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Вступ. Особливості організації на-

вчання елементарної математики потре-

бують розгляду таких особистісних інди-

відуальних характеристик студентів, як 

навчальність і навченість, які безпосеред-

ньо впливають на формування компетент-

ності студентів у галузі елементарної ма-

тематики. 

Аналіз актуальних досліджень. По-

няття «навчальність» досить широко ви-

користовується в психолого-педагогічній 

літературі. Зокрема, А.Маркова зазначає 

[4], що навчальність визначається як 

сприйнятливість учня до засвоєння нових 

знань і нових способів їх здобуття, а також 

готовність до переходу на нові рівні розу-

мового розвитку. 

У роботах З.Калмикової зазначено [2], 

що навчальність – це система інтелектуа-

льних властивостей особистості, якостей 

розуму, що формуються, від яких зале-

жить продуктивність навчальної діяльнос-

ті (при інших рівних умовах: наявності 

вихідного мінімуму знань, позитивної мо-

тивації тощо).  

Основними показниками навчальності 

слід назвати динаміку в процесі засвоєння 

знань та формування умінь, легкість цього 

засвоєння (відсутність напруги, втоми, ві-

дчуття задоволення від одержання знань), 

гнучкість у здатності переходити на нові 

способи й прийоми роботи, тривале й міц-

не збереження знань засвоєного матеріа-

лу. 

Сумарними показниками навчальності 

З.Калмикова [2] називає лаконічність і 

темп мислення; обсяг конкретного матері-

алу, на основі якого досягаються результа-

ти виконання певних видів робіт та поета-

пність у процесі самостійного розв’язуван-

ня конкретних завдань, обсяг дозованої 

допомоги, внаслідок чого досягнуто ре-

зультат; час, витрачений на розв’язування; 

здатність до самонавчання; працездат-

ність, витривалість. 

Особливо значущими видаються озна-

ки навчальності, сформульовані в працях 

А.Маркової [4]:  

активність орієнтації за нових умов;  

ініціатива під час вибору нео-

бов’язкових завдань, самостійне звернення 

до більш складних вправ.  

Д.Богоявленська [6] зауважує, що ці 

показники можуть співвідноситись із по-

няттям інтелектуальної ініціативи як фе-

номену творчої активності:  
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наполегливість у досягненні постав-

леної мети та вміння працювати за ситуа-

ції перешкод, відволікань;  

схильність, готовність сприйняти чу-

жу допомогу, відсутність опору. 

За описаними вище ознаками З.Кал-

миковою [2], розроблено методику визна-

чення (діагностування) навчальності, в 

основу якої покладено наступні положен-

ня:  

діагностика повинна бути комплекс-

ною, спиратися на синтетичний (не аналі-

тичний) шлях;  

навчальність діагностується в пробле-

мних навчальних ситуаціях, де, за можли-

вості, повинні зрівнюватися інші умови. 

О.Морозов [6] вказує на наступні 

ознаки навчальності:  

швидкість формування нових понять, 

узагальнень;  

гнучкість мисленнєвих оперцій;  

здатність розв’язувати задачі різними 

способами;  

пам’ять на загальні поняття;  

узагальнені знання;  

інтелектуальна активність. 

Що вища навчальність, то швидше та 

легше людина набуває нових знань, тим 

вільніше оперує ними у відносно нових 

умовах, тим вищим є і темп її розумового 

розвитку. Зрозуміло, що на успіх учіння, 

окрім інтелекту, впливають також і багато 

інших особливостей психіки тих, хто на-

вчається: увага, пам’ять, мотиви, риси ха-

рактеру тощо. Про навчальність людини 

можна судити не з того, що вона може 

зробити на основі наслідування, що може 

засвоїти в результаті детального, розгор-

нутого пояснення матеріалу, тобто тоді, 

коли знання подаються в «готовому» ви-

гляді. Навчальність проявляється у відно-

сно самостійному набутті, відкритті нових 

для себе знань, у широті перенесення цих 

знань у нові ситуації, під час розв’язу-

вання нестандартних, нових для людини 

задач. 

Можна виокремити наступні якості 

розуму, які формуються у тих, хто навча-

ється, і які визначають рівень та специфіку 

навчальності. Наведемо коротку характе-

ристику цих якостей. 

Глибина розуму може бути виявлена 

через кількість істотних ознак, які людина 

може абстрагувати під час оволодіння но-

вим матеріалом, та рівень їх узагальнення. 

Протилежна якість – поверховість розуму, 

яка виявляється у виокремленні зовнішніх, 

одиничних ознак через встановлення ви-

падкових зв’язків між ними. 

Гнучкість розуму виявляється через 

ступінь мінливості мисленнєвої діяльнос-

ті, яка відповідає змінюваним умовам дос-

ліджуваної ситуації та розв’язуваної про-

блеми. Людина, яка володіє гнучким мис-

ленням, легко переходить від прямих 

зв’язків до обернених, від однієї системи 

дій до іншої, якщо цього потребує задача. 

Вона може відмовитися від звичних дій, 

подолати «бар’єр попереднього досвіду», 

якщо спроба розв’язати задачу на його ос-

нові не призвела до успіху, та шукати ін-

ший, оригінальний шлях розв’язування. 

Інертність розуму виявляється навпаки у 

схильності до шаблонів, звичної поетап-

ності думок, у складності переходу від од-

нієї системи дій до іншої. 

Стійкість розуму. Для того, щоб ус-

пішно оволодіти новими знаннями та опе-

рувати ними, студенту важливо не тільки 

виділити істотні ознаки, яких потребує 

ситуація, але й утримувати в голові всю їх 

сукупність, діяти  відповідно до цих ознак 

та не піддаватися впливу зовнішніх, випа-

дкових рис, які можуть призвести до по-

милкового розв’язку. Нестійкість розуму 

виявляється у складності орієнтації на 

ознаки, що входять до змісту нового по-

няття чи закономірності, у переході від 

однієї системи дій до іншої під впливом 

випадкових асоціацій. 

Самостійність розуму виявляється в 

активному пошуку нових знань та шляхів 

розв’язування задач. На високому рівні 

вияву цієї якості розуму людина шукає не 

тільки правильний, а й оптимальний 

розв’язок.  

Наслідування розуму виявляється у 

намаганні людини копіювати уже відомі 

способи розв’язування, уникаючи інтелек-
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туальної напруги навіть там, де поставлена 

задача їй доступна, а також у пошуку де-

талізованої допомоги, у сліпоті до поми-

лок. 

Таким чином, ми назвали основні ха-

рактеристики розуму, які входять до стру-

ктури навчальності як особистісної індиві-

дуальної якості студента. 

В.Крутецький зазначає [3], що можна 

виокремити деякі типи учнів з різною на-

вчальністю. Зокрема для учнів з більш ви-

сокою навчальністю характерні швидкий 

темп засвоєння, який пов’язаний із спро-

можністю швидко узагальнювати, висо-

кою гнучкістю (рухливістю) мисленнєвого 

процесу тощо. Учнів з більш низькою на-

вчальністю відрізняє уповільнений темп 

засвоєння, що визначається неспроможні-

стю швидко узагальнювати, інертністю 

мислення. 

Мета статті – розглянути поняття на-

вчальності, навченості, компетентності у 

контексті математичної підготовки студе-

нтів, встановити зв’язок між навченістю та 

компетентністю студентів. 

Виклад основного матеріалу. Оскі-

льки студенти-першокурсники мають різ-

ний рівень стартової математичної підго-

товки, то перед викладачами вищих на-

вчальних закладів гостро постає проблема 

виявлення навчальності студентів та дида-

ктично виваженого впливу на неї.  

Специфіка поєднання характеристик 

навчальності та різні рівні їх прояву утво-

рюють індивідуальну картину (паттерн) 

навчальності студентів. Створення так 

званого «паспорту навчальності» студента 

є необхідним вихідним кроком у розробці 

його індивідуальної освітньої траєкторії.  

Для того, щоб з’ясувати особливості 

навчальності студентів математичних фа-

культетів університетів, необхідно врахо-

вувати специфіку змісту навчання, зокре-

ма особливості об’єктів засвоєння, а також 

відповідні вимоги до результатів навчан-

ня.  

До об’єктів засвоєння під час вивчен-

ня математичних дисциплін ми відносимо 

поняття та їх означення, математичні фак-

ти (аксіоми, теореми, формули), способи 

діяльності (алгоритми, правила, евристич-

ні схеми, методи доведення тверджень, 

способи розв’язування певних класів задач 

тощо). Н.Тарасенкова зазначає [7], що у 

структурі способу діяльності можна виді-

лити змістовий (гносеологічний) та опе-

раційний (діяльнісний) компоненти. 

Змістовий компонент способу діяль-

ності – це система знань, до складу якої 

входять:  

1) вихідні знання про об’єкт та його 

властивості;  

2) підсумкові знання – про результати 

дій з об’єктом;  

3) знання про операційний склад спо-

собу діяльності;  

4) знання про інтелектуальні й пред-

метно-практичні засоби, які необхідні для 

виконання діяльності;  

5) система орієнтирів вибору певного 

способу діяльності із множини інших.  

Операційний компонент способу дія-

льності пов’язаний із безпосереднім вико-

нанням його дій. 

Оволодіння студентами змістовим 

компонентом способу діяльності характе-

ризується такими новоутвореннями в їх 

особистому досвіді, як знання, а опану-

вання операційним компонентом виража-

ється навичками та вміннями. У процесі 

вивчення математичних дисциплін студе-

нти опановують як загальнонавчальні, так 

і суто предметні способи діяльності. Серед 

останніх доцільно виділити дві групи – 

загальні та спеціальні способи діяльності. 

У ході дослідження з’ясовано, що на 

особливості навчальності студентів мате-

матичних факультетів університетів впли-

вають специфіка змісту навчання, зокрема 

особливості об’єктів засвоєння (понять та 

їх означень, математичних фактів, спосо-

бів діяльності) і відповідні вимоги до ре-

зультатів навчання, згідно з цим виділено 

три види навчальності (за ступенем новиз-

ни для студента об’єктів, що мають перет-

ворюватися, та мірою опанування спосо-

бів перетворення): об’єктну, коли об’єкти 

незнайомі, а способи перетворення стосо-

вно інших об’єктів опановані; процедурну, 

коли об’єкти знайомі, а способи перетво-
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рення є новими, незнайомими; комбінова-

ну, коли й об’єкти перетворення, і способи 

перетворення є новими для студента. Діа-

гностику цих видів навчальності під час 

вивчення студентами курсу ПРМЗ можна 

здійснити за допомогою спеціально дібра-

них задач.  

У процесі навчання результат діяльно-

сті студентів виражається в його навчаль-

них досягненнях. Можна виділити таку їх 

ієрархію: опанування окремого об’єкта 

засвоєння; опанування системи об’єктів 

засвоєння; опанування навчальної теми; 

опанування змістового модуля; опануван-

ня модуля курсу; опанування курсу зага-

лом. 

Необхідно враховувати, що навчальні 

досягнення не є усталеними, оскільки мо-

жуть змінюватися з плином часу, зокрема 

внаслідок забування того, що вивчалося. 

Крім того, їх виявляють наприкінці певно-

го дидактичного циклу: вивчення окремо-

го об’єкта засвоєння, вивчення системи 

об’єктів засвоєння, вивчення навчальної 

теми, вивчення змістового модуля, модуля 

курсу, вивчення курсу. Тому навчальні 

досягнення студента доцільно вважати 

ситуативною характеристикою результатів 

його навчання. 

Принципово іншою є ситуація, коли 

знання студента перестають активно ви-

користовуватися, але частина засвоєного 

матеріалу залишається в стані, наближе-

ному до активного, і ці знання розгорта-

ються достатньо швидко і легко. Таку сис-

тему знань називають залишковими знан-

нями. Спроможність студента не тільки 

пригадати, а й застосовувати ці знання ви-

значає навченість студента. 

Як зазначає О. Столяренко, навченість 

– найбільш професіоналізована власти-

вість особистості випускника, яка склада-

ється зі знань професійної сфери, навичок 

та умінь, що стосуються мінімуму змісту 

освітньої програми, що включає такі дис-

ципліни: загальні гуманітарні та соціаль-

но-економічні, загальні математичні, при-

родничо-наукові, загальнопрофесійні, 

спеціальні й ті, що стосуються спеціаліза-

ції, додаткові види підготовки майбутньо-

го фахівця, факультативи, різні практики. 

Навченість у галузі певного навчаль-

ного предмета (предметна навченість) ха-

рактеризують знання, навички і вміння, 

здобуті як результат вивчення цього пред-

мета і які перейшли у стан так званих за-

лишкових знань. Отже, у структурі пред-

метної  навченості можна виокремити три 

компоненти: знання, навички, уміння. 

Дослідження показали, що поняття 

«навченість» тісно пов’язане з поняттям 

«компетентність». Нині розкриттям суті 

таких категорій, як «компетентність» та 

«компетенція» займаються провідні нау-

ковці А.Дахін, А.Хуторський, О.Пометун, 

І.Зимня, Н.Кузьміна, Н.Бібік, О.Субетто, 

О.Овчарук, С.Раков та ін.  

На думку О.Пометун [5], компетент-

ність людини – це у певний спосіб струк-

туровані (організовані) набори знань, на-

вичок, умінь і стосунків, які дають людині 

змогу визначати (ідентифікувати) і 

розв’язувати незалежно від ситуації про-

блеми, що є характерними для певної сфе-

ри діяльності. Таким чином, компетент-

ність виступає результативно-діяльнісною 

характеристикою освіти. 

У Енциклопедії освіти зазначено [1], 

що компетентність у навчанні (лат. 

сompetentia – коло питань, в яких людина 

добре розуміється) набуває молода люди-

на не лише під час вивчення предмета, 

групи предметів, а й за допомогою засобів 

неформальної освіти, внаслідок упливу 

середовища тощо. 

У зарубіжних джерелах компетент-

ність у навчанні часто передають через 

усталені поняття: «здатність до…», «ком-

плекс умінь», «умілість», «готовність 

до…», «знання в дії», «спроможність». 

Крім того,  компетентність у навчанні роз-

глядається як інтегрований результат, що 

передбачає зміщення акцентів з накопи-

чення нормативно визначених знань, на-

вичок, умінь до формування і розвитку в 

учнів здатності практично діяти, застосо-

вувати досвід успішної діяльності в певній 

сфері. 
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У досвіді країн, які реалізують компе-

тентнісний підхід до освіти протягом три-

валого часу, спостерігаються спільні тен-

денції щодо розробки певної системи 

компетентності у навчанні на різних рів-

нях змісту. Склалася певна ієрархія ком-

петентності у навчанні: ключові напред-

метні або базові, що спираються на пізна-

вальні процеси і виявляються в різних 

контекстах (вони можуть бути представ-

лені у вигляді «парасольки» над усім про-

цесом навчання); загальнопредметні – на-

лежать до певної сукупності предметів або 

освітніх галузей; вони відрізняються висо-

ким ступенем узагальненості і комплекс-

ності (їх набуває той, хто навчається, 

упродовж вивчення конкретної навчальної 

дисципліни); предметні – часткові щодо 

названих вище, яких набувають у процесі 

вивчення певних предметів (їх набуває 

той, хто навчається, при вивченні певного 

предмета протягом конкретного навчаль-

ного року або ступеня навчання).  

За результатами діяльності робочої 

групи українських науковців і практиків 

(О.Савченко, Н.Бібік, Л.Ващенко, О.Овча-

рук, Л.Паращенко, О.Пометун, С.Трубачо-

вої) розроблялися теоретичні і практичні 

питання запровадження компетентнісного 

підходу в систему освіти України. У ре-

зультаті запропоновано такий перелік 

ключових компетентностей у навчанні: 

навчальна (уміння вчитися), громадянська, 

загальнокультурна, інформаційна, соціаль-

на, здоров’язберігальна, які деталізуються 

в комплекс знань, умінь, навичок, ціннос-

тей, ставлень, здатностей за навчальними 

галузями й життєвими сферами учнів. 

Компетенція – відчужена від суб’єкта, 

наперед задана соціальна норма (вимога) 

до освітньої підготовки учня (студента), 

необхідна для його якісної продуктивної 

діяльності в певній сфері, тобто соціально 

закріплений результат. Результатом на-

буття компетенції є компетентність, яка на 

відміну від компетенції, передбачає осо-

бистісну характеристику, ставлення до 

предмета діяльності. Компетенції можуть 

бути виведені як реальні вимоги до засво-

єння учнями сукупності знань, способів 

діяльності, досвіду, ставлень з певної галу-

зі знань, якостей особистості, яка діє в со-

ціумі. Ознакою компетенції є її специфіч-

ний предметний або загальнопредметний 

характер, що дає змогу визначити пріори-

тетні сфери формування (освітні галузі, 

навчальні предмети, змістові лінії). 

У контексті компетенції закладено до-

даткову можливість подати освітні резуль-

тати системно, що створює передумови 

чітких вимірників навчальних досягнень 

учнів. Функції компетенцій у навчанні ві-

дображають соціальне замовлення на під-

готовку молоді, є умовою реалізації осо-

бистісних смислів навчання; охоплюють 

реальні об’єкти навколишньої дійсності 

для цілеспрямованого застосування знань, 

умінь і способів діяльності; формують до-

свід предметної діяльності того, хто на-

вчається; є міжпредметними елементами 

змісту освіти; дозволяють пов’язати тео-

ретичні знання з їх практичним викорис-

танням. 

Відповідно до встановлених видів 

компетентностей виділяють компетенції: 

ключові (мета, рівень змісту освіти); загаль-

нопредметні (певні предмети й освітні га-

лузі); предметні (стосуються конкретного 

змісту). Перелік компетенцій співвідно-

ситься з відповідними компетентностями.  

Висновки. Схожими характеристика-

ми «навченості» і «компетентності» є те, 

що, по-перше, кожна з них є інтегральним 

показником особистості. По-друге, навче-

ність і компетентність мають у своїй стру-

ктурі такі компоненти, як знання, навички 

й уміння. Проте поняття «навченість» не є 

тотожним поняттю «компетентність». 

Компетентність студента характеризуєть-

ся володінням особистістю не лише знан-

нями, навичками й уміннями, його особи-

стісним ставленням до них та предмета 

діяльності. Загалом, можна сказати, що 

предметна компетентність – це навченість 

студента, що доповнюється його особисті-

сним ставленням до предмета, ходу і ре-

зультатів навчання.  
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