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Резюме: Раскрывается процесс планирования самостоятельной работы 

учеников в учебном процессе. Предлагается форма самостоятельной рабо-

ты. 

 

Summary: This article deals with the problems concerning the planning of the 

independent work of pupils during the educational process. The article suggests 

the form of the for scheme of some independent works. 
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Педагогічна сутність залікової системи перевірки результатів на-

вчання полягає в розчленуванні всієї програми даного предмета на розділи, 

що відбивають етапність формування знань, навичок і вмінь (залікові роз-

діли); в системі зростаючих від розділу до розділу вимог до знань, навичок 

та вмінь учнів і рівня розвитку їх самостійності; в обліку успішності кож-

ного учня з кожного розділу курсу. 
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Залікова система дозволяє більш об‘єктивно і систематично провадити 

перевірку і облік знань учнів. Підсумкові оцінки (піврічні й річні) при цьому 

виводяться не на основі окремих випадкових оцінок, одержаних учнями на 

уроках, а в результаті систематичного обліку успішності учня за розглядува-

ний період з кожного залікового розділу. При цьому враховуються спостере-

ження за роботою учнів на уроках і консультаціях, результати поточної пере-

вірки знань, виконання письмових робіт і, нарешті, заліку. 

При означенні кількості залікових розділів слід виходити з наступ-

них міркувань:  

1) об‘єм матеріалу, який виноситься на залік, повинен дозволяти виклада-

чеві за порівняно короткий час ґрунтовно і глибоко перевірити знання 

учнів, впевнитись в наявності у них необхідних навичок і вмінь; 

2) матеріал, який виноситься на залік, повинен носити завершений харак-

тер, тобто бути певним етапом у формуванні знань, навичок і вмінь. 

При визначенні кількості заліків необхідно пам‘ятати, що із збіль-

шенням об‘єму кожного розділу учням важче готуватися до заліку як із-за 

самого об‘єму, так і через тимчасовий розрив між вивченням матеріалу і 

перевірки його засвоєння. 

Враховуючи вище написане, ми виділяємо такі залікові розділи в ку-

рсі ―Математика‖. 

І семестр (обсяг 72 години) 

1) Лінійні та квадратні рівняння, нерівності та їх системи. 

2) Функції, їх властивості та графіки. 

3) Показникова, логарифмічна та степенева функції. 

4) Показникові, логарифмічні та ірраціональні рівняння та нерівності. 

5) Тригонометричні функції. 

6) Тригонометричні рівняння та нерівності. 

ІІ семестр(обсяг 104 години) 

1) Границя числової послідовності та функції в точці. 



 150 

2) Похідна. Правила диференціювання. 

3) Дослідження функції за допомогою похідної та побудова гра-

фіків функції. 

4) Неозначений інтеграл. Основні методи інтегрування. 

5) Означений інтеграл та його застосування. 

6) Вектори й координати. 

7) Прямі та площини в просторі. 

8) Геометричні тіла та поверхні. 

9) Об‘єми та площі поверхонь геометричних тіл. 

10) Елементи теорії ймовірності та математичної статистики. 

В практиці викладання математики застосовуються різні типи залі-

ків: повністю письмові (контрольна робота), змішаного характеру (письмо-

ві й усні), лише усні. 

Ми використовуємо такі типи заліків 

№ Залікові розділи Тип заліку 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

Лінійні та квадратні рівняння, нерівності та 

їх системи. 

Функції їх властивості та графіки. 

Показникові, логарифмічні та степеневі функції. 

Показникові, логарифмічні та ірраціональні 

рівняння та нерівності. 

Тригонометричні функції. 

Тригонометричні рівняння та нерівності. 

Письмовий 

 

Усно-письмовий 

Усний 

Письмовий 

 

Усно-письмовий 

Письмовий 

1 

2 

3 

 

4 

 

Границя числової послідовності та функції в точці. 

Похідна. Правила диференціювання. 

Дослідження функції за допомогою похідної 

та побудова графіків функцій. 

Неозначений інтеграл. Основні методи інте-

грування. 

Усно-письмовий 

Усний 

Письмовий 

 

Усно-письмовий 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

Означений інтеграл та його застосування. 

Вектори й координати. 

Прямі та площини в просторі. 

Геометричні тіла та поверхні.  

Об‘єми та площі поверхонь геометричних тіл. 

Елементи теорії ймовірності та математичної 

статистики. 

Письмовий 

Письмовий 

Усний 

Усно-письмовий 

Письмовий 

Усний 

 

По заліковому розділу, де передбачений письмовий залік, виконання 

письмової контрольної роботи є обов‘язковим для всіх учнів. При складан-

ні завдань потрібно враховувати типові помилки учнів і включати в них 

такі запитання і вправи, в яких вони часто допускають помилки. Задачі і 

запитання в роботі  слід розташовувати в порядку зростання трудності так, 

щоб вони активізували пам‘ять, мислення й міркування учнів. В залежнос-

ті від теми, задачі й запитання можуть бути самими різноманітними. Іноді 

треба включати в роботу задачі або вправи з домашньої роботи. На основі 

результату контрольної роботи виводиться залікова оцінка. Учні, що не 

писали контрольної роботи або виконали її на оцінку, що їх не задоволь-

няє, запрошуються на повторний письмовий залік. 

Наведемо приклад варіанту контрольної роботи для заліку з розділу 

―Лінійні та квадратні рівняння, нерівності та їх системи.‖ 

ВАРІАНТ №2 

1) Розв'язати рівняння: а) +=   (4 бали) 

    б) x
3
-5x

2
+6x=0    (3 бали) 

2) Розв'язати нерівності: а) х
2
+7х+12>0    (4 бали) 

      б)     (6 балів) 

3) Розв'язати систему рівнянь:   (9 балів) 

4) Розв'язати систему нерівностей:                 (10 балів) 
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По заліковому розділу, по якому передбачається залік змішаного ха-

рактеру (усно-письмовий), якщо учень виконував письмові завдання на 

кожному уроці, де розглядався відповідний матеріал, на уроках був актив-

ним, правильно відповідав на запитання викладача, він може бути атесто-

ваний по заліковому розділу без виклику на залік. Усно можуть бути опи-

тані лише ті учні, які мають позитивні оцінки по письмовим роботам. В 

окремих випадках учням можуть бути запропоновані лише питання пись-

мового характеру. 

Наведемо приклади контрольної роботи та питань для співбесіди на 

заліку з розділу ‖Функції, їх властивості та графіки‖. 

Варіант №1 

1) Побудувати графік функції  y=(x+1)
2
-4. 

2) Знайти область визначення функції  y=. 

3) Дослідити функцію на парність  y=x
4
-2x. 

Питання для співбесіди 

1) Що ми розуміємо під функцією? 

2) Яка множина називається областю визначення функції f:A->D ? 

3) Що ми розуміємо під множиною значень функції? 

4) Що називається аргументом функції? 

5) Які способи завдання функції Вам відомі? 

6) Як знайти значення функції в точці, якщо функція задана аналітично? 

7) Як знайти значення функції в точці, якщо функція задана графічно? 

8) Яка функція називається зростаючою на проміжку <a;b>? 

9) Яка функція називається спадною на проміжку <a;b>? 

10) Яка функція називається незростаючою на проміжку <a;b>? 

11) Яка функція називається неспадною на проміжку <a;b>? 

12) Яка функція називається монотонною на проміжку <a;b>? 

13) Що ми розуміємо під парною функцією? 

14) Чи є  графік парної функції симетричним? 



 153 

15) Що ми розуміємо під непарною функцією? 

16) Чи є  графік непарної функції симетричним? 

17) Яка функція називається періодичною? 

18) Що називається періодом функції? 

19) Як пов‘язані  між собою графіки взаємно-обернених функцій? 

20) Які перебудови графіків ми відносимо до елементарних? 

По заліковим розділам, по яким передбачений усний тип заліку, про-

водиться співбесіда з учнями, на якій перевіряються як теоретичні знання, 

так і основні навички, їх застосування на практиці. Застосовується також 

форма взаємоконтролю. Прикладами питань для співбесіди або взаємокон-

тролю з розділу ―Похідна. Правила диференціювання ‖ можуть бути: 

- означення похідної функції в точці; 

- геометричний зміст похідної; 

- як довести правильність твердження: ―не кожна неперервна функція 

диференційована в області її визначення ‖? 

- чому дорівнює похідна функції y=x
3
? 

- чому дорівнює похідна функції y=tg x ? 

- чому дорівнює похідна функції y=ln x? 

- чому дорівнює похідна суми двох функцій? 

- чи правильне твердження: похідна добутку двох функцій дорівнює до-

бутку їх похідних? 

- як  знайти похідну функції y=(x
2
-4)x

3
 ? 

- чому дорівнює похідна частки двох функцій? 

- назвіть правило знаходження похідної від складної функції; 

- знайдіть похідну функції y=sin x
2
 ? 

- знайдіть похідну функції y=(x
2
-3)

4
 . 

Як додаткові запитання на заліку доцільно пропонувати учням за-

вдання, які дозволяють зробити висновок про рівень розвитку самостійно-

сті учнів в навчальній діяльності. Слід перевіряти вміння працювати з ма-
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тематичним текстом, користуватись довідковою літературою, приділяти 

увагу удосконаленню математичної мови учнів. 

Ефективність застосування залікової системи перевірки залежить та-

кож від цілеспрямованої систематичної роботи вчителя по підготовці учнів 

до заліку. Ми використовуємо такі методи роботи: 

1. На початку навчального семестру повідомляємо учням розділи по 

яким потрібно складати залік , і форми проведення цього заліку. 

2. В процесі вивчення розділу знайомимо учнів з вимогами, які бу-

дуть пред‘явлені до їх знань, навичок і умінь на заліку, теоретичні питання, 

зразкові типові завдання і вправи, список навчальної літератури (в тому 

числі і додаткової). 

3. Заліку передує спеціальне домашнє завдання і кропітка консуль-

таційна (як групова, так і індивідуальна) робота. 

В цілях зменшення виникаючих труднощів поруч з поступовим по-

силенням вимог до знань учнів окремим учням дозволяється здавати залік 

за частинами. 

Слід відмітити, що з введенням  залікової системи перевірки знань, 

навичок і умінь учнів з‘являється можливість основний час уроку приділя-

ти поясненню нового матеріалу та його закріпленню. 

Процес прийому заліку в умовах медичного училища повинен носи-

ти навчаючий характер в тому розумінні, що після заліку в учнів не повин-

но залишатись нез‘ясованих питань з даного розділу і він повинен піти з 

заліку збагаченим. 

Відомо, що відсутність з боку вчителя систематичної перевірки за-

своєння учнями матеріалу, що вивчається а, отже, й незнання фактичного 

стану рівня їх знань є однією з причин слабкої успішності учнів з матема-

тики. Цим створюються передумови нерозуміння учнями подальших роз-

ділів програми і прививається безвідповідальне  відношення до навчання; 

спочатку учень не вчить тому, що не розуміє матеріалу, а потім – тому, що 
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не звик до систематичної роботи. Підвищення якості навчання неможливе 

без почуття відповідальності учнів за свою власну працю. Вчитель пови-

нен поставити всіх учнів в такі умови, щоб вони працювали щодня і при 

цьому відчували насолоду від результатів своєї роботи. 

Як показує практика, одним з методів підвищення відповідальності 

учнів є залікова система перевірки підсумків навчання. При такій перевірці 

учитель одержує найбільш своєчасну і об‘єктивну інформацію про засво-

єння учнями даної теми, забезпечує регулярність і систематичність конт-

ролю. Учні привчаються працювати над кожною темою, привчаються сис-

тематично і щоденно, завжди бути в стані готовності до відповіді, а вчи-

тель одержує можливість своєчасно виявляти прогалини в знаннях учнів і 

приймати конкретні заходи до їх усунення. В даному випадку тематичний 

облік знань – це неформальне накопичення оцінок, а одна з важливих ди-

дактичних умов організації процесу навчання. 

За результатами перевірки вчитель бачить ступінь засвоєння матері-

алу учнями і відповідно до цього планує свою подальшу роботу. 

Загальна оцінка за тему виставляється в журнал. Проміжні оцінки в 

журнал не виставляються, вони потрібні учневі і вчителеві для того, щоб 

можна було проконтролювати щоденну роботу. 

Залікова система перевірки підсумків навчання  дозволяє своєчасно 

усунути недоліки в знаннях учнів з врахуванням можливостей кожного уч-

ня, концентрувати їх увагу на головних, істотних питаннях теми. 

Такий вид роботи привчає учня працювати щодня, розвиває настир-

ливість в навчанні, виробляє у нього відповідальне відношення до навчан-

ня, оскільки він знає, що його контролюють по кожній темі. 

Запропонована форма не виключає, а передбачає такі форми роботи, 

як усне опитування з теми проведення самостійних робіт та інші види пе-

ревірки знань учнів. 
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Резюме. В статье описывается опыт применения зачетной системы про-

верки результатов обучения учащихся по математике в Бердянском меди-

цинском училище. 

 

Summary. In article the experience of functioning of the examing system of 

control of results of the education of students (at Mathematics) in Berdyansk 

medical college is described.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ 

ЗАОЧНИХ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

 

А.М.Нестеренко, асистент, 

Інженерно-технологічний інститут, м.Черкаси 

 

Основним джерелом отримання навчальної інформації для слухачів 

заочних підготовчих курсів є методичні вказівки з елементарної математи-

ки, які містять розрахунково-графічні та контрольні роботи, а також відпо-

відна їм навчально-методична література. 

Проведений нами аналіз методичних посібників [5,6,7,8,9,10], які 

пропонуються в різних вузах слухачам підготовчих курсів, дозволяє виді-

лити принаймні такі недоліки: 

а) не завжди наведена інформація з теорії є достатньою і системати-

зованою, а саме, зустрічаються такі недоліки: у довідковому відділі наве-

дені не всі властивості, формули, малюнки, теореми, які застосовуються 

при розв‘язуванні завдань для самостійної роботи; 

б) варіанти наведених індивідуальних завдань містять однотипові зада-

чі, у яких не здійснюється принцип поступового нарощування складності; 

в) наприкінці деяких методичних вказівок не відмічено основної ре-

комендованої літератури. 

Взагалі, недоліком методичних вказівок для слухачів-заочників є те, 

що вони не забезпечують диференційованої допомоги при виконанні завдань, 

як це можуть мати слухачі денних та вечірніх курсів. Слухачі не можуть 


