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Оскільки рівень навченості студентів знаходиться в прямій залежності 

від ефективності системи контролю, то ефективність контролю залежить 

від оптимального сполучення методів, форм, засобів та видів контролю, 

які, на нашу думку, мають бути підпорядковані педагогічній доцільності 

навчального процесу, що полягає в необхідності рухатись шляхом пізнан-

ня від об’єктивного результату (якість знань, рівень розумового розвитку 

індивідуумів та їх потенційні можливості тощо) до стану навчання матема-

тичних дисциплін, а не навпаки. 
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Резюме. Рассматриваются особенности системы контроля знаний студен-

тов экономических специальностей высших учебных заведений в процессе 

изучения математических дисциплин. 

 

Summary. The features of control by the results of mathematical teaching of the 

students majoring in Economics at higher educational establishments are consi-

dered in this article. 
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МАТЕМАТИКИ В ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖАХ 
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Буковинський державний фінансово-економічний інститут 

 

Математика, як наука, виникла із практичних потреб людства. Зрозу-

міло, що із розвитком суспільства, при розв’язанні все складніших практи-

чних проблем роль математики зростала. Вона, практично, стала мовою, 

яка дуже широко використовується в усіх сферах людської діяльності. 

―Сучасна математика – це універсальна мова майбутнього‖, – заявляє 

Ж. Ван Гут. 

© Білянін Г.І., 2002 
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Суттєво важлива її роль на сучасному етапі накладає велику відпові-

дальність на стан викладання математики в навчальних закладах. Особли-

во це стосується підготовки молодших спеціалістів фінансово-

економічного профілю. Тут математика повинна зайняти місце базового 

профільного предмету і ось чому. 

Підготовку молодшого спеціаліста можна умовно розбити на дві го-

ловні, органічно пов’язані, складові: надання середньої освіти, належного 

рівня культури необхідних для участі в повсякденному житті та забезпе-

чення професійної підготовки.  

Якщо розглянути професійну підготовку і  врахувати всі ті істотні 

зміни, які сталися  в останні роки у змісті спеціальної підготовки, то тільки 

знання математики може забезпечити потреби спеціальної підготовки і 

майбутньої професійної діяльності хорошого фінансиста та економіста. 

Сучасний фінансист та економіст повинні володіти математичним ми-

сленням, обробляти великі масиви статистичної інформації, володіти об-

числювальними навичками, будувати математичні моделі економічних 

процесів з метою аналізу ситуації та прийняття рішення для прогнозу. Са-

ме тому важливого значення набуває інтенсифікація навчання математиці 

під час підготовки молодших спеціалістів.  

Складовою частиною вирішення цієї проблеми є перебудова системи 

контролю результатів навчання. Так як в шкільну практику введено 12-

бальну систему оцінювання, а згідно державного освітнього стандар-

ту(проекту) [1] та вимог особистісно-орієнтованого навчання пріоритет-

ними питаннями контролю стало просування студента в опануванні знан-

нями, вміннями та навичками, а не тільки те яку оцінку він отримав, то ві-

дповідно до цього, контролю підлягають не тільки результати навчання, а 

й процес їх досягнення. Тому цілі контролю можна розбити на: 

– об’єктивна педагогічна діагностика; 

– керування навчально-пізнавальною діяльністю; 
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– формування і розвиток потреб та навичок самоконтролю. 

Враховуючи все сказане вище і те, що студентами першого курсу ко-

леджів стають випускники 9 класів ЗОШ, пропонуємо наступну методику 

планування і організації контролю результатів навчання. Вона побудована 

аналогічно тій, яка описана в статті [2].  

В основу пропонованої методики покладено тематичне планування 

навчального процесу і тематичний контроль результатів навчання. 

Наприклад, якщо на весь курс відведено 220 годин (209 – аудиторне 

вивчення). Це становить 38 робочих тижнів. І семестр – по шість годин, а 

ІІ семестр – по 5 годин на тиждень. 11год. – самостійне опрацювання), то 

весь матеріал доцільно розбивати на 7 модулів(тем). Пропонуємо орієнто-

вну сітку такого розбиття (Таблиця 1). 

Таблиця 1. 

 

   № п/п модуля, його короткий зміст 

Кількість годин 

всього аудито-

рних 

з них прак-

тичних 

самост. 

робота 

Модуль І. Характеристика основних ма-

тематичних понять та їх еле-

ментів; множини і операції 

над ними. 

18 16 8 

 

2 

Модуль ІІ. Функціональна залежність між 

величинами. Елементарні фун-

кції, їхні властивості і графіки. 

38 36 12 2 

Модуль ІІІ. Рівняння, нерівності, системи. 38 36 18 2 

Модуль IV. Прямі та площини в просторі. 

Вектори і координати. 

28 26 10 2 

Модуль V. Диференціальне числення. 38 38 18  

Модуль VI. Інтегральне числення. 34 32 12 2 

Модуль VII. Геометричні тіла та поверх-

ні, їх об’єми та площі. 

28 27 12 1 

Всього: 220 209 90 11 

 

Таким чином, структурною одиницею навчального матеріалу є мо-

дуль, який задає дидактичний цикл. Кожен модуль закінчується модуль-

ною оцінкою (аналогічно тематичній).  
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Тому при організації контролю результатів навчання перший етап пе-

редбачає планування модульного контролю результатів навчання. 

Модульний контроль – це діяльність викладача, та студентів, 

пов’язана з спостереженням та оцінюванням процесу засвоєння і опану-

вання студентами навчального матеріалу даного модуля і його корекцію.  

Згідно орієнтовної сітки розбиття матеріалу за модулями, в першому 

семестрі студенти повинні засвоїти матеріал 4-ох модулів, тобто, отримати 

4 модульні оцінки, а в ІІ семестрі – 3 модульні оцінки. В залежності від 

оцінок можливі варіанти:  

а) Якщо оцінки ―10-12‖ з усіх модулів – то студент автоматично отри-

мує таку ж оцінку за семестр. 

б) ― 4-9‖ – то він допускається до здачі усного екзамену, за семестр, 

який включає матеріал всіх вивчених модулів. Кожен білет містить 2 

теоретичних питання (одне з алгебри, друге – з геометрії) та, аналогі-

чно, двох практичних завдань; 

в) якщо хоча б з одного із модулів оцінка ―1-3‖, то призначається під 

час канікул термін перескладання матеріалу, спочатку за модуль, по-

тім за семестр. Якщо студент не в змозі засвоїти матеріал за модуль чи 

за семестр, то потрібно вирішувати питання відрахування його з на-

вчального закладу оскільки  без потрібних математичних навиків і 

знань він не зможе засвоювати спецдисципліни.  

Таким чином, модульний контроль відіграє дуже важливу роль. Звідси 

– ставлення до планування модульного контролю має бути дуже відповіда-

льним.  

Місце, види і форми контролю мають узгоджуватись із цілями кожно-

го етапу навчально-пізнавальної діяльності студентів [2]. Тому модульний 

контроль можна представити як сукупність трьох видів контролю – попе-

реднього, поточного і підсумкового, кожен з яких здійснюється відповідно 

до цілей певного етапу навчально-пізнавальної діяльності студентів.  
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Види контролю тісно пов’язані із тематичним плануванням. Опираючись на 

нього, викладач визначає основний посібник, за яким розкривається той чи інший 

модуль, та допоміжні. Для попереднього та поточного контролю викладач:  

а) складає перелік питань діагностичного характеру, які пізніше, при пі-

дсумковому контролі, повинні бути чітко диференційованими за рівнями; 

б) визначає основні типи практичних завдань, необхідних для засво-

єння, та робить їх підбірку; 

в) складає самостійні завдання на 15-20 хвилин, які включають типові 

вправи для перевірки засвоєння практичних навиків і вмінь; 

г) планує підсумковий контроль у вигляді усного заліку або планової 

контрольної роботи. 

Усний залік бажано проводити за модулями, де переважає теоретич-

ний матеріал і вправи пропонуються мінімального (обов’язкового) рівня, а 

контрольну роботу – де домінує практичне застосування теоретичних 

знань. В неї бажано  включати тільки практичні завдання. 

Наприклад, в І семестрі для модулів 1,2,4 – доцільно провести залік, а 

для модуля 3– контрольну роботу. Розглянемо технологію модульного  

планування і оцінювання на прикладі вивчення модуля 3– ―Рівняння, нері-

вності, системи‖. В  програмі [3] находимо наступну інформацію:  

№ 

п/п 

теми 

Навчальний модуль, 

основна мета ви-

вчення, зміст навча-

льного матеріалу 

 

Вимоги до математичної підготовки студентів 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль ІІІ  Рівняння, нерівності, системи ( 36 год. ) 
Мета: Систематизувати, узагальнити та підвищити теоретичний рівень набутих 

раніше знань про рівняння, нерівності, системи та основні методи їх розв’язування; 

показати, що теорія подільності многочленів будується за аналогією до теорії поді-

льності чисел; виробити вміння знаходити корені многочленів та розкладати їх на 

множники; ознайомити з основними методами розв’язування рівнянь, нерівностей та 

[систем] вищих степенів  і виробити вміння їх застосовувати. 

Вивчити ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нері-

вності, [системи] ; та методи  їх розв’язування ; ознайомитись із прикладним за-

стосуванням. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Алгебраїчні рів-

няння 

Многочлени із однією 

змінною. Рівняння, як 

математична модель фі-

нансово-економічної за-

дачі , рівняння еквівале-

нтності в фінансах. Ал-

гебраїчні рівняння і їх 

види. Розв’язування рів-

нянь способом введення 

нової змінної, [однорід-

них], симетричних, ірра-

ціональних, рівнянь зі 

змінною під знаком мо-

дуля. Рівняння вищих 

степенів. Застосування 

теореми Безу та наслід-

ків з неї до розв’язування 

рівнянь вищих степенів; 

розкладання многочлена 

на множники; схема Го-

рнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Алгебраїчні нері-

вності та системи рів-

нянь і нерівностей 

Дробово-раціональні не-

рівності. [Нерівності із 

змінною під знаком мо-

дуля та ірраціональні не-

рівності]. Системи ліній-

них рівнянь з двома і 

трьома невідомими та їх 

розв’язування за форму-

лами Крамера.  Метод 

Гаусса для розв’язування 

лінійних систем з п-

невідомими. Нелінійні 

системи та їх роз’язання 

Вивчивши тему студенти повинні: 

Мінімальний рівень (А) 

● мати поняття про 

– многочлен з однією змінною; 

– алгебраїчні  рівняння їх  види; 

– методи розв’язування окремих типів рівнянь; 

– ірраціональне рівняння і рівняння зі змінною 

під знаком модуля.  

● знати 

– означення многочлена і правило ділення мно-

гочленів ―кутом ‖ та за схемою Горнера; 

– алгоритм знаходження цілих коренів рівнян-

ня. 

● вміти 

– реалізовувати алгоритми ділення многочле-

нів; 

– роз’язувати вказані у змісті найпростіші рів-

няння; 

– знаходити цілі корені рівнянь вищих степенів. 

Підвищений рівень (рівень Б) 

● мати поняття про 

– застосування рівнянь в фінансово-

економічній діяльності; 

– рівносильність рівнянь, рівняння-наслідок. 

● знати 

– означення основних понять, які вивчаються в 

даній темі: многочлена, ОДЗ, рівняння з одні-

єю змінною, розв’язку, кореня; 

– суть основних методів розв’язування рівнянь; 

– алгоритм знаходження раціональних коренів 

рівнянь вищих степенів. 

● вміти 

– розв’язувати складніші алгебраїчні рівняння, 

в тому числі і рівняння вищих степенів та об-

грунтовувати рівносильності здійснюваних 

перетворень. 

Вивчивши тему студенти повинні: 

Мінімальний рівень (А) 

● мати уявлення про 

– дробово-раціональні нерівності. 

● мати поняття про 

– систему лінійних рівнянь з декількома змін-

ними; 

– нелінійну систему рівнянь. 

● знати 

– метод інтервалів для розв’язування дробово-

раціональних нерівностей; 

– формули Крамера і метод Гаусса для 

розв’язування систем  лінійних рівнянь. 

● вміти 

– розв’язувати дробово-раціональні нерівності 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

методом підстановки. 

[Застосування теореми 

Вієта до розв’язування 

систем. Колові, симетри-

чні системи]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Трансцендентні  

рівняння  

Поняття про трансценде-

нтні рівняння. Показни-

кові та логарифмічні рів-

няння і способи їх 

розв’язування. Найпрос-

тіші тригонометричні 

рівняння, [тригономет-

ричні рівняння, які зво-

дяться до найпростіших]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Трансцендентні 

нерівності і системи    

рівнянь 

Показникові та логариф-

мічні нерівності, методи 

їх розв’язування. [Показ-

методом  інтервалів; 

– розв’язувати лінійні системи за формулами 

Крамера і методом Гаусса; 

– розв’язувати найпростіші нелінійні системи 

рівнянь. 

Підвищений рівень (рівень Б) 

● мати поняття про 

– ірраціональну нерівність; 

– колові та симетричні системи; 

– застосування теореми Вієта до розв’язування 

систем. 

● знати 

– способи розв’язування нерівностей із змінною 

під знаком модуля та ірраціональних нерівно-

стей; 

– методи розв’язування нелінійних систем. 

● вміти 

– розв’язувати складніші нерівності і системи, 

зазначені у змісті, та обгрунтовувати рівноси-

льності здійснюваних перетворень. 

Вивчивши тему студенти повинні: 

Мінімальний рівень (А) 

● мати поняття про 

– трансцендентне рівняння; 

– логарифмічне, показникове, тригонометричне 

рівняння.  

● знати 

– способи розв’язування найпростіших показ-

никових та логарифмічних рівнянь; 

– формули розв’язків найпростіших тригономе-

тричних рівнянь. 

● вміти 

– виконувати тотожні перетворення нескладних 

показникових, логарифмічних і тригономет-

ричних виразів; 

– розв’язувати нескладні показникові, логариф-

мічні, тригонометричні рівняння. 

Підвищений рівень (рівень Б) 

● знати 

– способи розв’язування складніших показни-

кових, логарифмічних і тригонометричних рі-

внянь. 

● вміти 

– розв’язувати складніші показникові, логари-

фмічні, тригонометричні рівняння. 

Вивчивши тему студенти повинні: 

Мінімальний рівень (А) 

● мати поняття про 

– показникову, логарифмічну і тригонометрич-

ну нерівності.  
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никово-логарифмічні си-

стеми рівнянь]. Найпрос-

тіші тригонометричні 

нерівності і способи їх 

розв’язування. [Системи 

тригонометричних рів-

нянь]. 

● знати 

– основні способи розв’язування найпростіших  

показникових, логарифмічних і тригономет-

ричних нерівностей. 

● вміти 

– розв’язувати нескладні показникові і логари-

фмічні нерівності; 

– розв’язувати найпростіші тригонометричні 

нерівності. 

Підвищений рівень (рівень Б) 

● мати поняття про 

– систему показникових, логарифмічних, три-

гонометричних рівнянь; 

● знати 

– способи розв’язування складніших показни-

кових і логарифмічних нерівностей; 

– способи розв’язування показникових логари-

фмічних і тригонометричних систем рівнянь. 

● вміти 

– розв’язувати складніші  показникові, логари-

фмічні, тригонометричні нерівності; 

– розв’язувати системи показникових, логари-

фмічних і тригонометричних рівнянь. 

 

Як основний посібник, ми пропонуємо використати навчальний посі-

бник ―Алгебра. Розв’язування задач і вправ‖, О.Г.Гайштут, 

Г.М.Литвиненко, та ―Алгебра і початки аналізу‖, 10-11 клас, М.І.Шкіль, 

З.І.Слепкань, О.С.Дубинчук. 

Наводимо орієнтовне планування занять для заданого модуля згідно 

вказаної вище програми: 

  
 №

  
 

  
 з

ан
я
тт

я
  

Назва розділів і тем навчальної дисципліни 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

го
д

и
н

 

1. Алгебраїчні рівняння і їх види. Рівняння в економіці. Найпрос-

тіші прийоми розв’язування рівнянь. Штучні прийоми (вве-

дення нової змінної). 

2 

2. Однорідні та симетричні рівняння. 2 

3. Метод доповнення до повного квадрату. 2 

4. Ірраціональні та модульні рівняння. 2 

5. Теорема Безу та її наслідки. Схема Горнера. 2 



 123 

6. Розв’язування нерівностей різних типів, метод інтервалів. 2 

7. Розв’язування лінійних систем алгебраїчних рівнянь за форму-

лами Крамера (2,3 невідомі). 

2 

8. Системи п-лінійних рівнянь з п- невідомими, метод Гаусса. 2 

9. Штучні прийоми розв’язування систем рівнянь 2 

10. Показникові рівняння. 2 

11. Логарифмічні рівняння. 2 

12. Показникові нерівності. 2 

13. Логарифмічні нерівності. 2 

14. Найпростіші тригонометричні рівняння. 2 

15. Способи розв’язування тригонометричних рівнянь.  2 

16. Тригонометричні нерівності, способи їх розв’язування. 2 

17. Розв’язування вправ. 2 

18. Контрольна робота. 2 

 

Підбірка основних типів практичних завдань за вказаними підручниками: 

№
  
п

/п
 

№
 

за
н

я
тт

я 

№
 п

ід
р

.  

вправи 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

1-5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7-9 

 

10-13 

 

 

 

14-17 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

Р.ІІ, §1,  №№ 4-7, 14-18 

        §3, №№ 1,3,8,10,14,16,17,18,21,28,30,32,34,36,40-51,53-55,57,61, 

                      62,65,81-87,90-93. 

        §4,  №№ 9-22. 

        §6,  №№ 1-8. 

        §7,  №№  1-60 ( на вибір при закріплені тем 1-5) 

Р.ІІ, §1, №№ 8, 10, 14, 18, 19, 35, 40, 43, 44, 48, 54, 64, 71, 73. 

        §2, №№ 5, 11, 16, 21. 

        §3, №№ 5, 7, 9, 23  

Р.ІІІ, §1, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20       

         §2, №№ 1, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 31, 32, 33. 

P.VI, §1, №№ 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 20, 26, 28, 34, 36, 40, 42, 49, 50. 

         §3, №№ 2, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 47, 49, 53, 55, 57. 

         §6, №№ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 18, 24. 

         §7, №№ 1, 2, 5, 8, 11, 14, 19, 22, 24. 

P.II, §2-§5, вправи А, Б, В, стор. 126.  

 

Пропонуємо перелік питань для попереднього  контролю знань. Задані 

питання використовуються також для проведення заліку. При цьому їх потрі-

бно розбити по складності на рівні. В  запропонованих питаннях для попере-
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днього контролю знань вказано до якої групи по складності вони входять при 

проведені заліку (А – мінімальний рівень, Б – підвищений рівень): 

З а н я т т я  1 - 5 .  

1. Що називається рівнянням, коренем рівняння, розв’язком рівняння? (А) 

2. Що означає розв’язати рівняння? (А) 

3. На які групи розбивають елементарні рівняння? (А) 

4. Що називають областю допустимих значень? (А) 

5. Які рівняння називаються рівносильними? (А) 

6. Які можливі випадки при переході від заданих рівнянь до рівносиль-

них? (Б) 

7. Якими методами користуються під час розв’язування рівнянь? (А) 

8. Алгоритм розв’язування рівнянь заміною змінної. (А) 

9. Яке рівняння називається однорідним? (А) 

10. Методи розв’язування однорідних рівнянь. (Б) 

11. Які рівняння називаються симетричними третього порядку, четвертого? (А) 

12. Яка заміна вводиться в зворотньо-симетричному рівнянні 4-го порядку? (Б) 

13. Які рівняння називаються ірраціональними? (А) 

14. Як знайти ОДЗ в ірраціональному рівнянні? (Б) 

15. Методи розв’язування ірраціональних рівнянь. (Б) 

16. Універсальний метод розв’язування рівнянь зі змінною під знаком мо-

дуля. (Б) 

17. Сформулювати теорему Безу, та наслідки з теореми. (А) 

18. Довести теорему Безу та наслідки з неї. (А) 

19. Як знайти цілі та раціональні крені многочлена? (А) 

20. Схема Горнера, суть цієї схеми. (Б) 

21. Як рівняння використовуються в реальній дійсності? (Б) 

З а н я т т я  6 .  

22. Що називається нерівністю? (А) 

23. Що означає розв’язати нерівність? (А) 
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24. Що називається областю допустимих значень нерівності? (А) 

25. Які нерівності називаються рівносильними? (А) 

26. Алгоритм методу інтервалів. (А) 

27. Які нерівності називаються нерівностями з модулем? (А) 

28. Алгоритм розв’язування нерівностей з модулем. (Б) 

29. Які нерівності називаються ірраціональними? (А) 

30. Схема розв’язування ірраціональних нерівностей. (Б) 

31. Розв’язування ірраціональних нерівностей методом рівносильних пере-

творень. (Б) 

З а н я т т я  7 - 9 .  

32. Що називається системою рівнянь? (А) 

33. Що означає розв’язати систему? (А) 

34. Які системи називаються рівносильними? (А) 

35. Які існують способи розв’язування лінійних систем рівнянь з двома змін-

ними? (А) 

36. Як задається система трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими? (Б) 

37. Що таке матриця, елементи матриці? (А) 

38. Що називається визначником матриці? (А) 

39. Як обчислити визначник третього порядку? (Б) 

40. Суть формул Крамера. (А) 

41. Як розв’язати систему лінійних рівнянь методом Гаусса? (А) 

42. Методи підстановки при розв’язанні нелінійних систем рівнянь. (А) 

43. Однорідні системи та методи їх розв’язання. (А) 

44. Як використовується теорема Вієта при розв’язанні систем? (Б) 

45. Які системи називаються коловими? (Б) 

46. Методи розв’язування колових систем. (Б) 

47. Які методи використовують при розв’язанні симетричних систем? (Б) 

48. Що називається системою нерівностей з однією змінною? (А) 

49. Що називається розв’язком системи нерівностей? (А) 
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50. Які системи нерівностей називаються рівносильними? (А) 

51. Яка схема розв’язання системи нерівностей з однією змінною? (А) 

52. Як графічно зобразити розв’язок системи двох лінійних нерівностей з 

двома змінними? (Б) 

53. Суть задачі лінійного програмування. (Б) 

З а н я т т я  1 0 - 1 3 .  

54. Які рівняння називаються трансцендентними? (А) 

55. Методи розв’язування показникових рівнянь. (А) 

56. Які рівняння називаються логарифмічними? (А) 

57. Методи розв’язування логарифмічних рівнянь. (А) 

58. Як розв’язуються показникові нерівності ca
xf  і ca

xf ?(А) 

59. Як розв’язуються логарифмічні нерівності ,log Rxf
a

  

Rxf
a

log .(А) 

60. Як звести до рівносильних систем нерівності xhxf
xx

loglog , 

xhxf
xx

loglog .(Б) 

З а н я т т я  1 4 - 1 6 .  

61. Які рівняння називаються найпростішими тригонометричними? (А) 

62. Способи розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь. (А) 

63. Формули розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь.(Б) 

64. Способи розв’язування тригонометричних рівнянь.(Б) 

65. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей. (А) 

Для перевірки засвоєння практичних навичок і вмінь пропонуємо ва-

ріанти самостійних робіт (до 15 хв.). Бажано щоб варіантів було мінімум 

6 і щоб вони включали всі   пройдені типи вправ :  

З а н я т т я  1 - 5 .  

СР №11 .        Варіант 6.       Розв’язати рівняння:  а) 2x
4
 + x

3
 – 2x

2
 – x = 0,             

                                     б) 04
1

3
1

2

x

x

x

x
,            в) 5

2

4
2

2
2

x

x
x . 
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       СР №12 .          Варіант 6.       Розв’язати рівняння: 

1. xx 15 ;    2. 1352 2 xxx ; 3. 11231 xx ;   

4. 2173 xx . 

З а н я т т я  6 .  

       СР №13 .          Варіант 6.         

         1. Розв’язати дробово-раціональну нерівність:  а) 3
4

32

x

xx
 ;  

         2.  Розв’язати нерівність з модулем:   а)  4x  < -5; б) 272 xx  > 0. 

3. Розв’язати ірраціональну нерівність: а) 1x  < 8; б) 9
24

6

x

x
. 

З а н я т т я  7 - 9 .  

       СР №14 .          Варіант 6.           Розв’язати системи:   

           а) 
13

,7

yxxy

yxxy
;           б) 

5

,622

yxxy

xyyx
;     в) 

8332

,35

,8723

xyx

zyx

zyx

 

. 

З а н я т т я  1 0 - 1 3 .  

         СР №15 .        Варіант 6. 

    1. Розв’язати показникові рівняння: 

                  а) 14
4

425,016 x

x

;            б) xxxxxx 2332 52623 22

. 

      2. Розв’язати логарифмічні рівняння: 

                  а) 3lg2lg171lg xxx ;      б) 412lg3lg2lg xxx  

СР №16.        Варіант 6. 

    1. Розв’язати показникові нерівності:   а) 644x ;    б) 9
3

1
3

x

x

 . 

     2. Розв’язати логарифмічні  нерівності:     а) x3log

3

1 > –1; 

                      б) xx 4log 2
2,0 < 3log 2,0 x ;  . 
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З а н я т т я  1 4 - 1 6 .  

СР №17.       Варіант 6.     1. Розв’язати тригонометричні рівняння: 

      а) ctg x · cos x –    ctg x –   cos x + 1 = 0;   б) cos
2 
(π- x) – 2 cos x  = 3. 

                                              2. Розв’язати тригонометричні нерівності: 

а) 
3

3

4
ctg

1

x

;      б) sin x · cos 2x >
2

1
2sincos xx . 

І, нарешті, наводимо зразок варіанту підсумкової контрольної робо-

ти. Бажано, щоб кількість варіантів дорівнювала кількості студентів у 

групі(щоб індивідуалізувати роботу). 

КР №1 .           Варіант 25. 

1. Розв’язати рівняння:  а) 
43

6

33

2

23

1
222 xxxxxx

;            

     б) 2173 xx ;                   в) 223 472 xxx ;                                                         

г) lg
2
 x

3 
– 10lg x +1 =0;               д) 01 cos  cos xxctgxxctg . 

 2. Розв’язати нерівність: а) 1342 4 xx
;  

     б) 021log31 2
2

2
log xx ;  в)  xxxx 5cos3sin3cos5sin ; 

       3. Розв’язати систему:       а) 

3

2

3

22 yx

x

y

y

x

 ;        б) 

123

1332

0

zyx

zyx

zyx

. 

      4.  Додаткові завдання: 

    а) розв’язати рівняння  xx 35lg123 lg ; 

    б) розв’язати нерівність 1cos3sin xx ; 

    в) скласти рівняння для оцінки виконання плану за якістю продукції. 

Сорт Ціна, грн. 
За планом Фактично 

к-сть, шт. сума, грн. к-сть, шт. сума, грн. 

І 5 150 750 200 1000 

ІІ 3 200 600 150 450 

ІІІ 2 100 200 300 600 

Разом х 450 1550 650 2050 
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        г) розв’язати систему   

4

2

3

3

5

zy

yz

zx

xz

yx

xy

   . 

З метою систематизації проведеної викладачем роботи пропонуємо 

отримані результати фіксувати в ―Картах тематичного планування‖ та 

―Картах тематичного контролю‖ [2]. 

Пропонована методика організації модульного контролю, вважаємо, 

буде корисною для всіх викладачів математики, які готують спеціалістів для 

фінансово-економічної сфери. Якщо враховувати, що такі спеціальності 

введено останнім часом майже у всіх навчальних закладах, то проблема оці-

нювання і контролю знань є актуальною і вирішення її в практиці роботи 

фінансово-економічних коледжів дозволить підвищити якість викладання 

математики викладачами та рівень засвоєння математики студентами. 

 

1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня га-

лузь ―Математика‖(проект). – К.: Генеза, 1997. – 63 с. 

2. В.Швець, І.Дрьомова. Планування і організація тематичного контролю 
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Резюме. В статье изложена методика организации модульного (тематичес-

кого) контроля результатов обучения студентов математике в финансово-

экономических коледжах. 

 

Summary. The article introduces the methods of module testing the results of 

studying Mathematics at business colledge. 
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