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Щиро вітаю Вас, шановна Зінаїдо Іванівно, 
з днем народження! 

Бажаю міцного здоров′я, 
добра і достатку, 
злагоди і миру! 

Хай збуваються Ваші найкращі 
Сподівання і задуми! 
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Розглядаються такі види самостійних робіт студентів як тренувальні, відтворювальні за 
зразком, рецензування відповідей, оцінювання розв’язань, підготовка рефератів та повідомлень і 
інші, які активізують формування практичних вмінь і навичок розв’язування математичних задач. 

 
Науково-технічний прогрес досить 

стрімко змінює характер існуючих профе-
сій (не тільки фінансово-економічних) та 
приводить до появи нових, які в більшій 
мірі вимагають від працюючих володіння 
інтелектуальними вміннями, уважності, 
кмітливості, швидкого реагування на 
обставини, що постійно змінюються. Тому, 
всі без винятку навчальні заклади повинні 
забезпечувати більш інтенсивний розвиток 
пізнавальних здібностей учнів, формувати 

в них навики самостійної діяльності, 
вміння самостійно розв’язувати інтелектуа-
льні завдання, формувати такі якості як 
спостережливість, кмітливість, зосередже-
ність, оперативність в діях тощо. Іншими 
словами, провідним завданням навчання 
стає формування творчого мислення, 
засвоєння загальних методів наукового 
пізнання.  

Розв’язання цієї проблеми значною мі-
рою залежить від навчання математики. 
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Особливо це стосується технічних, фінан-
сових, економічних навчальних закладів, де 
цей предмет − профілюючий. Так як учня-
ми таких установ спеціальність вже обрана, 
то мета навчання їх математики полягає не в 
тому, щоб “зробити” з них математиків, а в 
тому, щоб розвинути їх мислення до рівня, 
який допоміг би їм стати компетентними 
фахівцями у відповідній галузі. Таким 
чином важливим стає не сам по собі обсяг 
математичних знань який отримує ви-
пускник закладу, а те як він вміє застосува-
ти його в повсякденній практичній діяль-
ності, що динамічно змінюється і вимагає 
отримані знання поповнювати, розширюва-
ти, удосконалювати. 

Розв’язання такого важливого завдан-
ня можливе за умов, якщо на заняттях з 
математики використовуються активні 
форми та методи навчання, формуються 
навички та інтерес до самостійної роботи. 
Умовно всі заняття з математики можна 
розділити на такі де опрацьовуються і 
засвоюються теоретичні знання та такі 
де формуються практичні вміння і на-
вички під час розв’язування задач і вправ. 

Зупинимось детальніше на останніх і 
розглянемо основні вимоги до організації 
практичної діяльності студентів. Кожна 
задача чи вправа на такому занятті повинні 
мати конкретну ціль. Кожен студент пови-
нен чітко усвідомлювати порядок і прийоми 
їх розв’язання. Останні ж повинні відповіда-
ти навчальним можливостям студента. 

Покликання практичних занять – зак-
ріплення теоретичних знань, розвиток піз-
навальних здібностей, ініціативи в прийнятті 
рішень, творчого мислення студентів. Тому, 
підбираючи задачі і вправи, слід звести до 
мінімуму їх шаблонне розв’язання. 

Зміст роботи, форми проведення занят-
тя повинні викликати у студентів інтерес, 
бажання довести справу до завершення. 
Слід пам’ятати, що практичні заняття про-
водяться для того, щоб виробити навички і 
звички до праці.  

Форми роботи можна використовувати 
як індивідуальні так і фронтальні та 
групові [1]. Відповідно до рівнів самостій-
ної продуктивної діяльності студентів 

можна виділити чотири види самостійних 
робіт: відтворювальні, реконструктивно-
відтворювальні, евристичні і творчі [2]. 
Кожен з них має свої дидактичні цілі, які 
повністю узгоджуються з чотирма рівнями 
самостійної продуктивної діяльності. 

Кожна форма роботи може бути 
представлена великою кількістю різному-
нітних видів робіт, які використовуються 
викладачем в системі аудиторних та 
позааудиторних занять. 

Під час навчання математики у 
фінансово-економічних коледжах для фор-
мування практичних вмінь і навичок 
доцільно використовувати такі види робіт: 

1. Розв’язування вправ, направлених 
на вироблення практичних вмінь і 
навичок(тренувальні, відтворювальні за 
зразком); рецензування відповідей това-
ришів, оцінка їх діяльності на занятті. 

Із тренувальними вправами студенти 
зустрічаються найчастіше. Наприклад, після 
того, як їх ознайомлено із певним прийомом 
розв’язування, пропонується самостійно 
розв’язати типову вправу(два варіанти). 
При цьому двоє сильних студентів працю-
ють біля дошки із зворотної сторони для 
того, щоб ті, хто не справляється із завдан-
ням, могли подивитись розв’язання після 
того, як дошки будуть повернуті. Викладач 
при цьому оцінює тих, хто був біля дошки 
та тих, хто виконав завдання раніше інших 
(5-7 студентів). Коли такий прийом повто-
рюється 4-5 разів, то тим студентам, які 
мають всі оцінки, середній бал слід 
виставити в журнал. 

Щодо відтворювальних вправ за 
зразком, правилом-орієнтиром, алгорит-
мом то вони пропонуються студентам для 
самостійного розв’язування разом з 
інструкцією, як таке розв’язання здійсню-
вати (це можна зробити чи усно, чи 
письмово). Викладач, за час коли учні 
працюють самостійно, має встигнути пере-
вірити розв’язання однієї і тієї ж вправи у 
10-15 осіб. Коли така діяльність повторю-
ється протягом розв’язання 5-7 вправ, то 
можна оцінити роботи всіх студентів за 
середнім балом, вважаючи при цьому, що 
якщо оцінка у когось із учнів відсутня, то це 
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означає, що він працює на незадовільному 
рівні. Якщо при цьому ставити за мету 
перевірити рівень вмінь розв’язувати 
вправи всіма студентами, то сильнішим 
можна дати завдання на індивідуальних 
картках і тим самим слабші матимуть змогу 
продемонструвати свої знання краще. 

Дуже інтенсивно та із значним 
захопленням проходить цей вид роботи під 
час вивчення теми “Рівняння, нерівності, 
системи”, „Похідна та її застосування” та 
ін. Таку форму роботи можна віднести до 
інтерактивної групової форми навчання 
(ГФН) [4]. ГФН сприяє формуванню 
навчальної мотивації учасників навчаль-
ного процесу, навичок спілкування; забез-
печує оперативний зворотний зв’язок, 
ширші можливості для надання допомоги 
кожному із учасників ГФН; дозволяє 
досягти більшої активності всіх учасників, 
надати можливість кожному з них вико-
ристати свої знання; створює передумови 
для аналізу особистого досвіду кожного 
члена групи; сприяє успішному формуван-
ню в учасників комплексу позитивних 
якостей (здатність швидко адаптуватись у 
нестандартних умовах, готовність брати на 
себе відповідальність, здатність правильно 
розподіляти та організовувати працю, 
уміння долати опір, попереджати зіткнення 
і суперечки, уникати повторення помилок, 
знання рівня своєї компетентності, вміння 
аналізувати і оцінювати свої дії і т.д.). 

Велику користь для формування 
практичних вмінь і навичок дає рецензу-
вання відповідей товаришів, оцінка їх 
діяльності на занятті. Для цього слід 
напередодні визначити кілька студентів, 
яких будуть опитувати на занятті всі інші. 
Опитують по черзі. Викладач вказує 
студента, який задає питання. Той, хто 
задає питання повинен уважно за всім 
спостерігати, тому, що якщо питання 
повторилось, то він отримує (-1) бал. Якщо 
студент неправильно відповів або під час 
відповіді допустив неточність, то відпові-
дає той, хто задав це питання. За оригіналь-
не питання студент отримує (+1) бал. За 
рецензію відповіді та її оцінку теж вистав-
ляються бали, наприклад (+0,5) бала, (-0,7) 

бала і т.д. Це враховується під час вистав-
лення оцінки за заняття. Питання задають-
ся з тих тем, які необхідно перед заняттям 
повторити. 

2.Розв’язування реконструктивних 
задач і виконання практичних робіт. 

На жаль, повністю самостійне 
розв’язання задач, так зване розв’язання 
“без дошки”, “без підказки” вчителя (а 
саме таке розв’язання є найбільш ефектив-
не в засвоєнні знань) здійснити не можна, 
бо воно відбирає дуже багато навчального 
часу, якого так не вистачає. Однак, що 
стосується реконструктивних задач та 
практичних робіт, то бажано практикувати 
їх самостійне виконання. Це може бути або 
одна для всіх задача чи практична робота, 
тоді йде колективний пошук розв’язання, 
або окреме завдання для кожного студента 
чи групи (групова форма роботи), з 
послідуючою перевіркою і обговоренням 
ходу розв’язання за допомогою ТЗН чи 
переносних дощок. Так, наприклад, опра-
цювавши схему дослідження властивостей 
функції та побудови її графіка з вико-
ристанням похідної можна виконати 
практичну роботу на цю тему (запропону-
вати кожному студенту або різним групам 
конкретну, відмінну від інших функцію). 
Аналогічна робота може проводитись і під 
час вивчення теми про найменше та 
найбільше значення функції. Тоді студенти 
повинні будуть розв’язати запропоновані 
задачі: ввести змінні, скласти функцію, що 
описує заданий процес та дослідити її на 
найменше (найбільше) значення. 

3.Розв’язування перевірочних самос-
тійних та контрольних робіт.  

Таких видів робіт є дуже багато. Нап-
риклад, досить повне уявлення про вико-
нання домашнього завдання учнями дає 
короткочасна самостійна робота на 7-12 
хвилин (шість варіантів), що містить впра-
ви аналогічні до домашніх завдань. Після її 
виконання зошити збираються і переві-
ряються шістьма сильнішими студента-
ми(які виконали роботу раніше). В цей час 
викладач веде усне опитування решти 
учнів групи. Таким чином кожен учень 
отримує оцінку за домашнє завдання.  
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Серйозна увага має приділятись переві-
рочним самостійним роботам за матеріала-
ми частини великої теми. Вони можуть 
виконуватись 45 хвилин. Такі роботи 
повинні бути багатоваріантними і диферен-
ційованими. Можна вказувати для кожного 
завдання коефіцієнт складності. Обов’язко-
во практикувати додаткові завдання для 
тих, хто справився із всіма завданням рані-
ше. Останнім часом такі роботи стали носи-
ти тестовий характер і проводяться на 
персональних комп’ютерах.  

Що стосується контрольних робіт, то 
їх слід проводити після вивчення всієї 
програмної теми, наприклад, “Диферен-
ціальне числення”, “Інтегральне числення” 
і т.д., коли проходить тематична атестація 
студентів [5].  

4.Консультаційні заняття. 
Так як в багатьох коледжах, що 

функціонують в структурі вищого навчаль-
ного закладу, курс математики(старша 
школа) вивчається за один рік, то для 
формування практичних вмінь і навичок 
надзвичайно важливе значення має пра-
вильна організація консультацій. Вони 
вкрай необхідні на початку навчання, 
оскільки рівень математичної підготовки 
(базові знання за курс неповної середньої 
школи) студентів в основному невисокий, 
а швидкість засвоєння навчального 
матеріалу різна. Для цього і мають 
слугувати консультації, які викладач 
проводить один раз на тиждень. Наприк-
лад, якщо математика за розкладом в 
понеділок, середу, п’ятницю, то викладач 
може проводити консультацію у вівторок. 
У понеділок, середу і четвер бажано щоб 
консультпункт працював теж. До цієї робо-
ти можна залучити кращих студентів(по 
двоє на один день), які можуть час від часу 
змінюватись. Їх завдання – пояснити 
бажаючим як виконувати домашнє завдан-
ня, роз’яснити незрозумілі питання, що 
виникли на лекціях чи практичних занят-
тях, перевірити правильність розв’язаних 
завдань тощо. Консультувати можна групу, 
окремих осіб. Таке заняття має тривати не 
більше однієї академічної години. 

5. Підготовка виступів, рефератив-
на, творча робота. 

Такий вид самостійної роботи під час 
навчання математики використовується 

рідко, однак він теж доволі корисний для, 
наприклад, наведення історичних довідок 
по тій чи іншій темі, підготовки повідом-
лень, виступів про інші способи розв’язу-
вання задач і вправ тощо. Окремі студенти 
отримують завдання, літературу і роблять 
повідомлення, за що їм виставляється 
оцінка. Більш корисною в цьому плані є 
робота творчої групи, яка створюється при 
кабінеті. За кожним розділом курсу 
математики (а їх за посібником [6] є сім) 
закріплюється кілька кращих студентів. У їх 
завдання входить написання творчої роботи 
з даного розділу, яка б включала: 

• виділення типових завдань, які 
вивчаються в розділі і, отже, способів їх 
розв’язання; 

• опрацювання запропонованих вик-
ладачем альтернативних підручників і 
збірників, які містять такі ж завдання, 
відбір кращих завдань; 

• складання власних практичних 
завдань всіх типів, які зустрічались в 
розділі; 

• оформлення напрацьованих мате-
ріалів у вигляді розв’язника. 

Кожен студент розпочинає таку роботу 
над своєю темою після того, як на заняттях 
вивчена теорія. Важливо, щоб вона була 
чітко спланована і велась систематично. Для 
студентів викладач встановлює графік 
зустрічей (консультацій), на яких обговорю-
ються результати їх праці, аналіз проведеної 
роботи, вказуються недоліки та, обов’язково, 
даються пропозиції. 

Проілюструємо фрагментарно на прик-
ладі заняття на тему: “Логарифмічні рів-
няння” (пара) використання організаційних 
форм, методів та деяких описаних вище 
видів роботи для формування практичних 
вмінь і навичок. Отже: 

Тема заняття: “Логарифмічні рівняння”. 
Мета заняття: формування в учнів 

вмінь і навичок розв’язування логарифміч-
них рівнянь способами – за означенням, 
введенням нової змінної, логарифмуван-
ням та потенціюванням.  

І. Організаційний момент 
Цільове завдання – оволодіти аудито-

рією, націлити на роботу.  
ІІ. Перевірка виконання домаш-

нього завдання 
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Цільове завдання – перевірити якість 
виконання домашнього завдання, актуалі-
зувати основні способи розв’язування по-
казникових рівнянь.  

Проводиться, як пояснено було вище. 
Пропонується самостійна робота із 6 - ти 
варіантів (перед цим було засвоєно тему 
“Показникові рівняння”). 

Варіант 6. Розв’язати рівняння: 

1. 
8
1

64
1 =







x

; 

2. 562325 15 =⋅−⋅ −xx ; 
3. 0242104 1 =−⋅− −xx ; 
4. 0926543 =⋅+⋅−⋅ xxx . 
Щоб не витрачати багато часу на 

перевірку самостійної роботи, можна її 
провести в комп’ютерному класі, ввівши 
на кожний приклад кілька відповідей, одна 
з яких правильна. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 
Цільове завдання – пригадати основні 

властивості логарифма та логарифмічної 
функції. На цьому етапі заняття варто 
використати, наприклад, кодоскоп: 

 
а) на дошку проектується слайд, за 

яким повторюються властивості логарифм-
мічної функції (фронтальне опитування): 
- область визначення; - область значень; - 
парність; - періодичність; - нулі, проміжки 
знакосталості; - зростання, спадання; - 
неперервність; - властивості логарифмів: 

( )loga xy ; loga
x
y

 
 
 

; ( )loga xα ; основна 

логарифмічна тотожність. 
б) знайдіть помилку (усний фрон-

тальний рахунок): 
1. ( ) 68log4log84log 222 =⋅=+ ; 

2. 327log
2

54log
2log

54log
33

3

3 ==





= ; 

3. ( ) 2 log2 log log 3
2

3
2
3 333 xxxx === ; 

4. 

2
110

2
11010010

101010
4 log

2
1

4 log14 log1

100

100100

=+=+=

=+=
−

−−

. 

в) для кожного із завдань знайдіть 
відповідь (усний фронтальний рахунок): 

Завдання:                               Відповідь: 
• =2log749                             | -3 
• =4

22 2loglog                 | 36  
• =4log497                              | 4 

• 6

1
525log =                                 | 2 

IV. Застосування отриманих знань 
до розв’язування рівнянь 

Цільове завдання – ознайомитися із 
основними способами розв’язування 
логарифмічних рівнянь. 

На дошці кращі студенти по черзі, при 
допомозі викладача, розв’язують 
навчально-тренувальні вправи, коментую-
чи хід розв’язання : 

а) за означенням:  
( )( )1 log204 log 34 −+ x =3; 

б) способом потенціювання:  

( ) 4lg2lg
2
110lg 2 −=++ xx ; 

в) способом введення нової змінної:  
5log25,155log 2

xx =− ; 
г) способом логарифмування: 

10 lg25,4lg3lg 22 xxxx −−− = ; 
д) застосуванням основної 

логарифмічної тотожності:  
( ) 55 221log9 3 −=− xx ; 

е) способом переходу до нової основи: 
5logloglog 3

8
16
14 =++ xxx . 

V. Самостійне розв’язування рівнянь 
Цільове завдання – спонукати учнів до 

самостійних пошуків розв’язків запропоно-
ваних логарифмічних рівнянь, до набуття 
навичок. 

а) типові відтворювальні рівняння за 
зразком (вказати схему розв’язування 
рівнянь (кодопозитив); рівнянь може бути 
довільна кількість, можуть бути запропо-
новані в іншому порядку):  
1. ( ) ( ) 8log21log3log 444 −=−−+ xx ; 
2. ( ) 421log3 =− x ; 
3. 82  log 2 =+x x ; 
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4. 0log3log7log20 2

2

3
164 =−+ xxx xxx

; 

5. 01lg10lg 32 =+− xx ; 
6. ( ) ( )59 12log1log 2

5
1

3
1 ++ = xx . 

б)∗  оригінальні (не стандартні) 
рівняння (для сильних учнів);  

Таких рівнянь можна запропонувати 
кілька, в залежності від підготовки групи. 
Одне з них, наприклад, таке – 3х2+6х-
2= ( ) xx 2

2
2 log1log −+ . 

Роздаємо учням разом з іншими рів-
няннями його зразок розв’язання (картка-
інструкція). Решту вони розв’язують 
самостійно. Зразок може бути наступним: 

Область допустимих значень х > 0. 
Запишемо рівняння у вигляді 

1-3(х-1)2= 





 +

x
x 1log2 . 

Так як при х > 0 1-3(х-1)2 ≤ 1, а 
x

x 1+ ≥ 2, то 







 +

x
x 1log2

≥1. 

Рівність виразів 1-3(х-1)2 та 







 +

x
x 1log2  може досягатись лише за 

умови, коли: 








=





 +

=−−

.11log

;1)1(31

2

2

x
x

x
  

Перше рівняння системи має тільки 
один корінь: х = 1. Він задовольняє і друге 
рівняння. Отже, коренем вихідного 
рівняння є число 1. 

в) Складіть логарифмічне рівняння, яке 
розв’язується (для сильних учнів):методом 

заміни; логарифмуванням; потенціюван-
ням і т.ін. 

При цьому кращі рівняння можна запро-
понувати розв’язати сильним учням на дошці. 

VI. Підсумок. 
Цільове завдання – чітко визначити 

стандартні способи розв’язування логариф-
мічних рівнянь і порівняти їх із способами 
розв’язування показникових рівнянь; оці-
нити діяльність учнів на уроці. 

VII. Домашнє завдання. 
Цільове завдання – здійснити диферен-

ційований розподіл вправ для їх самостій-
ного розв’язання учнями вдома. 

Як показує наш досвід роботи та 
досвід наших колег, продумане, система-
тичне використання описаних вище видів 
робіт значно активізує навчальну діяль-
ність учнів, а, отже, формує в них належні 
практичні вміння і навички та сприяє 
виробленню тих якостей, які необхідні 
майбутньому фахівцю. 
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