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У статті представлено авторський досвід формування професійної компетентності май-

бутнього викладача хімії у процесі навчання вищої математики шляхом його залучення до дос-

лідницької діяльності. Наведено приклади організації дослідницької діяльності студентів-

хіміків на заняттях і під час роботи над навчальними проектами. 
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Постановка проблеми. Сьогодні розвиток 

суспільства відбувається надшвидкими темпа-

ми, що зумовлює підвищення вимог до освіти. 

Вона стає найвагомішим інструментом у підго-

товці особистості до успішної професійної дія-

льності. Ця тенденція повною мірою стосується 

тих вищих навчальних закладів, що готують 

майбутніх викладачів, зокрема, викладачів хі-

мії. Найважливішим завданням таких навчаль-

них закладів є підготовка фахівців з високим 

рівнем сформованості професійної компетент-

ності. Професійна компетентність педагога – це 

особистісні можливості, які дозволяють йому 

самостійно і ефективно реалізовувати цілі на-

вчального процесу [1, с. 28]. 

Повністю погоджуємося з думкою вчених, 

що компетентність викладача полягає в готов-

ності й спроможності використовувати теоре-

тичні знання і практичний досвід для 

розв’язання нових завдань, оскільки в реаліях 

сучасного суспільства неможливо навчити пе-

дагога на все життя. Ця теза пояснюється тим, 

що зміна суспільних умов, вимог до випускни-

ків шкіл і вишів відбувається швидше, ніж змі-

на одного людського покоління. Саме тому в 

процесі професійної діяльності викладачеві до-

ведеться самостійно отримувати нові знання, 

шукати творчі підходи в роботі з молоддю для 

того, щоб результати його навчальної й вихов-

ної роботи відповідали запитам часу.  

Важко переоцінити значення знань з мате-

матики для викладача хімії, оскільки математи-

чний апарат і математичні методи знаходять 

широке застосування при розв’язанні хімічних 

задач. Більш того, процес навчання вищої ма-

тематики має неабиякий розвивальний потенці-

ал, який не повною мірою використовується в 

сучасних закладах вищої освіти. Це зумовлює 

пошук шляхів розвитку професійної компетен-

тності майбутніх викладачів хімії у процесі на-

вчання вищої математики. 

Аналіз актуальних досліджень. Форму-

ванню професійної компетентності викладача 

присвячено праці О.Алексюка, І.Зязюна, 

В.Кузьмiної, А.Маркової, В.Сластьонiна та ін-

ших. Проблему вдосконалення підготовки спе-

ціаліста до педагогічної діяльності розглянуто в 

роботах В.Баранова, В.Гриньової, Н.Кичук, 

В.Лозової, Н.Ничкало, А.Соколова та ін. Розви-

вальний потенціал процесу навчання математи-

чних дисциплін вивчали Н.Лосєва, В.Петрук, 

С.Раков, О.Скафа, З.Слєпкань, В.Швець та ін. 

Проте питання формування професійної 

компетентності викладача хімії у процесі на-

вчання вищої математики потребує подальшого 

дослідження.  

Метою статті є презентація авторського 

досвіду формування професійної компетент-

ності майбутніх викладачів хімії шляхом орга-

нізації їх дослідницької діяльності у процесі на-

вчання вищої математики.  

Виклад основного матеріалу. Ми розумі-

ємо, що студентові-хіміку необхідно оволодіти 

дослідницькою діяльністю, оскільки цей ком-

понент є важливою складовою професійної 

діяльності, сприятиме формуванню творчої 



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 40. – 2013                               © Maznev O. 

 

 

 

131 

особистості майбутнього викладача, розкриттю 

й реалізації його внутрішніх ресурсів [4, с. 25]. 

Формування дослідницької діяльності сту-

дентів – майбутніх викладачів хімії – під час на-

вчання математики здійснюється нами у процесі: 

- евристичної діяльності; 

- виконання індивідуальних творчих за-

вдань (підготовки доповідей, рефератів, проек-

тів тощо). 

Зазначимо, що розумовий апарат людини 

обробляє нову інформацію цілком сталим спо-

собом, що дає можливість їй швидко діяти у 

типових ситуаціях. Але концептуальні моделі 

можуть виявитися неефективними за нестанда-

ртних обставин, що викликають потребу еврис-

тичних прийомів мислення. Завдання евристи-

чного мислення – створити засіб для справж-

нього перетворення моделей, відходу від кліше 

й упорядкування інформації якось по-новому, 

щоб викликати нові «свіжі» ідеї. Прийоми ев-

ристичної діяльності спрямовані на створення 

якомога більшої кількості альтернативних 

розв’язків певної проблеми [3, с. 194-195].  

Евристичне мислення є вкрай важливим 

для майбутнього викладача хімії, оскільки у 

подальшій професійній діяльності йому дове-

деться самостійно знаходити й аналізувати ве-

ликий обсяг інформації як з хімії, так і з дидак-

тики; вирішувати безліч педагогічних ситуацій; 

самостійно складати прикладні завдання, що 

відповідатимуть профілю навчального закладу, 

в якому він буде викладати. Процес навчання 

математики у виші дозволяє формувати еврис-

тичне мислення майбутніх хіміків, оскільки під 

час розв’язання математичних задач можна 

широко застосовувати такі форми роботи, що 

стимулюють студентів продукувати нові ідеї у 

нетипових ситуаціях, виходити за межі станда-

ртного мислення й самостійно пройти шляхом 

відкриття вже відомих у науці фактів.  

Розглянемо фрагмент практичного заняття з 

вищої математики за темою «Диференціальні 

рівняння», на якому нами було організовано 

евристичну діяльність студентів-хіміків. Нами 

було об’єднано студентів академічної групи у 

дві підгрупи, в кожній з них було обрано спіке-

ра, обов’язки якого полягали в координації за-

гальної роботи групи (надання слова тому чи 

іншому студентові, відбір найбільш слушних 

пропозицій тощо). Викладач звернувся до сту-

дентів з такими словами: «Ви вже маєте певний 

досвід у розв’язанні диференціальних рівнянь, 

але не можна забувати, що Ви, перш за все, хі-

міки. Вища математика для Вас – це інструмент 

розв’язання задач з професійної діяльності. За-

раз Вам надається можливість застосувати свої 

знання для вирішення практичних проблем. 

При розв’язанні задачі користуйтеся евристич-

ними запитаннями, наведеними у картці з за-

вданням. Бажаю успіхів і творчого натхнення!».  

Завдання для першої групи: з’ясувати залеж-

ність періоду напівперетворень для реакції пер-

шого порядку від вихідної концентрації речови-

ни, якщо відомо, що швидкість хімічної реакції 

першого порядку записується рівнянням: 

dc
kc

dt
    , 

с – концентрація реагуючої речовини, t – час,  

k – постійна швидкості реакції [3, с. 221]. 

Евристичні запитання 

1. Як пов’язані між собою концентрація ре-

човини та час реакції? 

2. Як знайти період напівперетворення за 

наявних даних? 

Завдання для другої групи: встановити за-

лежність зміни кількості лікарських форм речо-

вини в пігулці з плином часу, якщо відомо, що 

швидкість розчинення лікарських форм речо-

вини пропорційна кількості лікарських форм 

речовини в пігулці: 

dm
km

dt
  , 

m – кількість речовини в пігулці, t – час, k – пос-

тійна швидкості розчинення [3, с. 221-222]. 

Евристичні запитання 

1. Як пов’язані між собою кількість речови-

ни у пігулці та час? 

2. Чому дорівнює кількість речовини в пі-

гулці одразу після її виготовлення? 

Для розв’язання задач було використано 

«мозковий штурм», оскільки така форма роботи 

дає можливість забути на деякий час про верти-

кальне мислення, яке не відрізняється гнучкіс-

тю. До того ж, під час «штурму» студент 

сприймає чужі ідеї, пов’язані з розв’язанням 

прикладних завдань з математики хімічного 

змісту, а також продукує власні ідеї, тобто від-

бувається дослідницька діяльність.  

Протягом 20 хвилин студенти в групах 

розв’язували завдання, після чого спікери пре-

зентували результати роботи на дошці. Члени 

іншої підгрупи могли ставити запитання допо-

відачеві, а члени підгрупи, що виконувала за-

вдання, за необхідності, приєднувалися до об-

говорення. Остаточне рішення з визначення 

переможця прийняв викладач, який аргументу-

вав свою думку спираючись на правильність 

виконання завдання, організованість команди, 
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точність відповідей на запитання аудиторії.  

Безумовно, дослідження, проведене студен-

тами під час розв’язання наведених задач, не є 

суттєвим з наукової точки зору, проте воно має 

велике розвивальне значення для майбутніх 

викладачів хімії. Виконуючи подібні завдання 

за такої форми організації навчального процесу, 

вони вчаться застосовувати свої знання у не-

стандартних ситуаціях, генерувати нові ідеї, 

сприймати думки інших. Перераховані вміння є 

необхідними складовими професійної компете-

нтності майбутнього викладача. 

Також нами було організовано дослідниць-

ку діяльність студентів-хіміків шляхом їх залу-

чення до роботи над навчальними проектами, 

оскільки сучасні студентські проекти є дидак-

тичними засобами активізації пізнавальної дія-

льності, розвитку креативності та одночасного 

формування певних особистісних якостей [2, 

с. 72]. 

Зокрема ми запропонували студентам-

хімікам підготувати проект «Правильні багато-

гранники в хімії», задля цього було створено 

ініціативну групу з п’яти осіб за власним ба-

жанням. Протягом місяця члени групи шукали 

цікаву інформацію, використовуючи навчаль-

но-методичну літературу з хімії й математики, 

ресурси мережі Інтернет. Щотижня проводили-

ся консультації з викладачем, під час яких сту-

денти звітували про хід виконання завдання, 

розробляли план дій на наступний тиждень, 

отримували поради щодо джерел пошуку інфо-

рмації, способів презентації результатів роботи 

тощо. 

Результати роботи над проектом було пред-

ставлено на практичному занятті з вищої мате-

матики. Свій виступ студенти супроводжували 

електронною презентацією, деякі цікаві факти 

якої наведено нижче. 

Форму тетраедру мають молекули води 

(рис. 1), білого фосфору (рис. 2), вуглеводню 

тетраедрану (рис. 3). 

Форму куба має молекула вуглеводню ку-

бану ( 8 8C H ) (рис. 4). Форму октаедру має мо-

лекула гексафториду сірки (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 1. Молекула води 

  
Рис. 2. Молекула білого фосфору Рис. 3. Молекула вуглеводню тетраедрану 

  
Рис. 4. Молекула вуглеводню кубану Рис. 5. Молекула гексафториду сірки 
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Форму додекаедру має молекула вуглевод-

ню додекаедрану (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Молекула вуглеводню додекаедрану 

 

Під час роботи над проектом студенти са-

мостійно дійшли висновку, що їм необхідно 

розглянути детальніше явище самозбирання. У 

своїй доповіді вони презентували зображення 

тетраедру, додекаедру та ромбоікосододекаед-

ру, що складаються з ниток ДНК (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Самозбирання правильних багатогран-

ників з ниток ДНК 

 

Після виступу представників ініціативної 

групи із доповіддю було проведене обговорен-

ня, під час якого всі студенти академічної групи 

могли поставити запитання доповідачам. Біль-

шість питань майбутні хіміки пов’язували з 

властивостями хімічних речовин, зумовленими 

геометричною будовою молекул. Відповідаючи 

на запитання, студенти ініціативної групи спів-

ставляли форму молекул з валентністю, стійкіс-

тю речовини тощо. 

Зазначимо, що і студенти групи, які не бра-

ли участь в підготовці проекту, мали можли-

вість висловити своє враження від доповіді. 

Варто відзначити, що вони надавали переважно 

схвальні коментарі, зокрема, «було зібрано ба-

гато цікавої інформації й підготовлено надзви-

чайно цікаву доповідь», «я не міг уявити, що 

правильні багатогранники так широко предста-

влені в будові молекул речовин» тощо. Зустрі-

чалися й коментарі, що містили конструктивну 

критику, наприклад, «необхідно було деталь-

ніше розглянути механізм самозбирання, про-

демонструвати яким чином утворюються бага-

тогранники». І ці зауваження вказали напрями 

подальшої роботи студентів. 

Учасники ініціативної групи зазначали, що 

їм було цікаво працювати над проектом, оскі-

льки вони самостійно обирали питання для са-

мостійної роботи, спосіб представлення інфор-

мації; постійно відчували відповідальність за 

результат власної і спільної діяльності. 

Безумовно, робота студентів над подібними 

проектами є дуже корисною і максимально 

сприяє формуванню професійної компетентно-

сті. «Діяльність у робочих групах допомагає їм 

навчитися працювати в «команді». При цьому 

відбувається формування такого конструктив-

ного критичного мислення, якому важко навчи-

тися за звичайної форми навчання. У студентів 

виробляється власний погляд на інформацію, 

вони вільні у виборі способів і видів діяльності 

для досягнення поставленої мети, їм ніхто не 

нав’язує думку, як і що необхідно робити» [2, 

с. 73-74]. 

Висновки. Наш досвід свідчить, що органі-

зація дослідницької діяльності студентів-хіміків 

у процесі навчання вищої математики сприяє 

формуванню професійної компетентності май-

бутніх викладачів хімії через формування умінь 

пошуку, обробки й презентації інформації; на-

копичення досвіду продукування ідей у нестан-

дартних ситуаціях за таких умов. Майбутні ви-

кладачі не лише вивчають новий навчальний 

матеріал, а готуються до самостійного засвоєн-

ня нових знань, відбору цікавих фактів для ор-

ганізації нестандартних уроків тощо. 
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Резюме. Мазнев А.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ХИМИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕ-

МАТИКЕ. В статье представлен авторский опыт формирования профессиональной компетент-

ности будущего преподавателя химии в процессе обучения высшей математике путем его привлече-

ния к исследовательской деятельности. Приведены примеры организации исследовательской дея-

тельности студентов-химиков на занятиях и во время работы над учебными проектами.  

 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, эвристическая деятельность, учебный про-

ект, профессиональная компетентность преподавателя.  

 

Abstract. Maznev O. FORMATION OF PRE-SERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ PROFES-

SIONAL COMPETENCE IN HIGHER MATHEMATICS TRAINING. The author's experience in 

formation of professional competence of pre-service chemistry teachers in higher mathematics training 

through their involvement in research activities is presented in the paper. The author implements the for-

mation of professional competence of pre-service chemistry teachers in higher mathematics training during 

the heuristic activity and executing of individual tasks (reports, papers, projects, etc.). The author also organ-

izes research activities of pre-service chemistry teachers by involving them in the work on educational pro-

jects. These projects are modern didactic means to enhance the cognitive, developmental creativity and form-

ing some skills of searching, processing and presentation of information, accumulation of experience in pro-

duction of ideas in non-standard situations. Examples of the organization of students’ research work in the 

classroom and during carrying on the educational project are given in the paper.  

 

Key words: research work, heuristic activity, project training, professional competence of the teacher. 
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