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3.22. METHODS OF FORMATION OF SCIENTIFIC CONCEPTS IN HIGHER SCHOOL 
 

3.22. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Перед сучасною вищою школою стоять завдання, пов'язані з формуванням у кожного 

студента усвідомленої системи знань. Засвоєння системи знань є складним процесом, який 

забезпечує оволодіння суспільно-історичним досвідом, зафіксованим у наукових поняттях. 

Оволодіння науковими поняттями пов‘язано з активною розумовою діяльністю студентів, 

виконанням таких мисленнєвих операцій, як: аналіз і синтез, порівняння і зіставлення, 

абстрагування й узагальнення. Тому, чим досконаліше засвоєні студентами наукові поняття, 

тим ефективніше реалізуються у них процеси мислення.1002   

Визначенню поняття в філософській, психологічній та педагогічній літературі 

приділено достатньо уваги. У педагогіці усталеним є твердження, що поняття – одна з форм 

мислення, в якій відображаються загальні істотні властивості предметів та явищ об’єктивної 

дійсності, загальні взаємозв’язки між ними у вигляді цілісної сукупності ознак.1003 

Розрізняють поняття в широкому і вузькому сенсі. Окремо виділяють наукові поняття. 

Наукове поняття – це форма мислення, що відображає не реальні предмети, а 

сконструйовані вченим абстракції, необхідні для виявлення істотних і закономірних зв’язків 

дійсності. Наукові поняття відображають істотні й необхідні ознаки окремого предмету, 

об'єкту, явища або процесу, а слова і знаки (формули), що їх виражають, є 

науковими термінами. 

Практичний досвід роботи зі студентами першого курсу дозволив встановити, що 

більшість з них не знає, які розумові дії треба використовувати для виконання того чи іншого 

навчального завдання, не вміє самостійно встановлювати суттєві ознаки наукових понять.1004 

Це пояснюється тим, що під час навчання в школі вчителі з метою використання бюджетних 

способів вирішення поставлених завдань не дозволяли учням самостійно встановлювати 

суттєві ознаки понять, а самі проводили аналітико-синтетичну обробку навчального 

матеріалу. Внаслідок цього складна розумова діяльність, яка проводилась учителем під час 

представлення нового поняття, порядок виконаних їм розумових операцій стали 

недоступними для учнів. У психологічній літературі усвідомлення способів вирішення 

навчальних завдань є показником самостійності мислення, але на практиці це явище 

спостерігається лише в одиничних випадках. Звикнувши користуватися «готовими» 

знаннями, більшість студентів відчувають серйозні труднощі в тих випадках, коли їм 

доводиться здійснювати пошукові дії, виносити самостійні рішення, робити узагальнення і 

висновки, самостійно здобувати знання. Крім того, недоліки засвоєння наукових понять, на 

наш погляд, пояснюються несформованістю у студентів ще під час навчання в школі 

механізму переходу від сприйняття об'єктів (явищ) до загальних уявлень про них і від них до 

власне-понятійним формам відображення світу. Причиною складності в засвоєнні понять 

також є низький рівень вміння студентів абстрагувати і узагальнювати, відділяти істотне від 

несуттєвого.  

Внаслідок зазначених недоліків переважна більшість студентів першого курсу має 

слабкий фундамент для навчання у вищих навчальних закладах. Тому в роботі викладачів 

вузів надзвичайно важливий підготовчий етап у формуванні наукових понять у студентів.  

У підготовці до формування наукових понять у студентів слід виділити мотиваційний і 

актуалізаційний етапи. 

Під мотивацією ми розуміємо «систему мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до 

конкретних форм діяльності або поведінки», а «мотив – це спонукальна причина дій і 

                                                             
1002 Jevgenija Nevedomska. Quality education in Ukraine // Modern Management: Logistics and Education. 

Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; Р. 114. 
1003 Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. С. 264. 
1004 Jevgenija Nevedomska. Quality education in Ukraine // Modern Management: Logistics and Education. 

Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; Р. 115. 
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вчинків».1005 Вміле виявлення мотивів активізує діяльність студента. Фізіологічний механізм 

дії мотивів полягає у виникненні підвищеного тонусу в усіх ділянках центральної нервової 

системи, пов'язаний з виконанням необхідної діяльності.1006 

Мотивація може бути проведена шляхом розкриття практичної і теоретичної 

значущості нових наукових понять, які будуть формуватися. У зв'язку з цим перед 

викладачем постає важливе завдання активізувати знання, і не тільки в майбутньому, але і 

під час ознайомлення з ними. З цією метою головними умовами є: 

1. Застосування знань для пояснення явищ, які студенти спостерігають у своєму житті.  

2. Застосування наукових понять в нестандартних умовах, для вирішення проблем в 

інших сферах життя (наприклад, мистецтві, археології, історії тощо). Прикладом такого 

питання може бути: Чи може досвідчений анатом за кістками померлого визначити, чи був 

він спортсменом, вантажником або людиною, у якого життя було малорухомим? 

3. Систематична робота по забезпеченню міжпредметних інтеграції знань для 

вирішення проблем. 

4. Залучення студентів до самостійної роботи.1007 

Мотивація може здійснюватися також шляхом створення проблемних ситуацій, коли 

студенти стикаються з дивними випадками або фактами, які викликають потребу з'ясувати 

причини конкретного явища. Наприклад, у студентів І курсу Факультету здоров’я, фізичного 

виховання та спорту під час вивчення дисципліни «Фізіологія людини» перед викладом теми 

«Рух крові по судинах організму» доцільно створити проблемну ситуацію: за законом 

Бернуллі відомо, що чим більше поперечний переріз (діаметр) судин, тим менше в них 

швидкість рідини, і навпаки, чим менше поперечний переріз судин, тим більше в них 

швидкість рідини.1008 Тобто за цим законом простежується зворотна залежність між 

поперечним перерізом судин і швидкістю рідини в них. Викладач пропонує студентам 

ознайомитися з відомими табличними даними (діаметр кровоносних судин і швидкість 

протікання крові по судинах) і зробити висновок, чи виконується закон Бернуллі в 

кровоносній системі організму людини. Після аналізу даних про поперечному перерізі судин 

і швидкості руху крові в них студенти відзначають, що цей закон не виконується в 

кровоносній системі, адже відомо: в капілярах найменший поперечний переріз і найменша 

швидкість руху крові; в аорті найбільший діаметр і, відповідно, максимальна швидкість 

крові. Однак, викладач відзначає, що цей закон (на те він і закон) відповідає дійсності і 

пропонує студентам спробувати пояснити це явище (в таблиці представлені дані для 

діаметра одного капіляра, тому насправді ніякого протиріччя немає: поперечний переріз 

капілярної сітки більше в 250 разів поперечного перетину аорти і тому швидкість в капілярах 

дуже мала, що і забезпечує здійснення процесів газообміну і обміну речовин). Це протиріччя 

створює проблемну ситуацію, яка спочатку викликає у студентів здивування, а за ним – 

бажання дослідити сутність явища. Крім того, уміле застосування протиріччя сприяє 

активізації пізнавальної діяльності студентів. 

Під час актуалізаційного етапу необхідно відтворити в пам'яті студентів опорні знання, 

уявлення і чуттєвий досвід. Економним способом актуалізації опорних знань студентів є 

фронтальна бесіда, але, як правило, при цьому тільки окремі студенти активно згадують 

раніше засвоєні знання, переважна більшість студентів залишається пасивною. 

Пропонований нами експериментальний підхід до актуалізації опорних знань полягає в тому, 

що: 

                                                             
1005 Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. С. 217. 
1006 Маркова А. К. Формирование мотивации учения: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1990. 191 с. 
1007 Jevgenija Nevedomska. Independent work during the training of Ukrainian students. Contemporary innovative and 

information technologies of social development: educational and legal aspects. Collectiv Scientific Monograph-24. 

Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. рр. 248-252. 
1008 Неведомська Є. О. Фізіологія людини: навч. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. 

закл. Київ: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2020. 52 с. 
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1. Спочатку викладач пропонує студентам згадати все, що вони знають про той чи 

інший об'єкт (явище) і зробити список цих відомостей, тобто «брейнстормінг» («мозкова 

атака») проводиться індивідуально.1009 Активне пригадування змушує кожного студента 

перевіряти свої власні знання і продумувати тему, над якою вони починають працювати, що 

забезпечує так зване первинне занурення в навчальний матеріал. В результаті цієї операції: 

активно працюють всі студенти (особисті знання переходять на рівень самосвідомості, кожен 

встановлює рівень власного знання, до якого можна додати нове, адже нові знання можуть 

формуватися тільки на основі того, що вже відомо і зрозуміло). 

2. Далі проводиться обговорення та обмін думками («мозкова атака») в парі або групі 

студентів, в результаті чого в список власної інформації додається й інша інформація (ідеї), 

яка може бути суперечливою. Різні погляди призводять до появи особистих питань, які 

можуть бути сильним мотивом для вивчення підручника або інших інформаційних джерел 

(розповідь викладача, інформація з Інтернету) заради власного розуміння. Поява 

зацікавленості у студентів і їх спрямованості на дослідження теми є дуже суттєвим для 

підтримки активного залучення кожного студента до роботи. 

3. Після обговорення кожна пара або група, висловлює інформацію, а викладач записує 

на дошці всі думки, незалежно від того, чи правильні вони чи ні. На цьому етапі важливо, 

щоб викладач утримувався від висловлення власних ідей якомога довше і дозволив це 

зробити студентам. Роль викладача полягає в напрямку роботи, виявленні думок студентів і 

їх неправильних уявлень. 

Таким чином проведена актуалізація опорних знань дозволяє залучати власний досвід 

студентів і виявити наявні знання про той чи інший об'єкт (явище) або наявність хибних 

уявлень, а також коло питань, які є для них цікавими. 

Сутність процесу формування наукових понять у педагогічній теорії та практиці 

полягає у тому, що кожне поняття проходить три етапи на шляху його засвоєння: 

1) підготовчий етап – спостереження фактів, об‘єднання їх в одну групу, виділення 

загальних, суттєвих ознак; 

2) основний етап – побудова логічного означення нового поняття;  

3) етап подальшого поглиблення, збагачення поняття, на якому може збільшуватись 

кількість відмінних ознак, а інколи, на основі концентричного вивчення теми, складається 

нове, більш повне означення поняття.  

Результатом пізнання предмета, явища є поняття. Поняття – це основна форма 

логічного мислення, в якій відбивається сутність предмета, тобто сукупність всіх його 

істотних ознак. З психологічної точки зору поняття – це узагальнене відображення 

об’єктивної дійсності. З фізіологічної точки зору утворення поняття передбачає 

функціонування другої сигнальної системи. Поняття утворюються шляхом таких логічних 

прийомів, як аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення тощо. Тому під час формування 

наукових понять логічне мислення при відповідній методиці може одержати значний 

розвиток.  

Кожний предмет має велику кількість ознак, але з них лише деякі виявляють його 

сутність. Істотні ознаки при всіх умовах обов’язково належать предмету, виражають його 

якісну визначеність, його інваріантні (постійні) особливості, що відрізняє даний предмет від 

предметів інших класів і видів. Тому перед викладачем постають першорядні завдання у 

процесі формування наукових понять:  

1) організація діяльності студентів по відбору істотних, інваріантних ознак;  

2) навчити правильному узагальненню;  

3) навчити правильній конкретизації.  

Процеси узагальнення і конкретизації взаємодіють, збагачуючи і уточнюючи один 

одного. Рух думки студента у процесі оволодіння науковим поняттям може йти як від 

чуттєво-практичного досвіду до узагальнення відповідних властивостей (індуктивний шлях), 

                                                             
1009 Стіл Дж. Л., Мередит К. С., Темпл С. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних 

предметів». (Без видавництва). 1998. І. 46 с. 
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і, навпаки, від узагальненого поняття до його конкретизації за допомогою уточнюючих 

прикладів і зіставлень (дедуктивний шлях). 

Формування поняття вимагає від студента високий рівень абстрактних мисленнєвих 

дій, який буде тим вище, чим сильніший зв’язок з чуттєвим досвідом, уявленнями. Отже, 

поняття неможливо сформувати без опори на відповідний чуттєвий досвід. Тому оволодіння 

поняттям у всіх випадках можливе лише тоді, коли для цього створена достатня конкретна 

основа. Тому для цього набуває особливого значення цілеспрямована і систематична робота 

на чуттєвому етапі пізнання (відчуття, сприйняття, уявлення). Образне мислення є 

підґрунтям для мислення понятійного. Але дуже важливо, щоб мислення не залишилося на 

рівні образного. Цьому сприяють спочатку схематичні зображення понять, а потім – перехід 

від зображувальної наочності до словесно-образної. Про важливість цього зазначав 

В. О. Сухомлинський: «словесний образ – це крок на шляху переходу від конкретно-

образного мислення до мислення поняттями» і звертав особливу увагу на обов’язковість 

проходження ще під час навчання в школі майбутніми студентами тривалої школи 

«образного мислення», якщо ж «учитель квапить їх швидше переходити до мислення 

абстрактного, а вони до цього не готові, вони назавжди залишаються безнадійними, і вчитель 

не знає, що з ними робити, як пробудити їхнє мислення».1010 

Процес формування понятійного мислення можна представити у вигляді Рис. 1: 

 

 
Рис. 1. Процес формування понятійного мислення 

 

Процес утворення понять є складним: у процесі так званого абстрагування 

визначаються загальні ознаки від усієї маси індивідуальних ознак. Після абстрагування ці 

загальні ознаки синтезуються. Таким чином, мислима нами сукупність загальних ознак, які 

наявні у всіх схожих чи однорідних предметів і є поняття. 

Для розуміння того, що ж набувається під час опанування поняттям, зробимо 

порівняльний аналіз поняття і уявлення. Порівняно з уявленням поняття відображають 

об’єктивний світ узагальнено, тобто відображають не поодинокий предмет, а певну кількість 

предметів, швидше навіть те спільне, що в них є, а уявлення носять конкретний, образний 

характер, що і зближує їх з відповідними сприйняттями. У загальних уявленнях 

відображаються переважно зовнішні зв’язки і відношення предметів (явищ) і ознаки, як 

істотні, так і  неістотні. Ознаки ж, що входять у склад поняття, є загальними, оскільки без 

них не існує конкретний предмет. Звідси виходить, що поняття відображає сутність 

предметів. Поняття відображають дійсність ширше і глибше: ширше, тому що ними 

охоплюються всі однорідні предмети, а глибше, тому що вони відображають не те, що впадає 

в очі при сприйманні і що зберігається в уявленні, а те, що буває приховано всередині 

предметів і тому є тільки досяжне розуму і зрозуміле. 

Таким чином, для утворення поняття потрібно не одне якесь сприйняття або уявлення, 

а певна їх кількість, тому що загальні ознаки, що входять у поняття, виявляються в 

результаті порівняння чи зіставлення конкретних предметів. Загальні ознаки сукупності 

схожих предметів і є змістом поняття. Окрім змісту, кожне поняття характеризується 

обсягом. Під обсягом поняття розуміють ту кількість схожих чи однорідних предметів, котрі 

охоплюються даним поняттям. 

                                                             
1010 Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5 т. Київ: Рад. школа, 1976. Т. 2: Сто порад учителеві. С. 95. 

 

Конкретно-образне 

мислення 

натуральна 

зображувальн

а 
словесна 

Словесно-образне 

мислення 



521 

Для того, щоб у свідомості людини утворилося те чи інше поняття, потрібне слово. 

Функціональне використання слова в якості засобу спрямування уваги, абстрагування, 

встановлення зв’язку, узагальнення тощо є необхідною і центральною часткою усього 

процесу виникнення нового поняття. Таким чином, вирішальне значення під час формування 

поняття відіграє мова, бо тільки у процесі мовлення одержують звукове вираження поняття 

про предмети чи явища. Тому викладачеві треба приділяти особливу увагу створенню в 

студентів правильних асоціацій слів з відповідними предметами, явищами, процесами, а 

також чіткому і однозначному вираженню мовними засобами понять і роз’ясненню їхнього 

змісту.  

Весь процес формування наукових понять слід розчленувати на певні етапи 

узагальнення набутих студентами знань. Це сприяє формуванню ще загальнішого поняття. 

Кожний етап узагальнення відкриває студентам різні сторони поняття й конкретизує його. 

Формування в студентів того чи іншого поняття неможливе без встановлення 

подібності і відмінності об’єктів чи явищ. Це дає можливість виділити загальне, суттєве, 

головне, що належить кожному з об’єктів розглянутої групи, й зробити перехід від розгляду 

поодиноких об’єктів до узагальнення. Тобто, порівняння є першим логічним прийомом, за 

допомогою якого визначаються загальні ознаки однорідних предметів. Однак лише цього 

прийому недостатньо.  

Процес утворення понять передбачає аналіз і синтез предметів, що досліджуються. 

Одним із важливих факторів у формуванні понять – логічний аналіз окремих елементів 

знань. Сутність його полягає у їх підпорядкуванні і послідовному вивченні: кожна частина 

знань стає основою для сприймання наступної, а кожна наступна спирається на попередню. 

Успіх формування наукових понять залежить від того, наскільки викладачеві вдалося 

навчити студентів самостійно аналізувати, розчленовувати ціле на окремі частини, виділяти 

в ньому окремі ознаки. Ознакою в логіці називається все те, чим об’єкти подібні або чим 

вони відрізняються. Пізнати об’єкти, які вивчаються, наприклад, в курсі «Анатомії людини», 

можна завдяки розчленуванню їх на частини. Так, наприклад, формуючи в студентів поняття 

організм людини, необхідно навчити їх виділяти окремі фізіологічні системи органів 

людини.1011 Це здійснюється шляхом аналізу. 

Для правильного пізнання об’єкта недостатньо виділяти окремі його частини. 

Необхідно вивчити взаємозв’язок між ними, усвідомити роль кожної частини у цілому. Цей 

пізнавальний процес, завдяки якому розкривається взаємозв’язок частин, частин і цілого, 

називається синтезом. Оволодіваючи під керівництвом викладача прийомами аналізу й 

синтезу, студенти пізнають відповідні об’єкти і явища. Правильне здійснення аналізу й 

синтезу сприяє правильному узагальненню, що лежить в основі формування того чи іншого 

наукового поняття. Узагальнення, тобто розумове об’єднання загальних ознак однорідних 

предметів, пов’язане насамперед з виділенням ознак певного об’єкта (явища).  

На цьому етапі дуже важливим є вміння студентів самостійно формулювати  запитання 

для пояснення суті поняття: «Чому…?», «Унаслідок чого…?», «Чим пояснюється те, що…?», 

«У зв’язку з чим…?» , «У чому полягає взаємозв’язок будови і функцій …?», «Де можна 

застосувати ці знання?», «Яке практичне значення цих знань?». Чим більше студент зможе 

скласти запитань, тим глибші його знання з цього поняття. Завдяки цим запитанням студент 

думає над тим, що він сприймав, перевіряє, наскільки правильно він зрозумів матеріал, 

намагається застосовувати набуті знання на практиці. А це ніщо інше як осмислення 

навчального матеріалу. Крім того, запитання, які самостійно складають студенти, є 

важливим показником наявності їхнього пізнавального інтересу. Ось чому так важливо 

навчити студентів самостійно формулювати запитання.1012  

                                                             
1011 Неведомська Є. О. Анатомія людини і спортивна морфологія:  навч. посіб. для практичних і самостійних 

робіт для студ. вищ. навч. закл. Київ: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2020. 77 с. 
1012 Jevgenija Nevedomska. Independent work during the training of Ukrainian students. Contemporary innovative and 

information technologies of social development: educational and legal aspects. Collectiv Scientific Monograph-24. 

Katowicach: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. рр. 248-252. 



522 

Основоположним у процесі засвоєння наукових понять є розуміння. Лише те, що 

розуміється, дійсно свідомо засвоюється. Рівень розуміння поняття встановлюється за 

допомогою запитань, запропонованих викладачем. Розуміння простих запитань готує до 

розуміння складніших. Так, вивчаючи об’єкт (явище), і ставлячи завдання його описати, 

викладач пропонує студентам такі запитання: що це, яке воно, які основні ознаки; 

порівняти – на що похоже, що спільного, у чому відмінність; пояснити – навіщо це, з чим 

пов’язано, які підстави, як це довести; узагальнити – що з цього випливає, який загальний 

результат, у чому суттєвість, який загальний принцип (спосіб) дії; оцінити – яке це має 

практичне (або теоретичне) значення, чим це важливе, за що ми це цінуємо, яке ваше 

ставлення; визначити проблему – яке виникає запитання, яких даних не вистачає, яке місце 

це явище займає у системі інших явищ, як це відіб’ється на подальшому ході розвитку, у 

чому складність завдання тощо. 

Завданням для встановлення розуміння поняття може бути завдання на реконструкцію 

поняття. Суть цього завдання полягає в тому, що викладач на окремих картках записує 

відносно закінчені смислові тексти, які є характеристикою поняття. Ці картки 

перемішуються і пропонуються студентам з метою розташування їх у логічній послідовності. 

Реконструкція зв’язної характеристики поняття і буде показником розуміння суті поняття. 

Це завдання можна ускладнити: до цих карток додати картки з текстами, які взагалі не є 

характерними ознаками поняття. У розроблених нами навчальних посібниках є завдання, які 

передбачають з поданих складових скласти логічну схему того чи іншого процесу.1013 

Проте, В. О. Сухомлинський зазначав, «зрозуміти – ще не означає знати, розуміння – 

ще не знання. Щоб були тверді знання, необхідне осмислювання».1014 Таким чином, 

викладачеві необхідно домагатися, щоб студенти глибоко осмислювали факти, явища, 

закономірності. Чим більше студентові треба осмислити, тим більше необхідно йому 

спостерігати, щоб побачити і встановити взаємозв’язки між фактами і явищами. 

Надзвичайно важливо, щоб студенти своїми руками проводили практичні роботи. 

В. О. Сухомлинський відзначав, що «чим вища майстерність, якою оволоділа і оволодіває 

рука, тим розумніша дитина, підліток, тим яскравіше проявляються у нього здібності до 

вдумливого аналізу фактів, явищ, причинно-наслідкових зв’язків, закономірностей. Між 

діями руки і думкою відбувається постійний контакт: думка перевіряла, виправляла, 

удосконалювала трудовий процес, рука якби повідомляла їй про деталі, тонкощі та праця 

розвивала розум, навчала мислити логічно, послідовно заглиблюватися у ті залежності між 

окремими фактами і явищами, які недосяжні для безпосереднього спостереження».    

Опанувати поняттям – це означає вміти ним користуватися. Система пізнавальних 

завдань виявить рівень сформованості того чи іншого наукового поняття. У той же час 

система пізнавальних завдань повинна бути складена у логічній послідовності: від посильних 

завдань до складніших, при цьому розв’язання кожного попереднього завдання готує 

розв’язання наступного. Цей принцип закладений у розроблених нами навчальних 

посібниках для студентів вищих навчальних закладів.1015  

Як правило, ретельно продумана система завдань, тестових завдань1016 і запитань 

спонукає самих студентів до створення ними завдань, і чим глибше ними опановано поняття, 

тим більша кількість запитань у них виникає. 

Важливого значення під час формування поняття набуває продовження роботи над 

засвоєнням наукової термінології. Адже термін це не стільки знак, скільки зброя, за 

допомогою якої здійснюється наше мислення: термін безпосередньо поєднується з поняттям 

                                                             
1013 Неведомська Є. О. Фізіологія людини та рухової активності: навч. посіб. для практичних робіт для студ. 

вищ. навч. закл. Київ: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2018. 74 с. 
1014 Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5 т. Київ: Рад. школа, 1976. Т. 2: Сто порад учителеві. С. 463.   
1015 Неведомська Є. О. Нормальна анатомія людини: навч. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. 

вищ. навч. закл. Київ: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2020. 66 с. 
1016 Jevgenija Nevedomsjka. Test technologies in the electronic education system of Ukrainian students. Series of 

monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Collectiv Scientific Monograph-26. 

Katowicach: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. рр. 185-191. 
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і служить його зовнішнім вираженням. Важливим завданням є проблема розуміння 

студентами смислової сторони засвоюваних ними термінів. Від цього розуміння залежить 

утворення в їх свідомості тих понять, які відповідають цим термінам. Коли разом з новими 

термінами студент водночас засвоює і поняття, які виражаються ними, тоді і утворюються ті  

психофізіологічні механізми, за допомогою яких студент оволодіє науковою термінологією. 

Завдяки поняттю термін набуває певного змісту і людина без будь-яких вагань щодо його 

значення використовує цей термін як позначення або назву того, про що думає або говорить. 

При сприйманні терміну у свідомості студента відновлюється асоційоване з ним поняття, а 

оскільки поняттям охоплюється велика кількість конкретних предметів, то студент може 

уявити будь-який з них.  

Важливою є навичка студентів окреслити (охарактеризувати) поняття декількома 

словами. Але зробити це непросто. Адже ця робота вимагає ретельного обміркування на 

основі глибокого розуміння того чи іншого поняття.  

Виробленню уміння, а потім навички узагальнювати поняття сприятиме методичний 

прийом – синквейн. Синквейн (від грец. син – разом, лат. квінт – п'ять) – вірш, що 

складається з п'яти рядків.1017 Більш докладне визначення: Синквейн – це вірш, який 

синтезує великий обсяг навчальної інформації у стисле висловлення, яке описує, чи 

віддзеркалює тему.  

Спочатку треба пояснити студентам, як пишуться такі вірші: 

1. Перший рядок – слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник). 

2. Другий рядок – опис теми, який складається з двох слів (два прикметники). 

3. Третій рядок – виражає дію, пов'язану з темою і складається з трьох слів (три 

дієслова). 

4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів (фрази) і виражає тему чи 

ставлення до теми.  

5. П'ятий рядок складається з одного слова – синоніму, який також передає сутність 

теми (звичайно, це іменник). 

Наведемо приклади синквейнів: 

 
Перший рядок Кров Нервова система 

Другий рядок червона, гаряча Центральна, периферична 

Третій рядок живить, захищає, зігріває захищає, регулює, навчає 

Четвертий рядок складається з формених елементів і плазми забезпечує поведінку людини 

П´ятий рядок рідина (життя) поведінка (розум, вершина) 

 

Cинквейн є ефективним інструмент для синтезу і узагальнення понять. Крім того, 

складання синквейну сприяє розвитку критичного мислення в учнів та їхніх творчих 

здібностей.  

Формування в студентів наукових понять відбувається у ході довготривалого процесу 

пізнання. Процес формування поняття можна вважати відносно завершеним лише тоді, коли 

студенти включили його в уже існуючу в них систему понять, коли вони можуть довільно 

використовувати це поняття в нових ситуаціях, однозначно визначати і застосовувати його у 

всьому різноманітті його конкретних проявах. 
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