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РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Зараз, у час стрімкого розвитку сучасного суспільства, новітніх технологій, 

основною метою навчальних закладів є навчання, виховання і всебічний розвиток 

людини як особистості, а вища школа повинна готувати не просто 

високоосвічених спеціалістів, а конкурентноспроможних фахівців з 

нестандартним творчим мисленням. Досягнення такого потрібного суспільству 

рівня освіченості та розвитку особистості практично неможливе без 

систематичної самостійної праці. 

Розвиток самостійності учнів та студентів – це мета діяльності як 

викладачів так і студентів, тому викладач повинен створити умови для 

спонукання студентів до самостійної роботи, такий режим самостійної діяльності, 

який би дав змогу реалізувати головну мету – розвиток особистості студента, її 

творчого потенціалу. Найбільшу активність набуває така організація самостійної 

роботи, за якої кожен студент працював би на повну силу своїх можливостей. 

Навчаючи студентів математиці корисно час від часу пропонувати їм різні 

види самостійної роботи, оскільки знання, уміння і навички, набуті в результаті 

добре організованої самостійної роботи, бувають міцнішими і ґрунтовнішими, ніж 

при поясненнях викладача. 
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Творчі самостійні роботи при вивченні математики – це такі роботи, під час 

виконання яких студент відкриває нове для себе. Працюючи над пошуком 

розв’язання, студент досягає відповіді іншим способом ніж тим, що йому було 

показано. 

До творчих робіт у математиці належить: 

 розв’язування задачі і доведення теореми нестандартним, новим для 

студента, способом; 

 складання задач, прикладів самими студентами; 

 математичні твори; 

 створення студентських проектів, та інше. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ: 

Домашня навчальна робота 

Семінари та практикуми 

Предметні гуртки та факультативи 

Курси за вибором (елективні курси) 

Предметні олімпіади та конкурси 

МЕТОДИ: 

Робота з навчальними ресурсами  

у друкованому чи цифровому форматах  

Розв’язування задач  

Спостереження  

Навчальний експеримент  

Конструювання й моделювання  

Начальне проектування 

ЗАСОБИ: 

дидактичні: 

підручники, посібники, та ін.  

інструментальні: 

інформаційно-комунікаційні технології 
навчання 

 

Види самостійної роботи 

студентів та структурні 

компоненти методики її 

організації 

 

 

ВИДИ: 

за часом проведення у навчальному 

процесі: 

- на парах; 

- удома; 

за проявом у формах навчання: 

- підготовка до пар, контрольних 

робіт, іспитів; 

- виконання практичних завдань; 

- підготовка до олімпіад; 

- виконання творчих робіт. 

за ступенем самостійності: 

- за зразком (репродуктивна); 

- варіативна; 

- реконструктивна; 

- творча 
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Розвитку творчості сприяють варіантні завдання. Вони містять елементи 

творчої пізнавальної діяльності, яка вимагає здійснення пошуку, прояву більш 

високого рівня самостійності. На відміну від традиційного, на творчому занятті 

викладач ставить перед собою мету не просто подати новий матеріал, а 

організувати продуктивну діяльність студентів і в результаті створити творчий 

продукт. Прикладом творчої самостійної роботи пропоную фрагменти презентації 

проекту «Симетрія української вишивки»:  
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Творчі заняття передбачають високий рівень самостійності, дозволяють 

студентам відкривати нові грані уже набутих знань, застосувати отримані знання 

в нестандартних ситуаціях, підвищують інтерес до предмету, забезпечують 

розширення кругозору студентів, виховують позитивне ставлення до навчання, 

розвивають математичне мислення. 


