) 
тільки обов'язкові дисципліни, навчаль-
ний план обраного при вступі ВНЗ до-
зволяє студенту крім обов'язкових дис-
циплін поглиблено вивчати предмети, 
які відповідають його здібностям (гума-
нітарним або технічним) і особистим 
інтересам. У процесі навчання значна 
увага приділяється різноманітним спец-
курсам, а також факультативам, тому 
студент набуває ті знання, які йому ці-
каві і необхідні для професійної особис-
тісної самореалізації. Крім базових кур-
сів, студент має можливість поглиблю-
вати свої знання в галузі знань, що його 
цікавить, займаючись науковою діяль-
ністю та беручи участь в олімпіадах і 
студентських конференціях.  

Внутрішня диференціація характе-
ризується особистісним підходом до ор-
ганізації навчання різних груп учнів з 
неоднаковим рівнем успішності. Як зга-
дувалося вище, викладачеві доводиться 
надавати різні заходи допомоги студен-
там з високою, достатньою, середньою 
або низькою успішністю. Якщо студен-
тів з високою та достатньою успішністю 
слід зацікавлювати нестандартними завдан-
нями і незвичними підходами до вирі-
шення типових завдань, то у студентів з 
більш низькою успішністю такі завдан-
ня можуть знизити мотивацію до навчання 
через їх підвищену складність. У серед-
ній школі ця проблема вирішується за 
допомогою поділу класу учнів на під-
групи залежно від успішності. Завдяки 
диференційованим завданням для кож-
ної підгрупи діти отримують навчальне 
навантаження, що відповідає їхнім осо-
бистим здібностям і пізнавальним інте-
ресам. У вищій школі така диференціа-
ція на підгрупи не завжди може бути 
здійснена. Це відбувається тому, що ве-
лика частина навчального навантаження 
розподіляється на самостійну, позаклас-
ну роботу студента.  

У ВНЗ України на аудиторне наван-
таження нині припадає близько 50% від 
загального обсягу, який виділяється на 
вивчення курсу, інші 50% відводяться 
на самостійну роботу студентів. При 
цьому, відповідно до Болонського про-
цесу, у ВНЗ рекомендується перехід до 
системи навчання, за якою на аудиторне 
навантаження відводиться тільки 20-
25% навчального часу. Як ми бачимо, 
передбачається, що основна частина ча-
су буде приділятися студентам для са-
мостійного вивчення курсу. У ці години 
також входить час, витрачений на інди-
відуальні консультації. Тому ми вважа-
ємо, що поділ на підгрупи за рівнем ус-
пішності не є доцільним у ВНЗ. Та не-
велика частина навчального наванта-
ження, яка відводиться на аудиторні за-
няття, повинна бути заповнена фронталь-
ною навчальною роботою, тобто робо-
тою викладача зі всією групою. Можли-
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ва невелика ступінь диференціації на 
практичних заняттях – її можна здійс-
нювати, видаючи студентам індивідуаль-
ні завдання на картках після розгляду 
кількох стандартних завдань з нового 
матеріалу. Тому важливою є проблема 
диференціації навчання під час органі-
зації самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студента перед-
бачає не тільки вивчення відповідної 
літератури, а й індивідуальні консуль-
тації з викладачем і написання різних 
самостійних робіт. До останніх можна 
віднести реферати, лабораторні, курсові 
роботи.  

На нашу думку, при вивченні курсу 
вищої математики дуже ефективним ви-
дом самостійної роботи студентів є ти-
пова розрахунково-графічна робота. Ця 
робота виконується студентом індивіду-
ально і передбачає виконання декількох 
типових завдань за заданою темою кур-
су математики. Кожен студент отримує 
свій варіант завдань. Така письмова ро-
бота дозволяє розвинути мислення, ло-
гіку та аналітичні здібності. Оскільки 
студенти отримують диференційовані 
завдання, які розрізняються рівнем 
складності, викладач може варіювати їх 
кількість. Дуже важлива індивідуальна 
робота викладача зі студентом при ви-
конанні розрахунково-графічної роботи. 
Педагог може варіювати ступінь наван-
таження, регулюючи міру допомоги уч-
ню залежно від його підготовки. Чим 
вища успішність студента, тим меншою 
повинна бути допомога викладача.  

Студентам з високою успішністю 
викладач може надавати допомогу на 
етапі пошуку шляху рішення та аналізу 
отриманого результату. Студенти з доб-
рою успішністю потребують допомоги 
при обробці отриманого завдання (ана-
лізі умови завдання), при пошуку шляху 
рішення, іноді при здійсненні рішення. 
Студенти із задовільною і низькою ус-
пішністю потребують допомоги викла-
дача на всіх етапах роботи над завдан-
ням: оцінювання умови, складання пла-
ну розв′язання, пошук відповіді з ураху-

ванням набутих знань та аналізі отри-
маного результату. З набуттям певних 
навичок допомога викладача, природно, 
повинна ставати меншою, і студент мо-
же бути віднесений до групи студентів з 
більш високою успішністю.  

Можливе також надання додаткових 
завдань до розрахунково-графічної робо-
ти деяких груп студентів. Тут слід знову 
звернути увагу на дві групи студентів: з 
низькою і, навпаки, високою успішністю. 
Студенти з низькою успішністю потре-
бують додаткового напрацювання нави-
чок вирішення тривіальних завдань, які 
допоможуть їм закріпити вивчений на-
вчальний матеріал. Студенти з високою 
успішністю, навпаки, повинні бути залу-
чені до вирішення нестандартних зав-
дань, що дасть їм можливість реалізувати 
свої особисті інтелектуальні здібності і 
творчий потенціал.  
Висновки. При проведенні спільної 

роботи з навчальною групою студентів 
викладач отримує можливість найбільш 
повно здійснювати особистісний підхід 
у навчанні саме при виконанні студен-
том самостійної роботи. У викладанні 
курсу вищої математики найкращим ви-
дом такої роботи, на наш погляд, є роз-
рахунково-графічна робота, яка містить 
набір індивідуальних завдань. Ці за-
вдання є типовими при вивченні курсу. 
Студент має можливість працювати ін-
дивідуально, звертаючись до викладача 
за допомогою. Щоб зацікавити студен-
тів, викладач може варіювати кількість 
задач і рівень їхньої складності. До того 
ж, студентів з високою успішністю мож-
на залучати до участі в предметних 
олімпіадах та підготовки доповідей на 
студентські наукові конференції. Така 
узагальнена форма індивідуалізації на-
вчальної діяльності видається нам най-
більш практичною та ефективною. З її 
допомогою можна актуалізувати інтерес 
майбутніх будівельників не тільки до 
вивчення математики як непрофільної 
дисципліни, а й до оволодіння профе-
сійно-спрямованими знаннями, підви-
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щити їхню особистісну самооцінку і мо-
тивацію до найповнішої самореалізації.  

Спрямування наших подальших нау-
кових досліджень ми бачимо в проекту-
ванні змісту особистісно орієнтованих 
форм організації навчальної, виховної 
та науково-дослідницької діяльності 
студентів в сучасному ВНЗ.  

 
1. Жученко О.А., Пономарева С.Я. Пси-

холого-педагогический анализ успеваемости 
студентов по высшей математике на эко-
номическом факультете // Сб. Инноваци-
онное развитие АПК: итоги и перспективы. 
Материалы Всерос. научно-практ. конф. 
т.3. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2007. – С. 83-89. 

2. Кузнецов А. Профильное обучение: 
проблеми; перспективи развития // Народ-
ное образование. – 2003. – № 4. – С. 85–88.  

3. Рідкоус О.В. Ситуація успіху: психо-
лого-педагогічні механізми та етапи орга-

нізації // Педагогічний альманах (зб. наук. 
праць). Вип. 4. – Херсон, 2009. С. 55-63.  

4. Слєпкань З.І. Методика навчання ма-
тематики // К.: Зодіак-ЕКО, 2000. – 512с.  

5. Стратегія реформування освіти в 
Україні: Рекомендації з освітньої політики. 
– К.: „К.І.С.”, 2003. – 296 с. 

6. Тищенко Е.Г. Практика выявления 
одаренных учащихся в школах США // Пе-
дагогика и народное образование за рубе-
жом: НИИТиИП. Вып.2 (170), 1992.  

7. Трунова О.В. Місце, зміст і структу-
ра навчального матеріалу з елементів сто-
хастики в ліцеях і класах з поглибленим ви-
вченням математики // Вісник Черкаського 
університету. – Черкаси, 2008. – Вип. 139. 
Серія педагогічні науки. С. 139-147.  

8. Шинкаренко В.И., Дивоняк Ю.И. 
Профильная дифференциация обучения хи-
мии // Вісник Черкаського університету. – 
Черкаси, 2008. – Вип. 139. Серія педагогічні 
науки. – С. 282-288.  

 
 
 
Резюме. Дзундза А.И., Чудина К.Ю. ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СТРОИТЕЛЕЙ. В статье рассмот-
рены методы личностного подхода к организации самостоятельной работы студентов 
строительных специальностей при изучении курса математики. Описанные методы позво-
ляют актуализировать интерес студентов к получению профессионально-ориентированных 
знаний. Предложены пути осуществления внешней и внутренней дифференциации студентов 
строительных специальностей при изучении математики. 

Ключевые слова: личностный подход, обучение, самостоятельная работа студентов.  
 
Abstract. Dzundza A., Chudina K. PERSONAL APPROACH TO MATHEMATICAL 

EDUCATION ORGANIZATION FOR FUTURE BUILDERS. The article describes the me-
thods of personal approach to organizing students' independent work in mathematics course for 
builder students. The described methods allow to evoke students' interest to professional-oriented 
knowledge. The ways to implement external and internal differentiation of builder’s  profession stu-
dents, studying mathematics, are offered. 

Key words: personality approach, education, independent work of students.  
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