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У статті розглянуто проблему організації навчання математики на біологічних 

факультетах ВНЗ, що спрямовано на управління дослідницькою діяльністю майбут-
нього біолога. Зосереджується увага на основних передумовах, які лежать в основі по-
будови професійно орієнтованого навчання математики. 
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Постановка проблеми. В освітньому 
процесі найбільш характерним напрямом 
підвищення ефективності навчання є 
створення таких психолого-педагогічних 
умов, за яких студент може зайняти акти-
вну особистісну позицію. Вирішення цьо-
го завдання необхідне для розкриття і роз-
витку творчості, здібностей і талантів сту-
дентів, що значною мірою залежить від 
уміння викладача цілеспрямовано органі-
зовувати і керувати як пізнавальною, так і 
їхньою дослідницькою діяльністю. Здійс-
нювати таке керівництво викладач може, 
спираючись на знання психолого-педаго-
гічних закономірностей навчального про-
цесу, які концентрують у собі досягнення 
психології, дидактики і відповідну мето-
дику урахування цих закономірностей. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Математична освіта на біологіч-
них факультетах вищих навчальних закла-
дів (ВНЗ) повинна бути однією з складо-
вих формування сучасного біолога-
дослідника. Пріоритетним завданням на-
вчання вищої математики є розвиток мис-
лення студентів до рівня, який допоміг би 
їм стати компетентними фахівцями в галу-

зі біології, опанувати вміння використову-
вати отримані знання для самостійного 
набуття, узагальнення і систематизації 
знань для вирішення проблем у реальному 
житті. 

Під час формування у майбутніх фахі-
вців досвіду здійснення професійної дія-
льності на заняттях з вищої математики 
необхідно враховувати, що дослідницькі 
вміння є суттєвим компонентом їх майбу-
тньої науково-дослідної та виробничої ді-
яльності. Дослідницький характер дій, 
притаманний діяльності сучасного біоло-
га, вимагатиме від майбутнього спеціаліс-
та реалізації дослідницьких умінь у проце-
сі здійснення професійної діяльності. У 
зв’язку з цим, особливо актуальним стає 
встановлення відповідності між професій-
ними діями біолога-дослідника та тими 
дослідницькими вміннями майбутнього 
фахівця, формування та розвиток яких пе-
вною мірою забезпечують навчальні за-
няття з вищої математики. 

Дослідницькі вміння пов’язані із твор-
чим розв’язанням важливих професійних 
завдань, що, як правило, призводить до 
інновацій. Формування таких умінь у про-
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цесі навчання вищої математики означа-
тиме формування досвіду дослідницької 
діяльності на “професійному рівні” (з по-
гляду створення нової системи професій-
но важливих дій) – набуття досвіду про-
фесійно орієнтованої діяльності під час 
навчання у ВНЗ.  

Різні аспекти розв’язування проблеми 
організації дослідницької діяльності сту-
дентів представлені у наукових досліджен-
нях В.І.Андрєєва [1], Ю.О.Жука [2], Л.А.Ка-
занцевої [3], А.Д.Мишкіса [4], А.С.Обухова 
[5], С.А.Ракова [6], З.І.Слєпкань [7] та ін.  

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Попри важливе 
наукове і практичне значення згаданих 
досліджень, окремі аспекти проблеми, що 
розглядається, можуть мати подальше ви-
рішення. Зокрема, потребують уточнення 
поняття професійно орієнтованої дослід-
ницької діяльності студентів біологічних 
спеціальностей у процесі навчання вищої 
математики. 

Формулювання цілей статті. На ос-
нові проведеного аналізу психолого-
педагогічної літератури в статті ставиться 
за мету виокремлення передумов органі-
зації професійно орієнтованої дослідниць-
кої діяльності студентів, майбутніх біоло-
гів-дослідників, які доцільно використову-
вати у навчанні математики та визначити 
поняття цієї діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Для 
побудови системи управління навчальною 
та дослідницькою діяльністю студентів у 
першу чергу необхідно дослідити вікові і 
психологічні особливості, маючи на увазі 
ті з них, які треба враховувати в процесі 
навчання математичним дисциплінам сту-
дентів нематематичних спеціальностей. 

Час навчання у ВНЗ припадає на 
юність і перший період зрілості. Він відрі-
зняється складністю становлення особис-
тісних рис.  

Термін “студент” латинського похо-
дження, у перекладі означає “той, хто ста-
ранно працює, займається, оволодіває 
знаннями”. Студент як людина певного 
віку і як особистість може характеризува-
тися з трьох аспектів: 

§ психологічного, що являє собою 
єдність психологічних процесів, станів і 
властивостей особистості. Головне в цьо-
му аспекті – психічні властивості (цілесп-
рямованість, темперамент, характер, здіб-
ності), від яких залежить перебіг психіч-
них процесів, виникнення психічних ста-
нів, вияв психічних утворень; 
§ соціального утілення суспільних 

відносин, якостей, породжуваних належ-
ністю студента до визначеної соціальної 
групи, національності тощо; 
§ біологічного, що включає тип ви-

щої нервової діяльності, будову аналізато-
рів, безумовні рефлекси, інстинкти, фізич-
ну силу, статуру, риси обличчя, колір шкі-
ри, очей, зріст та ін. Цей погляд в основ-
ному визначений спадковістю й уродже-
ними задатками, але у певних межах змі-
нюється під впливом умов життя [8]. 

Вивчення цих сторін розкриває мож-
ливості студента, його вікові й особистісні 
якості. Порівняно з іншими віковими кате-
горіями, у юнацькому віці відзначається 
найвища швидкість оперативної пам’яті і 
переключення уваги, розв’язання вербаль-
но-логічних завдань та ін.  

Дослідження психологів показують 
своєрідний розвиток психічних особливо-
стей цього віку – віку молодості. Розвиток 
спеціалізованої пам'яті і спостереження, 
що виявляються саме у молодому віці, 
зростання концентрації уваги, об'єму па-
м'яті, сформованість абстрактно-логічного 
мислення, поява уміння самостійно роз-
глядати складні питання і виконувати пев-
ні дослідження роблять пізнавальну діяль-
ність активною, сприяють поглибленню 
інтересу до неї. 

У студентському віці помітно зміц-
нюються ті якості, яких не вистачало по-
вною мірою в старших класах, – цілеспря-
мованість, вмотивованість, рішучість, на-
полегливість, самостійність, ініціатива, 
уміння володіти собою. У студентів, від-
мічає А.В.Брушлінський [9], переважають 
вольові процеси, причому в протіканні 
вольових актів вирішальне значення на-
лежить обмірковуванню. Відмічено, що 
якщо студент поставив перед собою певну 
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мету в навчальній роботі або ж чітко ви-
значив власні життєві плани з урахуван-
ням наявних інтересів і схильностей, він, 
як правило, проявляє високу цілеспрямо-
ваність і енергію в роботі, а також наполе-
гливість у подоланні труднощів, що зу-
стрічаються. 

Молодість – це вік, коли прагнення до 
творчості сильніше всього: цьому сприяє 
широта захоплень, інтересів. Психологи 
встановили, що найбільша кількість галу-
зей людської діяльності стартує у творчо-
му плані у віці молодості. Тому у цей пе-
ріод розвитку людини треба застосовувати 
у процесі навчання такі види діяльності, 
які сприяють розвитку творчих здібностей. 
Наведений аналіз дає можливість ствер-
джувати, що саме професійно орієнтована 
діяльність за своїм характером відповідає 
психологічним особливостям студентства, 
завдяки їх прагненню до творчості, пі-
знання. Тому у студентів, починаючи з 
перших курсів, доцільно формувати еври-
стичні і дослідницькі уміння, оскільки в 
цьому віці вже починають вимальовувати-
ся індивідуальні межі творця [1]. Дослід-
ницькі уміння формуються у результаті 
виконання навчально-пізнавальної дослід-
ницької діяльності студентів. Організація 
й управління такою діяльністю можливі 
тільки завдяки сформованій мотивації до її 
виконання. Отже мотиваційний компо-
нент дослідницької діяльності і взагалі 
мотивація до навчання є передумовою 
формування навчальних та дослідницьких 
умінь студентів. С.Л.Рубінштейн [10] від-
значав, що для того, щоб особа, яка вчить-
ся по-справжньому, включалася в роботу, 
потрібно щоб завдання, поставлені перед 
нею впродовж навчальної діяльності, були 
не лише зрозумілі, але й внутрішньо при-
йняті нею.  

Структура навчальної мотивації бага-
тозначна за змістом і різними формами.  

У психології, стосовно мети навчання 
студентів у вищому навчальному закладі, 
розглядаються різні  навчальні мотиви: 

·  професійні мотиви (мета – отри-
мати професію); 

· пізнавальні мотиви (набути нові 

знання і отримати задоволення від самого 
процесу пізнання); 

·  прагматичні мотиви (мати вищий 
заробіток); 

·  соціальні широкі мотиви (прине-
сти користь суспільству); 

· мотиви соціального й особового 
престижу (утвердити себе, зайняти в май-
бутньому певне положення в суспільстві в 
цілому, а також у певному найближчому 
соціальному оточенні) та ін. 

Як відзначає І.С.Якиманська [11], мотив 
– це спонукальна сила діяльності, те, заради 
чого вона здійснюється. Структура мотивів 
студента, що формується в період навчання, 
як відмічає З.І.Слєпкань [7], є стрижнем 
особистості майбутнього фахівця.  

Навчальна мотивація впливає на фор-
мування мотивації професійної діяльності. 
Крім того, на формування пізнавальних 
мотивів позитивно впливає наявність про-
фесійної спрямованості навчання. Тобто 
формування мотиваційної сфери навчаль-
ної діяльності означає формування моти-
ваційної сфери професійно орієнтованої 
діяльності студентів. 

Під час формування мотиваційної 
сфери професійно орієнтованої діяльності 
необхідно показувати студентам суспільну 
значущість вибраної ними професії і важ-
ливість розвитку студентом своїх профе-
сійно значущих якостей. Дієвим засобом 
при цьому є створення проблемних ситуа-
цій у процесі розв’язання завдань з профе-
сійним змістом. Так, під час формування 
мотиваційної сторони професійно орієн-
тованої діяльності необхідним є забезпе-
чення мотивації, як навчальної діяльності, 
так і професійної. 

Із процесом формування мотивації по-
в'язано і її стимулювання, тобто створення 
чинників, що дають поштовх до спонука-
ючих дії. У середній школі використову-
ються такі методи стимулювання, як зма-
гання, пізнавальна гра, навчальна дискусія 
та ін. Психофізіологічні особливості пер-
шокурсників також дозволяють викорис-
товувати перераховані методи, але до них 
можна додати також, наприклад, пробле-
мний, евристичний, дослідницький мето-
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ди, які використовуються в процесі управ-
ління навчально-пізнавальною дослідни-
цькою діяльністю.  

Для розуміння структури такої діяль-
ності та визначення її ролі у системі на-
вчальної діяльності доцільно проаналізу-
вати психологічну концепцію діяльності 
та психологію творчого мислення. 

Діяльність, за О.М.Леонтьєвим [12], – 
це такий процес активності людини, який 
характеризується “тим, що те, на що спря-
мований даний процес у цілому (його 
предмет), завжди збігається з тим 
об’єктивним, що спонукає суб’єкта до да-
ної діяльності, тобто мотивом”.  

Діяльність здійснюється в формі дії 
або сукупності дій. Дія з визначеною ме-
тою здійснюється різними способами  за-
лежно від тих умов, в яких ця дія здійсню-
ється. Ці способи  називаються операція-
ми. Операції – це перетворені дії, які стали 
способами здійснення інших, більш скла-
дних дій. 

Людська діяльність, як зазначає 
Г.І.Щукіна [13], має об’єктивно-суб’єктив-
ний характер. Об’єктивність її сутнісних вла-
стивостей у той же час виражає і її людські 
сторони: суб’єктом діяльності, який здійснює 
цілепокладання, є людина.  

Згідно з теорією домінуючої діяльнос-
ті, розробленою О.М.Леонтьєвим [12], ді-
яльність (як навчальна, так і професійна) 
не складається механічно із окремих її ви-
дів. Деякі з них на визначеному етапі роз-
витку особистості є домінуючими і мають 
більше значення, а інші – менше значення.  

Під навчальною діяльністю психологи 
розуміють діяльність тих, хто навчається, 
яка спрямована на здобуття теоретичних 
знань про предмет вивчення та опануван-
ня загальними прийомами розв’язання 
пов’язаних з ним завдань, і тому – на їх 
розвиток та формування особистості [1]. 

Г.О.Атанов [14], досліджуючи процес 
формування навчальної діяльності студен-
тів, зазначає, що під навчальною діяльніс-
тю розуміють спеціально організовану ді-
яльність, що спрямована на засвоєння до-
свіду попередніх поколінь, результатом 
якої є формування способу дій. 

Навчальна діяльність студентів є спе-
цифічним видом діяльності і має певні 
особливості. Вона являє собою і мету, і 
продукт навчання. Діапазон навчальних 
цілей є досить широким – від формування 
у студента умінь здійснювати професійну 
діяльність у цілому до засвоєння студен-
том конкретної теми чи питання навчаль-
ної програми. Перші є віддаленими, другі 
– найближчими навчальними цілями [8]. 
Успіх у досягненні віддалених цілей ви-
значається тим, наскільки сформульовані 
найближчі цілі, наскільки ефективно  ор-
ганізованим є процес їх досягнення. 

Діяльність викладача прямо або без-
посередньо спрямована на організацію 
діяльності студентів. Як зазначає 
Г.О.Атанов [14], саме управління навчаль-
ною діяльністю, а не передача знань, є ме-
ханізмом навчання. 

Специфіка діяльності викладача поля-
гає в тому, що він організує, а отже, нама-
гається створити сприятливі дидактичні 
умови для управління навчальною діяль-
ністю студентів. Тому в дидактичному ас-
пекті навчальна діяльність, як зазначає 
В.І.Андрєєв [1], – “це діяльність студентів, 
яку організує викладач з метою посилення 
ефективності процесу навчання, спрямо-
вана на розв’язання навчальних завдань 
різного класу, у результаті якої вони набу-
вають знання, уміння, навички і розвива-
ють свої особистісні якості”.    

У структурі навчальної діяльності 
В.В.Давидов [15] виділяє три компоненти:  

1) мотиви та навчальні завдання;  
2) навчальні дії;  
3) дії контролю та оцінювання.  
Навчальну діяльність, як зазначає 

З.І.Слєпкань [7], не можна звести до жодно-
го з компонентів. Повноцінна навчальна 
діяльність завжди є єдністю і взаємопрони-
кненням усіх цих трьох компонентів. Тому у 
студентів необхідно формувати навчальні 
мотиви, завдяки чому знання й уміння на-
будуть для них особливого сенсу. 

У вищій школі різновидом навчальної 
діяльності є професійно орієнтована на-
вчальна діяльність. Вона є основою май-
бутньої професійної діяльності, яка у свою 
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чергу є багатофункціональною діяльністю, 
системою, що репрезентує різні види дія-
льності. Тому при формуванні прийомів 
професійної діяльності у студентів необ-
хідним є виконання ними під час навчання 
різних видів професійно орієнтованої на-
вчальної діяльності. 

Оскільки дослідницькі уміння повинні 
бути суттєвими у професійній діяльності 
сучасного фахівця у галузі біології, то ви-
никає проблема дослідження професійно 
орієнтованої навчальної діяльності.  

Саме формування професійно орієн-
тованої навчальної діяльності студен-
тів є однією з основних передумов орга-
нізації дослідницької діяльності у вищій 
школі.  

Зв’язок між навчальною, пізнаваль-
ною, навчально-пізнавальною та профе-
сійно орієнтованою навчальною діяльнос-
тями вказує на те, що особливістю профе-
сійно орієнтованої навчальної діяльності є 
фактор суб’єктивного “відкриття” нового 
знання, що має суб’єктивну значущість та 
новизну (як і у навчально-пізнавальної ді-
яльності). 

Діяльність, у тому числі і професійно 
орієнтована, – утворення складне і багато-
планове та може бути структуроване різ-
ними способами. Функціональний, дина-
мічний, операційний способи запропоно-
вані Є.І.Машбіцем [16], організаційний – 
Л.М.Фрідманом [17]. 

Принцип професійної спрямованості 
має особливе значення. Він відображає од-
ну з основних особливостей процесу на-
вчання у вищій школі – ідеї професіоналі-
зації у викладанні майже всіх наук пред-
ставлені набагато яскравіше, ніж у середній 
школі. У зв’язку з цим щодо змісту курсів 
природничо наукових дисциплін мова по-
винна йти про введення у зміст навчання 
професійно значущого матеріалу на основі 
аналізу змісту фундаментальних та спеціа-
льних дисциплін за умови зберігання логі-
чної цілісності навчального предмета, вве-
дення у зміст навчання професійно значу-
щих умінь або видів діяльності. 

Таким чином, реалізація цього прин-
ципу та інших принципів дидактики у ви-

щій школі, як буде показано далі, виступає 
необхідною умовою формування профе-
сійно значущих дослідницьких умінь. 

Підвищення ефективності формуван-
ня дослідницьких умінь пов’язане з під-
вищенням ефективності засвоєння студен-
тами знань та розумових дій. Найбільш 
продуктивний шлях до цього – активізація 
розумової діяльності студентів. Як показує 
досвід, якщо студент не привчений до за-
вдань, питань, спілкування з викладачем, 
то його не хвилюють і проблемні ситуації. 
Більш того, вони самі можуть втратити 
свій зміст. 

Особливої уваги в цьому контексті по-
требує реалізація одного із головних прин-
ципів розвивального навчання, як зазначає 
С.П.Семенець [18], “від монологу викла-
дача” – до діалогу “студент-викладач-
студент”, що набуває особливої актуаль-
ності при розгляді проблемних ситуацій, 
які виступають як каталізатори творчого 
мислення особистості і формування дослі-
дницьких умінь.  

Націливши студентів на результат дія-
льності, який досягається спільно, викла-
дач може не боятися йти на конфліктні 
ситуації, коли студенти обирають, до яко-
го роду дій вони приєднаються,  будуть 
вони разом з педагогом шукати способи 
розв’язання проблеми чи займуть позицію 
об’єкта управління, будуть вони діяти як 
партнери чи індивідуально. Це сприяє на-
буванню студентами власного досвіду, 
формуванню евристичних прийомів. 

Оскільки студент у евристичному на-
вчанні ставить власні цілі, відкриває знан-
ня, виробляє методологічну та навчальну 
продукцію, то зміст навчання розвивається 
(змінюється) у ході його діяльності. Сту-
дент стає суб’єктом, конструктором своєї 
освіти; він – повноправне джерело та ор-
ганізатор власних занять, як відзначає 
Н.М.Лосєва [19], не менш важливий ніж 
викладач і підручник. Цьому сприяє орга-
нізація навчального процесу у вищій шко-
лі, яка передбачає більше самостійності у 
пізнанні, творчості, організації студентами 
свого навчання. У результаті студенти бу-
дують індивідуальні траєкторії в освітніх 
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галузях.  
Отже, для управління професійно орі-

єнтованою дослідницькою діяльністю 
студентів в умовах кредитно-модульної 
системи навчання найбільш сприятливою 
методичною системою є система евристи-
чного навчання. 

В евристичному навчанні розвиваєть-
ся не тільки студент, але і траєкторія його 
освіти, включаючи розвиток цілей, техно-
логій, змісту освіти. 

Важливим для нашого дослідження є 
принцип індивідуалізації та диференціації 
навчання. Евристичний підхід сприяє його 
реалізації. Експерименти показують, що 
залежно від індивідуальних особливостей, 
інтересів, рівня підготовки з шкільної ма-
тематики, студенти по-різному опанову-
ють матеріал. По-різному сприймаються 
форми, темпи роботи у вищій школі, скла-
дність матеріалу навіть студентами з си-
льною шкільною підготовкою. Це зумов-
лює індивідуалізацію та диференціацію в 
організації навчального процесу з вищої 
математики. 

Відомо, що динаміка психічних про-
цесів (сприйняття, пам’ять, мислення) та 
рівень вияву психічних функцій (психо-
моторних, інтелектуальних) різні в умовах 
індивідуальної і спільної діяльності. При 
формуванні тих чи інших дослідницьких 
умінь прийоми індивідуальної та спільної 
діяльності, як відмічає Н.Ф.Тализіна [20], 
доцільно комбінувати. 

Індивідуальна робота студентів при 
цьому розглядається як їх самостійна ро-
бота під керівництвом викладача або за 
допомогою навчальної комп’ютерної про-
грами тощо. Під час неї студенти отриму-
ють однакове завдання, але різної міри ін-
дивідуальну допомогу на різних етапах 
діяльності або студенти працюють із за-
вданнями різного рівня складності. Про-
цес розв’язання вимагає постановки кож-
ним студентом проміжних цілей та пошу-
ку свого шляху їх досягнення і сприяє фо-
рмуванню у студентів індивідуального 
стилю дослідницької діяльності.  

Організація індивідуальної, спільної 
роботи повинна бути спрямована на те, 

щоб студенти не копіювали сліпо загально 
відомі методи, прийоми розв’язання твор-
чих завдань, а адаптували їх з урахуван-
ням своїх здібностей до конкретної ситуа-
ції; кожний раз шукали свій оригінальний 
метод; обирали свій ритм, темп діяльності, 
спираючись на свої слабкі та сильні сто-
рони. Успіх у цьому залежить від сформо-
ваності у студентів евристичних  та  дослі-
дницьких умінь.  

Висновки. Таким чином, дотримання 
психолого-педагогічних основ формуван-
ня дослідницьких умінь сприятиме вне-
сенню кардинальних змін у навчально-
виховний процес з вищої математики та 
допоможе викладачеві у розробці іннова-
ційної методики, спрямованої на організа-
цію професійно орієнтованої навчальної 
дослідницької діяльності студентів біоло-
гічних спеціальностей. 
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