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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.  
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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 
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отримати вчасної консультації з боку викладачів (найчастіше це пов‘язано з 

проживанням слухача в іншій місцевості), не можуть вчасно і сповна викори-

стати необхідну навчальну літературу (відсутність бібліотечного фонду). 

На нашу думку такі недоліки дистанційного навчання можна усуну-

ти певною мірою, якщо крім прямих завдань методичні рекомендації бу-

дуть містити і завдання провокуючого характеру (наприклад, окрема сис-

тема вправ зі спільною проблемою ―Знайти помилку‖), або приховані про-

вокуючі завдання у системі запитань для самоконтролю. Крім того, зразки 

розв‘язання прикладів доцільно оформляти у наступний спосіб: 

- запитання з подальшим виконанням дії; 

- дії з подальшим детальним поясненням; 

- система питань, на які слухач може відповісти. 

Наприклад: Поясніть, чи правильно, що логарифмічна нерівність  рі-

вносильна системі  і чому? 

Якщо до теми в методичних рекомендаціях розбираються декілька 

прикладів, то в системі таких прикладів доцільно дотримуватись поступо-

вого скорочення пояснень, а саме: 

 перший приклад слід розв‘язати з якомога більшими пояснен-

нями до всіх виконуваних дій (чому з даної умови отримали рівносильну 

систему або інший вираз, чому змінили знак (>, <, +, -), які теоретичні ві-

домості при цьому використали, як отримати розв‘язок системи або сукуп-

ності і т.ін.); 

 демонструючи розв‘язання другого прикладу зробити лише де-

які пояснення, що до виконуваних дій (яку зробили заміну, виходячи з 

яких теоретичних відомостей отримали рівносильний вираз і т.ін.); 

 третій приклад розв‘язати стисло, без пояснень, щоб слухачі самос-

тійно обмірковували хід розв‘язання, спираючись на попередні приклади. 

Відмітимо інші особливості побудови методичних рекомендацій ди-

станційного навчання. 
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1. Теоретичні відомості потрібно розділити на окремі блоки, до кожного з 

яких віднести окремий випадок. 

2. Приклади застосування того чи іншого теоретичного факту доцільно 

наводити відразу після сформульованого факту. 

3. Система завдань для самостійного розв‘язування, які спрямовані на 

вдосконалення навичок та вмінь, повинна бути: а)дифференційованою; 

б) містити завдання усіх типів, розглянутих в теоретичних відомостях; 

в) містити не менше 3 задач на кожен тип. 

4. На нашу думку, методичні рекомендації повинні містити систему тео-

ретико-практичних запитань і завдань роз‘яснювально-уточнюючого 

характеру. 

5. Доцільно запропонувати слухачам підготовчих курсів систему завдань 

провокуючого характеру, які допомагають при дистанційній організації 

навчання прямого застосування знань, навичок та умінь. 

6. Кожний варіант контрольної роботи доцільно комплектувати у наступ-

ний спосіб: 

а) з трьох рівнів складності слухач обирає певний за бажанням; 

б) кожен рівень складності повинен містити всі типи завдань, визначених в 

теоретичних відомостях; 

в) кількість варіантів може бути довільною. 

7. Наприкінці методичних рекомендацій слід відмітити список літератури, 

рекомендованої для уточнення і розширення знань з теми, що вивчається. 

Розглянемо приклад побудови методичних рекомендацій з теми ―Ір-

раціональні нерівності‖. Методичні рекомендації мають наступну структу-

ру: 

1. Теоретичні відомості з наведеними прикладами. 

2. Запитання і завдання для самоконтролю. 

3. Варіанти індивідуальних завдань. 

4. Список рекомендованої літератури. 
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Тема: Ірраціональні нерівності 

1. Теоретичні відомості 

Означення: Алгебраїчна нерівність називається ірраціональною, як-

що її невідома змінна знаходиться під знаком кореня (радікала). 

При розв‘язанні ірраціональних нерівностей корені парного степеня 

розглядаються тільки арифметичні, а корені непарного степеня розглядають-

ся на всій числовій осі (при всіх дійсних значеннях підкореневих виразів). 

Слід пам‘ятати: 

1) при піднесенні обох частин нерівності в непарний степінь завжди 

отримується нерівність рівносильна заданій; 

2) обидві частини нерівності можна підносити до парного степеня 

лише тоді, коли вони невід‘ємні, при цьому отримується нерівність, яка рі-

вносильна заданій. 

Розв‘язання ірраціональних нерівностей зводиться до розв‘язання рі-

вносильної їм сукупності систем раціональних нерівностей. 

Розглянемо основні типи ірраціональних нерівностей. 

І. Якщо n – парне натуральне число, нерівність виду  рівносильна системі 

нерівностей: 

Приклад: Розв‘язати нерівність:  

Розв’язання: 

Дана нерівність рівносильна системі:  

До цієї системи увійшли нерівності, які формалізують наступне: 

1) умову невід‘ємності підкореневого виразу; 

2) умову того, що обидві частини нерівності повинні бути додатними; 

3) нерівність, яка отримується з даної піднесенням обох частин до квадра-

ту, при цьому використана властивість коренів . 

Виконуючи елементарні перетворення і використовуючи властивості 

нерівностей, перейдемо до наступної рівносильної системи:  , яку отрима-

ли таким чином: 
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a) у першій нерівності додали до обох частин –10 та поділили обидві час-

тини  на 2; 

b) у другій нерівності додали до обох частин нерівності 5 та поділили оби-

дві частини нерівності на 3; 

c) у третій нерівності розкрили в правій частині квадрат різниці за форму-

лою  і додали до обох частин нерівності вираз, протилежний за знаком 

до правої частини нерівності. 

Звівши подібні доданки, отримали квадратичну нерівність, яку 

розв‘яжемо методом інтервалів. Отримаємо таку систему : в якій: розклали 

квадратний тричлен на множники за формулою , де  - корені квадратного 

тричлена. 

Розв‘яжемо графічно на числовій прямій кожну нерівність системи і 

знайдемо перетин множин розв‘язків цих нерівностей. 

   

    

 

         - 5              5/9    5/3             3     х 

З малюнка видно, що розв‘язки нерівностей системи співпадають на 

проміжку (3; ).  Відповідь:  

Завдання для самостійного розв’язування: 

Розв‘язати нерівності:     Відповіді: 

1.       

2.        

3.       

Аналогічно розглянутому прикладу будуються матеріали для таких 

типів нерівностей: 

ІІ. , якщо n – парне натуральне число. 

ІІІ.   якщо n – парне натуральне число. 

IV.   , якщо n – непарне натуральне число. 
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Після основних типів нерівностей розглянемо приклади 

розв‘язування деяких нетипових видів ірраціональних нерівностей. Напри-

клад, таких як: 

1) ; 

2)  

2. Запитання і завдання для самоконтролю. 

1. Які з нерівностей є ірраціональними і чому? 

а)   б)    в)  

г)   д)   е) . 

2. Чому такі ірраціональні нерівності не мають розв‘язків? 

а)     б)  

в)   г)  

д)   е)  

є) . 

 

3. Чи можна вважати рівносильними нерівності і чому? 

а)   і ; 

б)  і  

в)   і   

г)  і  

д)  і  

е)  і  

4. В чому полягає метод розв‘язування ірраціональних нерівностей? 

5. Чим відрізняється розв‘язування ірраціональних нерівностей з коренем 

парного і непарного степенів? 

6. Довести, що нерівність не має розв‘язків:  

7. Знайти помилку: 

а)  
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б)  

3. Варіанти індивідуальних завдань контрольної роботи 

(Наведемо один з варіантів). 

Варіант 1. Розв‘язати нерівності. 

№ Завдання  за рівнями складності 

А–обов’язковий Б - середній В – підвищений 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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На нашу думку, розширений і вдосконалений апарат організації за-

своєння матеріалу, який подається у методичних рекомендаціях для диста-
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нційного навчання, дозволить підвищити ефективність навчання на заоч-

них підготовчих курсах. 
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Резюме. В статье раскрываются особенности и структурирование методи-

ческих рекомендаций для слушателей заочных подготовительных курсов. 

 

Summary. This articl deals with the pecularities and the structure of the me-

thodical recomenations for the pupils of the Preparatory courses of the Higher 

Educational Establishments studying for the Correspondence 


