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У статті обговорюється проблема математичної освіти та шляхи її розвитку. 

Наведено досвід створення громадської організації «SmartMaths», що створена за-

для впливу на процеси розвитку математичної освіти шляхом співробітництва 

досвідчених викладачів вищої школи, сумісна діяльність яких має сприяти вирі-

шенню питань залучення широкого кола громадян для розвитку та популяризації 

математики, ефективного використання внутрішнього потенціалу закладів освіти, 

розвитку, впровадження та захисту інтелектуальних здобутків членів викладаць-

кої громади. Презентовано освітню онлайн-платформу «Викладачу математики 

вищої школи». 

Ключові слова: громадська організація «SmartMaths», математична освіта, 

викладачі математики, освітня онлайн-платформа «Викладачу математики вищої 

школи», онлайн-курси. 

 

Проблема якості математичної освіти — одна з найбільш обговорюваних 

проблем сучасної освіти. Серед шляхів розв’язування цієї проблеми є підготов-

ка кваліфікованого, технічно та методично освіченого викладача. Саме тому 

групою викладачів провідних технічних та педагогічних університетів було 

створено Громадську організацію (ГО) «SmartMaths». В організацію ввійшли як 

досвідчені фахівці з викладацьким досвідом, доктори та кандидати педагогіч-

них наук, так і молоді викладачі, аспіранти, студенти. Окрім фахівців з методи-

ки викладання математики, у складі ГО «SmartMaths» є фахівці з інформацій-

них технологій та психології. Головною метою організації є задоволення 

суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та ін-

ших інтересів членів ГО «SmartMaths», викладацької та студентської спільноти, 

сприяння у здійсненні та захисті прав і свобод, співробітництво й партнерство, 

у тому числі міжнародне, у сфері розвитку освіти та культури шляхом ефектив-

ної реалізації суспільних ініціатив з метою розвитку та популяризації матема-

тики. 

Членами організації було створено відкриту освітню онлайн-платформу 

«Викладачу математики вищої школи» (http://formathematics.com). Освітню 

платформу було презентовано на конференції «Проблеми математичної освіти» 

(Власенко та ін., квітень 2019), досвід впровадження онлайн-курсів обговорю-

вався під час 16-тої міжнародної конференції Hands-on Science (Власенко та ін., 

вересень 2019) та 7-го міжнародного семінару «Хмарні технології в освіті» CTE 

2019 (Власенко та ін., грудень 2019). 
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Платформа стала майданчиком для підвищення кваліфікації викладачів 

математики, обміну ідеями досвідчених педагогів, навчання та практичної під-

готовки студентів — майбутніх викладачів. На платформі розміщені та готу-

ються до публікації математичні та навчально-методичні онлайн-курси. В осно-

ву розробки курсів покладено компетентнісний підхід і принципи 

студентоцентрованості та інтернаціоналізації освітнього простору. Контент 

платформи подано двома мовами — українською та англійською. Досвідченою 

командою тьюторів визначено вимоги до розробки онлайн-систем навчання, 

структурування курсів та організації зворотного зв’язку, сформульовано особ-

ливості організації оцінювання результатів навчання користувачів курсів. Педа-

гогічний та науковий досвід команди тьюторів дозволив визначитися з вимога-

ми та методичними рекомендаціями до розробки онлайн-курсів для викладачів 

математики. Такі вимоги зумовлені особливостями організації онлайн-

навчання. Серед основних вимог: презентація курсу з урахуванням особливос-

тей онлайн-подання, структурування курсу, урахування особливостей подачі 

навчального матеріалу, забезпечення візуалізації навчального матеріалу, оці-

нювання результатів навчання, організація зворотного зв’язку, редагування та 

перевірки навчальних завдань. 

З початку 2019 року тьюторами онлайн-платформи було розроблено три 

онлайн-курси: «Диференціальні рівняння», «Методика викладання математики 

у технічних закладах вищої освіти», «Метод проєктів у навчанні вищої матема-

тики». Розробленні та готуються до публікації курси «Персональне електронне 

середовище викладача математики» «Елементарна математика», «Математична 

логіка», «Методи оптимізації».  

Тьюторами освітньої платформи за час існування платформи було опублі-

ковано ряд статей у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних 

базах Scopus, WoS, INDEXCOPERNICUS. Досліджені питання математичного 

моделювання технічних процесів (Лов’янова та ін., 2018), формування інфор-

матичної компетентності (Vlasenko, Chumak et al., 2019), проблеми підготовки 

викладачів математичних дисциплін (Vlasenko, Sitak et al., 2019), описано дос-

від використання CLIL-методу для формування іншомовної компетентності 

майбутніх інженерів (Vlasenko, Lovyanova et al., 2019), розглянуто особливості 

розробки та застосування схем розрахунків для прогнозування форм деталей 

(Vlasenko et al., 2018), здійснено теоретичний аналіз технічних можливостей 

Web 2.0, використання яких може зацікавити викладачів математики (Vlasenko 

et al., грудень 2019). 

Таким чином, створення громадської організації «SmartMaths» дало змогу 

знайти нові нестандартні шляхи до популяризації математичних знань. Розроб-

ка відкритої освітньої онлайн-платформи «Викладачу математики вищої шко-

ли» відповідає новому сучасному тренду в освіті — безперервної освіти протя-

гом життя, створює умови для професійного розвитку досвідчених викладачів 

математичних дисциплін та навчання студентів, що планують у майбутньому 

викладати у закладах вищої освіти. 
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Технологія розвитку компетентності викладачів щодо 

оцінювання якості тестів з вищої математики 
О. О. Диховичний1, А. Ф. Дудко1, 2 

1КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна 
2Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

Київ, Україна 
adyx@ukr.net 

 
У доповіді розглянуто технологію розвитку компетентності викладачів щодо 

оцінювання якості тестів з вищої математики Визначено основні компоненти тех-
нології: мету, зміст, форми, методи та засоби навчання, орієнтовані на досягнення 
запланованого результату. 

Ключові слова: оцінювання якості тестів, тест з вищої математики, компе-
тентність. 
 
Розвиток сучасної системи освіти та упровадження тестування в контроль 

знань як засобу визначення рівня навчальних досягнень студентів потребують 
забезпечення якості тестів, що використовуються. Це, в свою чергу, вимагає 
підвищення рівня компетентності викладачів щодо оцінювання якості тестів з 
вищої математики.  

Процес розвитку компетентності викладачів щодо оцінювання якості тес-
тів з вищої математики є досить складним, тому вимагає розроблення відповід-
ної технології його здійснення. Розроблена модель розвитку компетентності 
викладачів щодо оцінювання якості тестів з вищої математики слугує підґрун-
тям для розроблення такої технології (Диховичний & Дудко, 2018). 

Технологія розвитку компетентності викладачів щодо оцінювання якості 
тестів з вищої математики включає мету, зміст, форми, методи та засоби нав-
чання, орієнтовані на досягнення запланованого результату.  

Метою навчання викладачів є розвиток їх компетентності щодо оцінюван-
ня якості тестів з вищої математики. 

Завданнями навчання є надання слухачам теоретичних знань з питань оці-
нювання якості тестів при використанні тестів для контролю знань з вищої ма-
тематики та розуміння ролі такого оцінювання; розвиток вмінь та навичок оці-
нювання якості тестів з вищої математики на основі комп’ютерно орієнтованої 
методики оцінювання якості тестів (Диховичний & Дудко, 2015). 

Зміст і організація процесу розвитку компетентності викладачів щодо оці-
нювання якості тестів з вищої математики були розроблені на модульній основі 
з урахуванням професійних та особистісних вимог слухачів відповідно до нав-
чальної програми «Формування компетентності викладачів щодо оцінювання 
якості тестів з вищої математики». Згідно з програмою курсу навчання викла-
дачів розпочинається вхідним моніторингом та визначенням рівня розвитку їх 
компетентності щодо оцінювання якості тестів з вищої математики. Після вхід-
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ного моніторингу викладачі розподіляються на групи відповідно до рівня роз-
витку компетентності. 

Технологія відповідно до розробленої моделі ґрунтується на андрагогічно-
му, диференційованому, компетентнісному та діяльнісному підходах, що засто-
совують для навчання дорослих. Під час навчання використовуються такі засо-

би: ПК, комп’ютерно орієнтована методика оцінювання якості тестів з вищої 
математики, зокрема СААЯТЗ (Диховичний & Дудко, 2013), мультимедійна 
дошка, система Moodle, дистанційний курс «Формування компетентності ви-
кладачів щодо оцінювання якості тестів з вищої математики» та ін. Перед про-
ходженням навчання СААЯТЗ необхідно встановити на ПК кожного слухача. 

Навчання проводиться за допомогою групових форм навчання (лекції, 
практичні заняття, групові консультації) та індивідуальних (індивідуальні за-
няття, самостійна робота, індивідуальні консультації, електронне листування).  

Розпочинається цикл занять із підготовчої самостійної позааудиторної ро-
боти, яка полягає в перегляді теоретичного матеріалу теми. Теоретичний мате-
ріал розміщено у дистанційному курсі «Формування компетентності викладача 
щодо оцінювання якості тестів з вищої математики» у системі Moodle.  

Поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу проходить на лекційних 
заняттях. Лекції проводяться в аудиторіях, що оснащено необхідними засобами 
навчання: ПК з підключенням до Інтернет-мережі, мультимедійна дошка тощо. 

Під час лекцій відбуваються: 
– пояснення теоретичного матеріалу, що викликав труднощі під час само-

стійного опрацювання; 
– обговорення теоретичного матеріалу в межах зазначеної теми; 
– демонстрація за допомогою мультимедійної дошки прикладів викорис-

тання набутих теоретичних знань на практиці; 
– поточний контроль опрацювання теоретичного матеріалу. 
Після лекції проходять індивідуальні навчальні консультації за певним 

графіком в очній та дистанційній формі за допомогою Інтернет сервісів, зокре-
ма, електронною поштою та Skype. Їх переважно призначено для викладачів, 
які не змогли з поважних причин бути присутніми на лекціях і у яких є прога-
лини в розумінні певного теоретичного матеріалу. Специфіка консультацій по-
лягає у їх добровільному відвідуванні учасниками навчання.  

Наступним етапом циклу є практичне заняття, яке зорієнтовано на поглиб-
лення та розширення здобутих на лекціях знань. Практичні заняття проводять в 
аудиторіях, оснащених необхідними засобами навчання: ПК з підключенням до 
Інтернет-мережі, мультимедійна дошка тощо. На практичних заняттях слухачі 
можуть користуватись і власними ПК. Для деяких тем практичне заняття не пе-
редбачено. У межах практичних занять проводиться: 

– роз’яснення змісту індивідуальних завдань; 
– контроль виконання індивідуальних завдань; 
– контроль опрацювання теоретичного матеріалу; 
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– розгляд окремих ситуацій оцінювання якості тестових завдань та тестів, 
що викликали труднощі при виконанні практичних завдань.  

Після практичних занять проходять групові навчальні консультації за пев-
ним графіком в очній формі та індивідуальні навчальні консультації в дистан-
ційній формі за допомоги електронної пошти та Skype. Їх призначено для ви-
кладачів, які потребують додаткового пояснення матеріалу.  

Методами навчання є дискусія, практична діяльність, самостійна діяль-
ність, наочно-демонстраційний метод, мозковий штурм, візуалізована лекція, 
оцінювання знань, умінь та навичок за допомогою тестування та анкетування. 
Діагностика набутих слухачами знань, умінь та навичок проводиться за допо-
могою тестування та анкетування на комплексній основі, яка складається з та-
ких компонентів: 

– оцінювання результатів виконання поточних завдань до кожного з моду-
лів курсу; 

– оцінювання результатів підсумкового тесту, анкети та індивідуального 
завдання, що дають змогу оцінити рівень сформованості компетентності викла-
дача щодо оцінювання якості тестів з вищої математики на кінець навчання; 

– оцінювання випускної роботи, яка полягає в розробці власного тесту з 
вищої математики та оцінюванні його якості з використанням комп’ютерно орі-
єнтованої методики. 

Очікуваними результатами реалізації навчальної програми є: 
– усвідомлення слухачами переваг використання тестів для контролю 

знань студентів з вищої математики; 
– знання слухачів основних проблем, пов’язаних із процесом розроблення 

тестів з вищої математики, та вміння їх вирішувати; 
– з’ясування та усвідомлення слухачами ролі оцінювання якості тестів з 

вищої математики при їхньому використанні для контролю знань студентів; 
– теоретичні знання слухачів питань оцінювання якості тестів методами 

КТТ та IRT; 
– знання слухачів базового функціоналу СААЯТЗ; 
– уміння та навички слухачів роботи з СААЯТЗ; 
– уміння та навички слухачів використання комп’ютерно орієнтованої ме-

тодики оцінювання якості тестів з вищої математики в цілому. 
Описану вище методику впроваджено на курсах підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників за програмою «Формування компетентності 
щодо оцінювання якості тестів з вищої математики» 
(http://uiite.kpi.ua/ua/regulatory-framework/documents/math-test.html) в Навчаль-
но-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сі-
корського. Запропонована технологія сприятиме розвитку компетентності ви-
кладачів щодо оцінювання якості тестів з вищої математики, що підтверджу-
ється експериментальним дослідженням, описаним в роботі Дудко (2019). 
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Розглядаються приклади застосування системи комп’ютерної математики 

Maple для дослідження динамічних систем, зокрема для побудови фазових портре-

тів таких систем. 

Ключові слова: Maple, динамічна система, фазовий портрет, фазова траєкторія. 

 

У деяких науках дуже часто трапляється ситуація, коли модель процесу, 

який розглядають, зводиться до диференційного рівняння чи системи таких рів-

нянь. У більшості реальних моделей для цих рівнянь неможливо отримати 

розв’язок аналітичними методами, а застосовують різноманітні чисельні методи. 

Вельми широке коло питань, що належать до вивчення рухів динамічних 

систем, укладається в рамки вивчення структури розбиття фазового простору на 

фазові траєкторії. 

Для побудови фазового простору й фазових траєкторій застосовують різно-

манітні методи, у тому числі й з використанням комп’ютерних програм. 

Метою цієї роботи є ілюстрація можливостей побудови фазових портретів 

динамічних систем, використовуючи систему комп’ютерної математики (СКМ) 

Maple. 

Під динамічною системою розуміють будь-який об’єкт або процес, для 

якого однозначно визначено поняття стану як сукупності деяких величин у пев-

ний момент часу й задано оператор, що описує еволюцію початкового стану в 

часі. Динамічні системи можуть бути механічними, фізичними, хімічними та бі-

ологічними об’єктами, обчислювальними процесами та процесами перетворення 

інформації, які відбуваються відповідно до конкретних алгоритмів. 

Опис динамічних систем також дозволяє велику різноманітність: він може 

здійснюватися або за допомогою диференційних рівнянь, або такими засобами, 

як функції алгебри логіки, графи, марківські ланцюги тощо (Банах, 1948). 

Математична модель динамічної системи вважається заданою, якщо вве-

дено параметри (координати) системи, що визначають однозначно її стан, і вка-

зано еволюційний оператор, який дозволяє розв’язувати задачу визначення зміни 

стану в часі (Банах, 1948). 

Сутність цього методу полягає в тому, що він дозволяє будувати фазові тра-

єкторії з використанням диференційних рівнянь у такий системі координат: 

– відхилення керованої величини ;x  

– швидкість зміни керованої величини = .
dx

y
dt

 

Процес зміни траєкторії є рухом певної твірної точки на фазовій площині. 
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Початкові умови визначатиме початкове значення твірної точки на фазовій пло-

щині. 

Сукупність фазових траєкторій на площині ( , )x y  є фазовим портретом. 

Фазовий простір — не пов’язана зі звичайним простором умовно-геометри-

чна інтерпретація станів процесів динамічної системи. Певний стан будь-якої ди-

намічної системи зображується відповідним цій системі фазовим простором. Пе-

рехід системи від одного стану до іншого (процес) зображується траєкторією 

фазової точки у фазовому просторі 

Як вже зазначалось, з кожної точки фазового простору виходить одна й 

тільки одна фазова траєкторія, і тим самим увесь фазовий простір динамічної си-

стеми розбивається на фазові траєкторії. 

З геометрично-наочної точки зору під структурою розбиття фазового прос-

тору на траєкторії розуміється геометрична картина взаємного розташування фа-

зових траєкторій у фазовому просторі. 

Метод фазової площини — це точний графоаналітичний метод дослідження, 

який надає змогу досліджувати як наявність стану рівноваги, так і режиму автоко-

ливань у нелінійних системах. Обмеженням цього методу є те, що математична мо-

дель об’єкту дослідження повинна бути не більше другого порядку. 

З усіх систем комп’ютерної математики для побудови фазових портретів 

найпривабливішою виглядає СКМ вищого класу Maple, яка має найбільше роз-

повсюдження серед таких систем. На ядрі СКМ Maple базуються такі популярні 

СКМ нижчого класу як MATLAB та MathCad (Гречко, 2013). 

Інша СКМ вищого класу Matematica під час експлуатації має суттєво більше 

проблем різноманітного характеру (Аладьев, 2006). 

Розглянемо можливість застосування СКМ Maple для побудови фазових 

портретів. 

Як приклади розгляньмо добре відому задачу про коливання фізичного ма-

ятника і задачу про рух заряджених частинок у приладах циліндричної констру-

кції зі схрещеними полями. 

Почнімо з простого прикладу: розглядатимемо коливання стрижня, який по-

чеплений за один з кінців. Як відомо, коливання цієї фізичної системи описує 

таке диференційне рівняння  

 
2

2

2
sin = 0,

d x
x

dt
+ ω  

де x  — кут відхилення стрижня від вертикального положення; ω  — коефіцієнт, 

що залежить від розміру та маси стрижня. 

Побудова фазового портрету будь-якої динамічної системи в СКМ Maple ві-

дбувається за таким алгоритмом. 

1) підключаємо бібліотеку DEtools, яка містить інструменти для перетво-

рення, розв’язання та малювання систем диференційних рівнянь;  

2) задаємо рівняння системи;  

3) задаємо набір початкових точок через які проходитимуть фазові 
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траєкторії; 

4) за допомогою команди DEplot розв’язуємо рівняння системи та будуємо 

фазовий портрет.  

Використовуючи команду 

DEplot([eq1,eq2], [s(t),z(t)], t=0..40, s=-4..4, z=-4..4, stepsize=0.05, 

linecolour=black, init, scene=[s,z],color=black, arrows=none);  

отримаємо добре відомий фазовий портрет (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Тепер розгляньмо рух заряджених частинок у приладах циліндричної конс-

трукції зі схрещеними полями, який описується таким диференційним рівнянням  

 
2

2 3

1
= ,

4 4

d x x b

xdt x
− + +  

тут b  — коефіцієнт, який ураховує вплив електростатичного та магнітостатич-

ного полів на рух заряджених частинок в таких приладах. 

Фазовий портрет для цієї системи зображено на рис. 2. 

 
Рис. 2 

Показано можливість застосування системи комп’ютерної математики 

Maple для побудови фазових портретів динамічних систем. Застосування 

комп’ютерних технологій під час вивчення поведінки динамічних систем дозво-

ляє отримати інформацію по систему, не розв’язуючи диференційних рівнянь. 
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У доповіді визначено роль і значення особистісно-орієнтованої освіти студентів під час 

навчання в ЗВО. Вказано умови для підвищення пізнавальної активності та рівня мотивації 

до навчання, індивідуалізації навчання студентів та створення психологічного комфорту для 

викладача і студента.  

Ключові слова: активні технології навчання, психологічний комфорт, мотивація. 

 

Сучасна динаміка розвитку суспільства формує людину як особистість та 

індивідуальність. Актуальність концепції особистісно-орієнтованої освіти не 

викликає сумнівів. Модернізація освіти передбачає перехід до таких технологій 

навчання, у яких освітній процес стає інструментом вирішення життєвих про-

блем і особистісного зростання. Потреба сучасного суспільства в активних, са-

мостійних фахівцях визначає пріоритет особистісно-орієнтованої освіти серед 

інших освітніх концепцій. Спрямованість на формування ініціативності, само-

стійності, відповідальності студента виступає як головний пріоритет навчання. 

Успішність засвоєння навчального матеріалу, темп оволодіння ним, зале-

жить не тільки від діяльності викладача, а і від пізнавальних можливостей і зді-

бностей студентів. Розвиток інтелектуальних здібностей студента при осо-

бистісно-орієнтованому навчанні — це надання студенту можливості активної 

пізнавальної діяльності через посильну самостійну роботу й надання творчої 

свободи. 

Питання, що стоїть перед кожним небайдужим викладачем — як 

побудувати процес навчання, щоб студенти зрозуміли, що задача може бути ці-

кавою, захоплюючою, і що базові навички, які вони розвивають на заняттях, 

будуть тривати все життя і допоможуть їм вирішувати й реальні проблеми, 

пов’язані з роботою. Правильно створена особистісна ситуація впливає на фор-

мування позитивного ставлення студентів до навчання. 

Особистісно-орієнтована освіта передбачає такі підходи. 

1. Підвищення пізнавального інтересу, пізнавальної активності. Пере-

вагами застосування інтерактивного навчання на лекційних та практичних за-

няттях є: 

– встановлення дружньої атмосфери та взаємозв’язків між учасниками спі-

лкування;  

– отримання студентами можливості бути більш незалежними й упевнени-

ми в собі;  

– заохочення викладачем студентів до співпраці; 

– отримання студентами можливості подолати проблему мовного бар’єру; 

– нівелювання авторитарної позиції викладача; 

– залучення до роботи кожного студента; 
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– допомога із слабкими студентами;  

– постійне й активне використання раніше набутого досвіду (Гончаров та 

ін., 2007). 

Активізація самостійної роботи студентів має передбачати використання 

таких методів, які були б спрямованими не на механічне запам’ятовування і 

відтворення готових знань, а на усвідомлене оволодіння знаннями й уміннями у 

процесі активної пізнавальної діяльності.  

2. Індивідуальна робота зі студентами. В особистісно-орієнтованій сис-

темі освіти принцип індивідуалізації є основним моментом побудови освітньо-

го середовища. При особистісному підході, існування індивідуальних відмінно-

стей серед студентів є необхідною умовою досягнення поставленої мети — 

забезпечити розвиток кожного студента як неповторної особистості.  

Індивідуалізацію навчання розуміють у контексті таких визначень: 

– організація навчального процесу, за якої вибір способів, темпу навчання 

здійснюється з урахуванням рівня розвитку здібностей студентів до навчання; 

– система виховних і дидактичних заходів, що відповідають цілі діяльності 

і пізнавальним можливостям студентів; 

– зміна методів навчання, коригування мети навчання, критеріїв визначен-

ня рівня успішності;  

– удосконалення самостійної роботи студентів відповідно до індивідуаль-

них здібностей тощо (Казак, 2018). 

Суть майстерності викладача полягає у визначенні характеру необхідної 

допомоги в кожній конкретній ситуації, в орієнтації навчального процесу на 

досягнення обов’язкових результатів навчання, здатності зробити навчання ус-

пішним для кожного студента, дозволивши кожному студенту проявити ініціа-

тиву й самостійність у визначенні методів роботи. 

3. Підвищення рівня мотивації до навчання. Мотивація до навчання є 

важливим елементом, необхідним для якісної освіти студентів. Коли студенти 

мотивовані, вони починають з цікавістю працювати над завданнями, задають 

питання. Мотивація впливає на те, як студенти ставляться до навчання в цілому, 

до викладачів, як багато часу й зусиль вони витрачають на дослідження або до-

машнє завдання, яку підтримку вони шукають, стикаючись із проблемою і ба-

гато інших аспектів навчання. Якщо студенти не мотивовані, важко та і немож-

ливо поліпшити свої академічні досягнення, незалежно від того, наскільки 

хороший викладач, навчальний план або університет. Крім того, невмотивовані 

студенти можуть відволікати від навчання інших студентів.  

4. Створення психологічного комфорту для викладача і студента. Сту-

дент почувається комфортно на заняттях, якщо стосунки студент-викладач по-

будовані на взаємоповазі, він психологічно готовий до лекційного або практич-

ного заняття, його об’єктивно оцінює педагог, його позитивно сприймає 

студентський колектив, він сам по-дружньому ставиться до інших. 

Викладач має так проводити лекційні та практичні заняття, щоб студенти 

проявляти свою активність. Пропонувати такі завдання, які дозволять студен-
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там самим вибирати тип, вид та дії з навчальним матеріалом. Викладач має 

завжди виходити з того, що у студентів є внутрішня мотивація до навчання. 

Також, викладач повинен бути послідовним у своїх діях, щоб студенти з 

легкістю сприймали знання і завжди знали, чого від них вимагатимуть. Викла-

дач повинен розвивати в собі здатність відчувати емоційний настрій групи, 

приймати його, бути активним учасником групової взаємодії; прагнути до 

об’єктивності і справедливості під час оцінюванні виконаних студентами робіт, 

що дозволить сформувати довіру студентів до професійних навичок викладача. 

Отже, особистісно-орієнтоване навчання дає можливість практично кожному 

студенту реалізовувати себе в навчальній діяльності з урахуванням його інтересів, 

можливостей, здібностей, ціннісних орієнтацій і суб’єктивного досвіду.  
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