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У статті розглянуті психолого-педагогічні передумови формування евристичних 

умінь студентів, дотримання сукупності яких може внести кардинальні зміни у навча-
льно-виховний процес на заняттях з аналітичної геометрії та лінійної алгебри у зв’язку 
з поставленою проблемою дослідження. 

Ключові слова: евристичні вміння, евристична діяльність, евристичне навчання, 
студентський вік, мотивація, адаптація. 

 
 

Постановка проблеми. Формування 
професійно-орієнтованих евристичних 
умінь відбувається під час виконання сту-
дентами різних видів навчально-пізнаваль-
ної діяльності. Залучення студентів до на-
вчально-пізнавальної евристичної діяльно-
сті на практичних заняттях з лінійної алге-
бри створює найбільш сприятливі умови, за 
яких студент, як зазначає Т.С.Максимова 
[1], виступає не лише як «об'єкт» педагогі-
чного впливу, а і як активний суб'єкт цієї 
діяльності. 

Створення оптимальних умов для роз-
криття та розвитку творчості, математич-
них здібностей та талантів студентів – зна-
чною мірою залежить від уміння викладача 
цілеспрямовано організувати та управляти 
їх евристичною діяльністю. Здійснювати 
таке управління можливо, спираючись на 
знання психолого-педагогічних закономір-
ностей навчального процесу, які концент-
рують у собі досягнення психології, дидак-
тики та відповідну методику. 

Для побудови методичної системи фо-
рмування прийомів евристичної діяльності 
студентів у першу чергу необхідно вивчити 
їх вікові та психологічні особливості, маю-
чи на увазі лише ті з них, які важливо вра-
ховувати в процесі навчання математичних 
дисциплін. 

Аналіз досліджень і публікацій. До 
недавнього часу вважалось, що рівень ква-
ліфікації спеціаліста визначається виключ-
но тим обсягом знань, які отримані в про-
цесі навчання. Навіть рівень засвоєння 
знань істотно залежить від індивідуальних 
особливостей людини, яка навчається, за-
значає Е.А.Климов [2]. Важливу роль у 
цьому процесі, як зазначають В.І.Ковальов 
[3], відіграють не тільки характеристики 
пізнавальних процесів (сприйняття, пам'яті, 
мислення та ін.), але також індивідуально-
типологічні особливості особистості та її 
мотивація. Тому важливим є цілісна психо-
логічна характеристика студентського віку 
та насамперед його творчих можливостей. 
Час навчання у ВНЗ співпадає із другим 
періодом юності та першим періодом зрі-
лості, який відрізняється складністю стано-
влення особистісних рис – процес, проана-
лізований у роботах Б.Г.Ананьєва, І.С.Ко-
на, В.Т.Лисовського та А.В.Дмитрієва, 
В.А.Роменця, Н.Г.Мілорадової та ін. 

Одним із структурних компонентів 
професійно-орієнтованої евристичної дія-
льності є мотиваційний компонент. У зв'яз-
ку з цим ми відмічаємо важливість мотива-
ції професійно-орієнтованої евристичної 
діяльності. Свого часу С.Л.Рубінштейн за-
значав, що для того, щоб особистість, яка 
навчається по-справжньому, включалась у 
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роботу, потрібно, щоб завдання, поставлені 
перед нею, протягом навчальної діяльності, 
були не тільки зрозумілими, а й внутрі-
шньо прийняті нею. Мотиваційна сфера 
студентів досліджується в роботах 
Л.О.Буйновської, Г.В.Терещук [4], 
Н.Ф.Токар [5], В.А.Якуніна [6], а також ці-
єю проблемою займалися В.Г.Асєєв, 
В.К.Вілюнас, і А.Н.Лєонтьєв [7], 
А.К.Маркова, Ш.Магомед-Ємінов, 
Л.М.Фрідман, В.С.Мерлін, П.В.Сімонов, та 
ін. 

Передумовою активної діяльності сту-
дентів у навчанні лінійної алгебри на прак-
тичних заняттях та необхідною умовою її 
ефективності, тобто умовою для успішного 
включення студентів у різні види навчаль-
но-пізнавальної діяльності, під час здійс-
нення яких відбувається формування еври-
стичних умінь, – є адаптація. Питання ада-
птації студентів розглядають у своїх дослі-
дженнях М.В.Левченко, А.Г.Мороз, 
Г.І.Постолова та інші. 

Метою даної статті є дослідження пси-
холого-педагогічних передумов формуван-
ня прийомів евристичної діяльності студе-
нтів ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Студе-
нтські роки припадають на другу стадію 
професійного росту, а саме, навчання про-
фесії, а це вимагає суттєвих інтелектуаль-
них та фізичних затрат. Студентство – пе-
ріод неоднорідний за своїми характеристи-
ками. Так, інтелектуальні можливості сту-
дентів молодших курсів уступають відпо-
відним характеристикам випускників. Мо-
жна виділити наступні труднощі спілку-
вання першокурсників: 

- труднощі встановлення взаємовідно-
син з людьми старшими за віком; 

- труднощі виступу перед великою ау-
диторією;  

- труднощі побудови аргументації. 
Першокурсники виявляють схильність 

до відтворення діяльності за зразком ця 
особливість приписує викладачу будувати 
навчальну лекцію як завершену дидактич-
ну одиницю, у визначеній логічній послі-
довності, подавати матеріал у зразковій 
структурі.  

Пізнавальні інтереси молоді, на відміну 
від юнацтва, характеризуються тим, що 
молодь утримує в собі більше протилежних 
спрямувань. Крім того, молодість прагне 
відкривати найбільшу кількість джерел, що 
дають естетичне, інтелектуальне та мора-
льне задоволення, однак ставлення до дже-
рел нерідко буває недостатньо критичне. 

У студентському віці помітно зміцню-
ються ті якості, яких не вистачало в повній 
мірі в старших класах – цілеспрямованість, 
рішучість, наполегливість, самостійність, 
ініціатива, уміння володіти собою. Збіль-
шується інтерес до моральних проблем (ці-
лей та образу життя, обов'язку, коханню, 
вірності та ін.). 

У процесі навчання і психічного розви-
тку молоді відбувається процес адекватно-
го самопізнання, оцінки своїх можливос-
тей, згортання надмірного ідеалізму мрій. 
Проте молодість – це вік, коли прагнення 
до творчості найсильніше: цьому сприяє 
широта захоплень, інтересів. Психологи 
встановили, що найбільша кількість галу-
зей людської діяльності стартує у творчому 
плані саме у вік молодості [1]. 

Наведений аналіз дає змогу стверджу-
вати, що професійно-орієнтована евристи-
чна діяльність – це діяльність, яка за своїм 
характером відповідає особливостям віку 
студентства, завдяки прагненню людей 
цього віку до творчості, пізнання. Саме у 
студентів перших курсів доцільно форму-
вати евристичні уміння, так як у цьому віці 
вже починають вимальовуватись індивіду-
альні риси творця. 

Одним із структурних компонентів 
професійно-орієнтованої евристичної дія-
льності є мотиваційний компонент. Під мо-
тивом ми будемо розуміти відповідь на пи-
тання, чому людина ставить перед собою 
ту чи іншу мету, діє так, а не інакше. Моти-
вація – це внутрішня детермінація поведін-
ки та діяльності. Вона може бути обумов-
лена й зовнішніми подразниками середо-
вища, що оточує людину. Але зовнішнє 
середовище діє на людину фізично, у той 
час як мотивація – процес психічний, що 
перетворює зовнішні впливи на внутрішні 
спонукання. 
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Нас цікавить мотивація навчально-
пізнавальної евристичної діяльності студе-
нтів, а саме студентів молодших курсів. Під 
мотивом навчальної діяльності розуміють-
ся всі фактори, що зумовлюють виявлення 
навчальної активності: потреби, цілі, уста-
новки, почуття боргу, інтереси та ін. 

Студенти першого курсу, так само як і 
школярі, найбільш високо оцінюють такі 
мотиви, як «хочу мати знання, щоб бути 
корисним суспільству», «хочу бути куль-
турним та розвинутим», «подобається діз-
наватися про нове», «хочу отримати осві-
ту», «хочу підготуватися до обраної профе-
сії» та ін. Але є ще й престижні мотиви, які 
більш діючі, наприклад, «звик бути серед 
найкращих», «не хочу бути серед гірших», 
«приємно отримувати схвалення», «звик 
робити все добре». Саме останні мотиви є 
більш діючі для більшості першокурсників. 

А.І.Гебос [8] виділяє фактори (умови), 
які сприяють формуванню позитивного 
мотиву до навчання: 

* усвідомлення найближчих та кінце-
вих цілей навчання; 

* усвідомлення теоретичної та практи-
чної значущості знань, які засвоюються; 

* емоціональна форма викладення на-
вчального матеріалу; 

* показ «перспективних ліній» у розви-
тку наукових понять; 

* професійна спрямованість навчальної 
діяльності; 

* вибір завдань, що створюють пробле-
мні ситуації в структурі навчальної діяль-
ності; 

* наявність зацікавленості та «пізнава-
льного психологічного клімату» в навчаль-
ній групі. 

На базі загальної мотивації навчальної 
діяльності з’являється визначене ставлення 
до різних навчальних предметів. Воно зу-
мовлюється:  

а) важливістю предмета для професій-
ної підготовки; 

б) інтересом до визначеної сфери знань 
і до даного предмету як її частини; 

в) якістю викладання (задоволеністю 
заняттями з даного предмета); 

г) мірою складності оволодіння цим 
предметом, виходячи з власних здібностей; 

д) взаємовідносинами з викладачем да-
ного предмета. 

Усі ці мотиватори можуть знаходитися 
в різних відносинах між собою і мати різ-
ний вплив на навчання, тому уявлення про 
мотиви навчальної діяльності можна отри-
мати, тільки виявивши значущість для ко-
жного студента всіх компонентів складної 
мотиваційної структури. 

Надасть змогу сформувати більш роз-
винений інтерес до математичних дисцип-
лін, як зазначає Т.С.Максимова [1], запро-
вадження викладачем як традиційних, так і 
нетрадиційних форм та методів навчання, 
серед яких і евристичні, але підкріплених 
високим методичним, науковим, емоцій-
ним рівнем викладання та застосуванням 
ІКТ. 

Таким чином, формування позитивних 
мотивів навчання аналітичної геометрії і 
лінійної алгебри у студентів-фізиків, пов'я-
зане з формуванням професійних та пізна-
вальних мотивів, є однією з важливих пе-
редумов формування евристичних умінь, 
що у свою чергу обумовлює потребу та ін-
терес до професійно-орієнтованої евристи-
чної діяльності на заняттях з аналітичної 
геометрії та лінійної алгебри. 

Поняття мотиву пов’язано з поняттям 
діяльності. Діяльність без мотиву не буває. 
Основними «складовими» окремих людсь-
ких діяльностей є дії, що їх створюють. Ді-
єю А.Н.Леонтьєв [7] називає процес, що 
підпорядкований уявленню про той ре-
зультат, який повинен бути досягнутий, 
тобто процес, підпорядкований усвідомле-
ній меті. Діяльність – це одиниця життя, 
опосередкована психічним відображенням, 
реальна функція якого складається в тому, 
що воно орієнтує суб’єкта в предметному 
світі. Іншими словами, діяльність – це не 
реакція і не сукупність реакцій, а система, 
що має будову, свої внутрішні переходи і 
перетворення, свій розвиток. 

Як зазначає Г.А.Атанов [9], будь-яка ді-
яльність, у тому числі і навчальна, склада-
ється з наступних елементів: потреба – мо-
тив – мета – підцілі – задачі – підзадачі – дії 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 36. – 2011. 

 

 

76 

– операції – продукт. Будь-які дії та посту-
пки людини визначаються будь-якими по-
требами. Те, заради чого здійснюється дія-
льність, – мотив. Те, для чого здійснюється 
діяльність, є метою діяльності. Централь-
ним з точки зору організації та функціону-
вання системи освіти, на думку 
Г.А.Атанова [9], є поняття навчального 
процесу. Навчальна діяльність є досить 
специфічним видом діяльності і має ряд 
особливостей. Вона представляє собою і 
мету, і продукт навчання. 

Однією з основних особливостей на-
вчальної діяльності, яка відрізняє її від ін-
ших видів діяльності, є те, що студент – це 
не тільки суб’єкт діяльності, але, одночас-
но, і її об’єкт. Таким чином, одна із особли-
востей навчальної діяльності полягає в не-
від’ємності її продукту від її суб’єкта.  

Під навчальною діяльністю психологи 
розуміють діяльність студентів, яка спря-
мована на набування теоретичних знань 
про предмет вивчення та загальних прийо-
мів розв’язання пов’язаних з ним завдань, і 
тому – на розвиток студентів та формуван-
ня їх особистості. 

У структурі діяльності, у тому числі і 
навчальної, В.В.Давидов [10] виділяє три 
компоненти: мотиви та навчальні завдання; 
навчальні дії; дії контролю та оцінювання. 
Навчальну діяльність, як зазначає З.І.Слєп-
кань [11], не можна звести до жодного з 
компонентів. Повноцінна навчальна діяль-
ність завжди є єдністю взаємопроникнен-
ням усіх цих трьох компонентів. Тому у 
студентів необхідно формувати навчальні 
мотиви, завдяки чому знання та уміння на-
будуть для них особливого сенсу. 

Розглянемо ще одну психологічну пе-
редумову формування прийомів евристич-
ної діяльності студентів – проблему адап-
тації першокурсників. Ця проблема широко 
обговорюється в системі вищої освіти, і не 
випадково від успішності цього процесу 
багато в чому залежить подальша профе-
сійна кар'єра і особистісний розвиток май-
бутнього спеціаліста. Прийнято розрізняти 
три форми адаптації студентів-
першокурсників до навчання у ВНЗ: 

• формальна, яка торкається пізнава-
льно-інформаційного пристосування до 
нового оточення, структури вищої школи, 
змісту навчання в ній, її традицій, своїх 
обов'язків. 

• соціально-психологічна (суспільна) 
адаптація відображає процес внутрішньої 
інтеграції (об'єднання) групи студентів-
першокурсників та інтеграцію цієї групи зі 
студентським оточенням у цілому. У цьому 
контексті основною функцією адаптації є 
прийняття індивідуумом норм і цінностей 
нового соціального середовища, форм со-
ціальної взаємодії, які в ньому склалися, 
формальних і неформальних зв'язків, а та-
кож форм навчальної діяльності. 

• дидактична форма адаптації торка-
ється проблеми підготовки до нових форм і 
методів навчальної роботи у ВНЗ відобра-
жає, в першу чергу, інтелектуальні можли-
вості студентів-першокурсників. 

Під час роботи зі студентами 1-го курсу 
особливу увагу потрібно звернути на ряд 
чинників і умов, які зумовлюють активну 
(успішну) адаптацію вчорашніх школярів 
до життя у ВНЗ: 

• знання студентів про структуру на-
вчання у ВНЗ, знання своїх прав і обов'яз-
ків; 

• зміна умов навчання до збільшення 
питомої ваги практичних занять і самостій-
ної роботи; 

• допомога кураторів в організації 
академічної групи в цілому; 

• допомога викладачів, старшокурс-
ників у плануванні навчальної, громадської 
і науково-дослідної роботи студентів 1-го 
курсу та ін. 

Від того, як студенти почнуть оволоді-
вати загальноосвітніми дисциплінами, зок-
рема математичними дисциплінами, з яким 
рівнем базової підготовки, в якому психо-
логічному стані буде залежати їх ставлення 
до навчання в цілому як провідної діяльно-
сті в оволодінні майбутньою професією. 
Саме тому, важливим під час проведення 
практичних занять з аналітичної геометрії 
та лінійної алгебри є використання різних 
форм та методів навчання, прийомів цілес-
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прямованого впливу на особистість, які б 
полегшували та прискорювали перебіг 
процесу професійної адаптації першокурс-
ників, пов'язаною з необхідністю пристосу-
вання до структури вищої школи, загально-
го змісту й окремих компонентів навчаль-
ного процесу, особливостей обраної про-
фесійної діяльності. 

Формування евристичних умінь сприя-
тиме розв'язанню проблеми фундаменталі-
зації вищої освіти, тобто поглибленню за-
гальнотеоретичної, загальноосвітньої, зага-
льнонаукової та загально-професійної під-
готовки, оскільки їх природа дає можли-
вість реалізовувати їх не тільки у професій-
ній діяльності, яка торкається різних облас-
тей знань, але і в різних навчальних дисци-
плінах, як, наприклад, у математиці. 

Активізація мислення та управління 
ним – задача важка та багатогранна. Будь-
яке мислення, а тим більше евристичне, є 
пошуком та відкриттям нового, самостій-
ними рухами до нових узагальнень. Усе це 
дає нам основу для ствердження про необ-
хідність дотримання закономірностей мис-
лення для введення евристичної задачі під 
час організації евристичної діяльності при 
вивчення алгебри і геометрії. 

Як підкреслює З.І.Калмикова [12], в ев-
ристичній діяльності у тісній взаємодії зна-
ходяться різні компоненти (і практичні, і 
образні, і понятійні), а перевага одного з 
них визначається особливостями психіки 
кожного студента. Відповідно до навчання 
повинен реалізуватися принцип гармоній-
ного розвитку різних видів мислення. 

На основі багаторічних психолого-
педагогічних досліджень було доведено, 
що оволодіння знаннями та вміннями йде 
значно ефективніше, якщо при визначеній 
організації навчального матеріалу почина-
ти не з окремого, а з загального, не з дета-
лей, а з головного, переходячи від загаль-
ного до окремого, від головного до деталей, 
від принципів до їх використання. На нашу 
думку, треба користуватися цими ідеями в 
організації розв’язання навчальних про-
блем, розв’язанні евристичних задач. 

Висновки. Отже, ми вважаємо, що при 
дотриманні розглянутих психолого-педаго-

гічних передумов формування евристичних 
умінь студентів ВНЗ на заняттях з аналіти-
чної геометрії та лінійної алгебри у сукуп-
ності, діалектичної єдності може внести 
кардинальні зміни у навчально-виховний 
процес на заняттях нашої дисципліни у 
зв’язку з поставленою проблемою дослі-
дження. 
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Резюме. Сулим Т.П. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМОВ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-
ДЕНТОВ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Одним из путей ре-
шения проблемы воспитания творческой личности будущего физика есть формирова-
ние эвристических умений студентов на практических занятиях по аналитической 
геометрии и линейной алгебре. В статье рассмотренные психолого-педагогические 
предпосылки формирования эвристических умений студентов. 
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Abstract. Sulim T. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRECONDITION S 

OF FORMING THE METHODS OF HEURISTIC ACTIVITY OF STU DENTS OF 
PHYSICAL MAJORS.  One of the possible solutions of the problem of physicist's creative 
personality education is forming heuristic skills while practicing the analytical geometry and 
the linear algebra. The article considers psycho-pedagogical pre-conditions of forming heu-
ristic skills of students. 
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