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Пропонуються методи управління навчальною самостійною роботою студентів на 
практичних заняттях з вищої математики. Акцентується увага на диференціації самостійної 
роботи студентів. 

 
 
Навчальний процес у вищому 

навчальному закладі значною мірою 
зорієнтований на самостійну діяльність 
студентів, що виявляється у великому 
розмаїтті форм цієї діяльності. Проте, як 
визначається в науково-педагогічній 
літературі і підтверджено результатами 
нашого дослідження, лише близько 30% 
студентів першого курсу мають достат-
ній рівень розвитку самостійності і 
готові до нових, незвичних форм нав-
чальної діяльності. Як відмічає В.А.Ка-
заков [1] комплексні соціально-психо-
логічні дослідження студентських груп 
у різних вузах показують, що кількість 
осіб з високим рівнем самостійності 
складають наближено 20-30% від за-
гальної їх кількості, 15% студентів не 
мають схильності до самостійних дій, 
останні у той чи іншій мірі готові до 
такої роботи. О.В.Євдокимов [2] у про-
цесі дослідження готовності студентів 
до самостійної роботи виділив основні 
труднощі, які виникають у студентів у 
такій роботі: відсутні вміння слухати та 
одночасно конспектувати лекції, працю-
вати з науковою літературою, узагаль-
нювати, систематизувати, немає нави-
чок планування своєї самостійної діяль-
ності.  
Нами проводилися серед студентів 

Полтавського університету споживчої 
кооперації України дослідження, метою 
яких було визначення рівня готовності 
наших студентів до самостійної роботи. 
Зокрема з�ясовувалося наявність нави-

чок подолання труднощів, що з�явля-
ються при розв�язанні математичних за-
дач. За результатами анкетування 94,5% 
студентів у разі виникнення труднощів 
починають з розбору аналогічних задач 
у робочому конспекті, 43% студентів у 
випадку невдачі візьмуться за конспек-
ти лекцій або підручники, інші скорис-
таються порадою товаришів чи прий-
дуть на консультацію до викладача. 
Лише 5% продовжують шукати розв�я-
зок за допомогою додаткової літератури 
у бібліотеці. На нашу думку такі дані 
свідчать про відсутність у значної час-
тині студентства достатніх навичок та 
вмінь розв�язування математичних задач. 
Методисти і педагоги пропонують 

навчати студентів самостійному розв�я-
зуванню математичних задач під час 
аудиторних занять. Зокрема В.П.Бес-
палько [3] рекомендує на практичних 
заняттях організовувати самостійну ро-
боту студентів з навчальними посібни-
ками у безпосередньому контакті з 
викладачем. Е.В.Гапон [4] вважає за 
необхідне на перших курсах навчати 
студентів самостійної діяльності в ауди-
торний час, з подальшим переходом на 
позааудиторну самостійну роботу на 
старших курсах.  
На наш погляд у практиці навчання 

математики в економічних вузах не-
достатня увага приділяється навчальній 
самостійній роботі під безпосереднім 
управлянням викладача. При організації 
такої роботи важливим є ретельний 
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підбір навчальних завдань. На різних 
етапах оволодіння знаннями необхідно 
використовувати завдання різного рівня 
складності. Скажімо, на початкову ро-
боти необхідні типові завдання, які роз-
в�язуються за допомогою відомих алго-
ритмів, причому такі завдання потрібні 
усім студентам, але різною мірою. Якщо 
студентам з низьким рівнем навченості 
та научуваності треба давати достатню 
кількість найпростіших завдань, розби-
вати на частини складні завдання, для 
того, щоб визивати в них перевтоми, то 
студенти із високім рівнем швидше 

втомлюються від великої кількості ти-
пових завдань. Інтелектуальна праце-
здатність останніх обернено пропорцій-
на складності завдання. Тому для орга-
нізації ефективної самостійної роботи 
на занятті треба розробити достатню 
кількість різних за рівнем складності 
завдань. 
Для проведення навчальної самостій-

ної роботи на практичних заняттях нами 
розроблено спеціальні картки, що мають 
розгалужену структуру і містять матеріал 
трьох рівнів складності (схема 1). 

 
 
 

Блок А  
 
 
 
 
 
 
 

Блок В  
 
 
 
 

Блок С 

1                  2                  3                  4 
 

 
Схема 1 Структура картки для навчальної самостійної роботи 

 
Блок А включає типові завдання для 

розв�язування яких достатньо знати 
основні формули, закономірності і 
вміти їх використовувати. Причому 
вертикаль а → б → в утворюють одно-
типні варіативні задачі, горизонталь 1→ 
2 → 3 → 4 містить задачі різних типів, 
рівень складності яких може підви-
щуватись. 
Блок В містить ускладнені задачі, 

які потребують перенесення досвіду 
розв�язання задач у нові умови, комбі-
нації відомих способів розв�язання, 
включають матеріал попередніх тем. 
Блок С складають проблемні, творчі 

задачі, для розв�язання яких необхідно 

використати різноманітні евристичні 
прийоми, такі, як наприклад різносто-
ронній змістовний аналіз проблеми, 
конкретизація абстрагування, графічний 
аналіз, аналогії і т.ін. 
Основне правило роботи з цими 

картками полягає у наступному. Якщо 
студент легко справився з завданням 1а 
блоку А, він може переходити до 
завдання 2а. Якщо ж у нього виникли 
труднощі з його виконанням (результат 
не співпав з відповіддю, знадобилася 
допомога педагога або товаришів), 
необхідно розв�язати ще кілька завдань 
цього типу. До блоку С можна перехо-
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дити лише за умови виконання усіх 
завдань блока В. 
Керуючись цим правилом студенти, 

яки мають слабкі знання і недостатній 
рівень самостійності повинні розв�язати 
усі завдання блоку А, для того, щоб опа-
нувати базовим рівнем знань. Студенти, 
що володіють глибокими знаннями і ви-
соким рівнем самостійності виконавши 
завдання 1а, 2а, 3а, 4а блоку А пере-
ходять до завдань блоку В, потім С. Всі 
інші студенти розв�язують стільки одно-
типних завдань блоку А, скільки потріб-
но особисто їм, щоб засвоїти базовий 
рівень знань, і переходять на більш 
високий рівень � до завдань блока В. 
Таким чином, Кожен студент, працюю-
чи за цими картками, може просуватися 
вперед у властивому йому темпі і дося-
гати рівня знань, що відповідає його 
можливостям і потребам. 
Особливо відзначимо, що працюючи 

над завданнями блоку А, кожен студент 
самостійно визначає скільки однотип-
них завдань йому потрібно розв�язати, 
перед тим, як перейти до блоку В. 
Наводимо приклад завдання для 

навчаючої самостійної роботи. 
Тема: «Інтегрування по частинах» 
Блок А 

1  а) ∫x 2 ln x dx  
   б) ∫xsin x dx  
   в)∫x e x dx 

2 а) ∫(2x+3) cos x dx  
   б) ∫ 5y e y4 dy 
   в) ∫ 3x sin (5x+4)dx 

3 а)∫x arctg x dx 
  б)∫ arcsin x dx 
  в)∫ x 2 arctg xdx 

4 а) ∫x 2 sin xdx 
  б)∫ x 3  e x dx 
  в)∫ 5x 3 4 x dx 

Блок В 
5 ∫ x arcsin x dx     6 ∫ e x cos xdx 
7  ∫ 5 x  sin x dx      8 ∫ (arcsin x) 2 dx 
 
Блок С 

9  ∫ cos (ln x)dx     10 ∫ 
x

xdxx
3sin

cos  

 
Відмітимо, що необхідність постійно 

контролювати ступінь розуміння мате-
ріалу сприяє удосконаленню навичок 
самооцінки і самоконтролю своєї діяль-
ності. Крім того, структура карток до-

зволяє студенту за результатами роботи 
співвіднести свою самооцінку з реаль-
ними досягненнями і в такий спосіб 
визначити адекватність самооцінки. 
Функції викладача при такій органі-

зації самостійної роботи полягають у 
наступному: надавати диференційовану 
допомогу студентам у виконанні зав-
дань; контролювати і корегувати при 
необхідності вибір завдань студентами. 
Переваги даної форми організації са-

мостійної роботи, на наш погляд є та-
кими: 
1. Максимальне навантаження на 

кожного студента, відповідно до його 
здібностей і можливостей. 

2. Індивідуальний темп роботи. 
3. Диференціація допомоги виклада-

ча залежно від рівня знань і ступеня 
самостійності студента. 

4. Передача функцій управління і 
контролю за самостійною роботою від 
викладача студентам. 
Дослідження психологів показали, 

що однією з найефективніших форм 
навчальної діяльності студентів є робо-
та в малих групах. Потреба в спілкуван-
ні � одна з найважливіших потреб лю-
дини. Реалізація цієї потреби під час 
навчального процесу підвищує зацікав-
леність студентів і сприяє їхньому роз-
витку. Студенти вчаться чітко і зрозу-
міло висловлювати свої думки, уважно 
слухати міркування товаришів, розуміти 
й аналізувати різні точки зору. 
Слід зазначити, що для організації 

самостійної роботи у малих групах 
підходить не будь-який матеріал мате-
матичних дисциплін. Використовувати 
цю форму роботи при вивченні тем, де 
значна частина завдань розв�язується за 
допомогою алгоритмів, недоцільно. Її 
варто проводити на матеріалі тем, де 
при розв�язуванні завдань потрібно 
більш міркувати ніж обчислювати, від-
шукувати ідеї розв�язання. Це такі роз-
діли математики як, наприклад, аналі-
тична геометрія, векторна алгебра, тео-
рія ймовірностей. 
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Наше дослідження показало, що 
самостійна робота в малих групах має 
розвиваючий вплив на всіх студентів. Їм 
простіше висловити свою думку під час 
обговорення завдання в невеличкій за 
складом групі. У цих умовах вони мо-
жуть попросити один одного в будь-
який момент зупинитися, повторити 
сказане ще раз. У малій групі збіль-
шується участь у роботі кожного сту-
дента. Найслабкіші студенти слухають 
міркування сильніших і поволі засвою-
ють їхні способи міркувань. Лідери 
груп, домагаючись, щоб усі її члени 
розібралися в розв�язанні завдання, 
пояснюючи незрозумілі місця, самі 
засвоюють матеріал глибше і міцніше, 
набуваючи вміння переконливо говори-
ти, керувати людьми та ін. 
Викладачу під час проведення самос-

тійної роботи в малих групах відведена 
роль консультанта, який допомагає сту-
дентам налагодити роботу в групах, вирі-
шує спірні питання, роз�яснює складні мо-
менти в розв�язанні завдань. 
Перевагами самостійної роботи в ма-

лих групах, на нашу думку є: 

- підвищення інтересу до предме-
та, який вивчається, посилення пізна-
вальної мотивації; 

- підвищення активності студентів; 
- надбання навичок співробітниц-

тва в навчальній діяльності, розвиток 
комунікативних вмінь та навичок. 
Досвід нашої роботи показав, що 

запропоновані методи організації нав-
чальної самостійної роботи студентів 
сприяють розвитку вмінь та навичок 
самостійного розв�язування математич-
них задач. 
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