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Розглядаються методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів у 

процесі проведення очних занять з  вищої математики. 
 

 
Перехід до кредитно-модульної сис-

теми (КМС) організації навчального 
процесу продиктований необхідністю 
підготовки конкурентоспроможних фа-
хівців. Як свідчить міжнародна практи-
ка, однією з неодмінних умов ефектив-
ного застосування КМС є забезпечення 
високого рівня самостійної роботи, при 
якому вона стає рисою особистості 
студента і майбутнього фахівця. 
Оцінку проблеми самостійного вив-

чення студентами програмного матеріа-
лу як міжгалузеву і інтернаціональну 
дала академік Н.Г.Ничкало �... навчання 
самостійно працювати ЮНЕСКО роз-
глядає як одну з складових, на якому 
тримається освіта, тобто професійні 
навички набуваються одночасно з умін-
ням справлятися самостійно у будь-якій 
ситуації і працювати в колективі�[4]. 
В розробку теорії, практичних реко-

мендацій щодо організації проведення 
самостійної роботи з вивчення програм-
ного матеріалу дисциплін навчальних 
планів спеціальностей різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів, освоєння прак-
тичних навичок за межами аудиторій 
вагомий внесок зробили вчені, педаго-
ги: А.Г.Сон, В.А.Тюрина, В.А.Козаков, 
А.В.Вербицький, Ю.В.Попов, С.Г.Заска-
лета та інші. 
Основною метою цієї статті є ство-

рення методичних рекомендацій по 
організації самостійної роботи студентів 

у процесі проведення очних занять з 
вищої математики. Під час лекційних 
або практичних занять ми пропонуємо 
застосування завдань, що націлені на 
формування уміння проводити �розви-
ток задачі�, який допомагає студентам 
набувати навичок самостійно конструю-
вати нові задачі та, розв�язуючи їх, 
одержувати суб'єктивно нові знання, 
тобто стимулювати евристичну діяль-
ність. 
Розглянемо методичні вказівки на 

прикладі розділу �Числові та степеневі 
ряди�. 
Постійна потреба в освіті формуєть-

ся під впливом мотиваційних факторів і, 
природно, не розглядається як цільове, 
тимчасове явище. Тому під час лекції 
необхідно розкрити зміст дисципліни із 
вказуванням, для чого застосовуються 
знання набуті студентом під час вивчен-
ня цього розділу. Так, теорія рядів може 
розглядатись як обґрунтування таблиць 
значень експоненціальних та логариф-
мічних функцій та відомої таблиці 
В.М.Брадіса, якою користується вже бага-
то поколінь школярів та студентів. Набли-
жені значення цих функцій часто вико-
ристовують при розв�язуванні задач, в 
тому числі і економічного змісту. Крім 
того, методи цього розділу застосовуються 
до: знаходження наближених значень 
інтегралів, які часто зустрічаються в теорії 
імовірності та у страховій справі і не 
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можуть бути виражені елементарними 
функціями; при розв�язанні диференціль-
них рівнянь. 
Для самостійного оволодівання мате-

ріалом розділу студенту необхідно ознайо-
митись з навчальною літературою, якою 
він може користуватись. Для цього перед 
вивченням теми наводиться перелік основ-
ної та додаткової навчальної літератури з її 
характеристикою, а також перелік мето-
дичних розробок і матеріалів по даній 
дисципліні зі стислим поясненням. Але 
великою помилкою викладачів є те, що 

вони для цього застосовують більшістю 
тільки навчальну літературу, а студентам 
ще необхідно навчитись з цією літерату-
рою працювати. Для цього пропонується 
складання словника-таблиці. 
У процесі самостійного опрацюван-

ня навчальних матеріалів студенти роз-
глядають ряд запитань для самопере-
вірки, на які шукають відповіді у відпо-
відних підручниках та конспектах лек-
цій. У словнику-таблиці зазначається 
кожний логічний крок пошуку студента 
(табл.1). 

Таблиця 1 
Фрагмент словника помилок 

Рекомендована 
теорія 

Код 
теми 

Питання 

[1] [2] [3] 
1.1 Що таке числовий ряд?     
1.2 Що таке знакододатній числовий ряд?    

 ...    
 
У першому стовпчику зазначається 

код теми, перша цифра якого відповідає 
номеру теми, а друга � номеру питання. 
У другому стовпці визначається питан-
ня, що розглядається студентом. Питан-
ня студент може брати з пункту �Питан-
ня для самоперевірки�. Інші стовпці 
містять рекомендації до опрацювання з 
теоретичним матеріалом (рекомендована 
література наводяться в пункті �Навчальна 
література�). Студентові необхідно вказа-
ти номер розділу, параграфу, сторінки 
розташування відповіді на питання. 
Види організації самостійної роботи 

можуть бути самими різними, однак 
завжди слід керуватись принципом активі-
зації розумової діяльності, стимулюючи 
потребу в поглибленні одержаних знань 
шляхом використання різних видів само-
стійної роботи. Дуже важливо у кожному 
конкретному випадку застосовувати ті 
види самостійної роботи, які активно 
сприяють формуванню відповідних умінь. 
За характером організації всі види 

самостійної роботи можна поділити на 
дві групи: види самостійної роботи у 
процесі проведення очних занять і види 

самостійної роботи, що проводяться у 
позаурочний час. 
Однією із форм організації самостій-

ної роботи, що присутня безпосередньо 
на лекції, є конспектування. Змістовне 
конспектування мотивує необхідність 
глибокого вивчення навчальної літера-
тури, дозволяє зробити самостійну ро-
боту цілеспрямованою. 
На жаль, у практиці навчальної роботи 

часто відзначається невміння студентів 
правильно конспектувати лекційний мате-
ріал, робити узагальнені висновки, що, 
природно, негативно впливає на рівень і 
якість підготовки фахівців. 
Для ліквідації цих недоліків необхід-

но у методичних вказівках на конкрет-
них прикладах показати важливість 
правильного конспектування, навести 
реальні методичні поради по організації 
ефективного конспектування і, особли-
во, з урахуванням специфіки матеріалу, 
що викладається. 
З метою полегшення сприйняття та 

конспектування навчального матеріалу 
можуть використовуватись такі мето-
дичні розробки, як: 
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� видані раніше конспекти лекцій, 
що видаються студентам заздалегідь для 
попереднього ознайомлення з навчаль-
ним матеріалом лекції; 

� по багатьох дисциплінах в процесі 
лекції практикується видача робочих 
зошитів, конспектів-схем, �опорних 
конспектів�, які не закінчено. 
Студенти в процесі лекції повинні 

(можливо за участі викладача, який на 
даний момент виконує функції консуль-
танта) завершити ці схеми, робочі зоши-
ти, скласти розділ �опорного конспек-
ту�. У методичних вказівках необхідно 
навести зразки цих матеріалів. 
Для активізації розумової діяльності 

на початку лекції (практичного заняття) 
або для перевірки усвідомленого 
сприйняття матеріалу наприкінці лекції 
(практичного заняття) ми пропонуємо: 

! проведення стислого опитування 
(5-7 хвилин) на початку заняття по раніш 
вивченому матеріалу з метою акумулю-
вання уваги студентів на тих положеннях, 
які необхідні для розкриття матеріалу, 
який вивчається. 

! застосування системи опитуваль-
них листів � переліку елементарних пи-
тань по матеріалу лекції, на які студенти, 
активно її слухаючи (працюючи), можуть 
без ускладнень надати відповідь. Опиту-
вальні листи видаються кожному студенту 
за 5-6 хвилин до закінчення лекції. 
Частота видачі опитувальних листів 

варіюється викладачем. Наведемо прик-
лади різних питань опитувальних лис-
тів, що видаються студентам. 
1. Сформулюйте ознаку, за допомо-

гою якої можна дослідити на збіжність 

ряд 
2

34
2 n

n n
nu 








+
= : 

Збігається за 
радикальною ознакою 
Коши 

Збігається 
за ознакою 
Лейбніца 

Розбігається за ознакою 
Даламбєра 

Збігається 
за ознакою 
порівняння 

2. Визначте інтервал збіжності сте-

пеневого ряду ( ) ( )
( )∑

∞

+
−−

1 51
31
n

nn

n
x : 

-2<x ≤ 8 -2 ≤ x ≤ 8 
-2 ≤ x<8 -2<x<8 

3. Дослідити на збіжність знакозмін-

ний ряд ( )
( )1
1
+

−=
nn

u
n

n  та вказати ознаку, 

за якою виконувалось дослідження: 
Збігається за озна-
кою Лейбніца та 
абсолютно збігаєть-
ся за інтегральною 
ознакою 

Розбігається за 
ознакою Лей-
бніца та абсо-
лютно збігається 
за інтегральною 
ознакою 

Збігається за озна-
кою Лейбніца та 
умовно збігається за 
інтегральною 
ознакою 

Збігається за 
ознакою 
порівняння 

4. Для приблизного обчислення виз-

наченого інтегралу dxxarctg
х 4
15,1

1
∫  необ-

хідно розкласти підінтегральну функцію 
в степеневий ряд. Визначте вигляд 
степеневого ряду: 
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інший вигляд 
5. Визначте вид ряду (числовий ряд з 

додатними членами, степеневий ряд, 
функціональний ряд, знакозмінний ряд): 

При проведенні практичних і лабо-
раторних занять досягаються високі 
результати, як правило, при максималь-
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ній індивідуалізації завдань або робіт, 
що виконуються.  
Шляхом аналізу послідовності розу-

мових дій, спостережень за процесами 
розв�язання задач студентами було 
встановлено, що серед сформованих 
умінь самостійно шукати доведення 
теорем істотне значення має процес 
�розвитку задачі� (цей процес сприяє 
відкриттю формулювання нової теоре-
ми, а на деяких його етапах її доведен-
ню). У добре підготовлених студентів 
осмислення цих компонентів безпо-
середньо сприяло осмисленню нового 
(переробленого) завдання, виконання 

якого давало можливість виконати 
основне завдання. 
У практичній діяльності  ми виявили 

ряд способів �розвитку задачі�: пере-
творення задачі; конструювання задачі, 
аналогічної поданій, але більш складної; 
узагальнення задачі; конкретизація зада-
чі й конструювання задачі, оберненої 
поданій. Тут вже нас цікавить скоріше 
не те, як студент розв�язує задачу, а які 
задачі він ставить перед собою. 
Покажемо на прикладах, як способи 

�розвитку задачі� сприяють організації 
та управлінню самостійною діяльністю 
студентів. Перша задача розв�язується 
колективно, друга � самостійно. 

Задача Перетворення задачі 
Дослідити на 
збіжність числовий 

ряд nn
nu
2

3

=  та 

вказати ознаку, за 
якою виконувалось 
дослідження 

Знайти радіус збіжності ряду 
3

1

( 1)
2

n

n n
n

x nu
∞

=

+=∑  та вказати 

ознаку, за якою виконувалось обчислення 

Задача Конструювання задачі, аналогічної поданій, але більш складної 
Розкласти функцію 

1
4
xу arctg

х
=  в 

степеневий ряд 

Обчислити визначений інтеграл dxxarctg
х 4
15,1

1
∫  необхідно 

розкласти підінтегральну функцію в степеневий ряд 

Задача Узагальнення задачі 
Дослідити на 
збіжність 
знакододатній ряд 
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1
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u
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n  та 

вказати усі ознаки, за якими виконувалось дослідження 

Задача Конкретизація задачі 
Приблизно 
обчислити 
визначений інтеграл 

xdxх cos
1

0

3∫  

Для приблизного обчислення визначеного інтегралу 

xdxх cos
1

0

3∫  необхідно розкласти підінтегральну функцію в 

степеневий ряд. Визначте вигляд степеневого ряду: 
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Задача Конструювання задачі, оберненої поданій 
Сформулюйте озна-
ку, за допомогою 
якої можна дослі-
дити на збіжність 

ряд 
2

1
3
1 n

nn n
nu 






 +=  

Підберіть ряд, що збігається за радикальною ознакою Коші 
 

 
Під час розв�язування задачі, застосо-

вуючи способи �розвитку задачі�, викла-
дач може, за необхідності, повертатися до 
актуалізації ситуацій, в яких студенти вже 
перебували для отримання уміння порів-
нювати, краще осмислювати ідею функціо-
нальної залежності в математиці, розвивати 
просторове уявлення, знаходити необхідні 
й достатні умови існування об�єктів, 
встановлювати види об�єктів, розвивати 
функціональне мислення та готуватися до 
виконання досліджень, якими супро-
воджуються задачі вищої математики. 
В процесі лекційних, практичних і 

лабораторних занять велику користь для 
удосконалення організації самостійної 
роботи приносить участь студентів у 
контрольних заходах, особливо, створен-
ня ними завдань для проведення атеста-
ційних контролів.  
Отже, організація самостійної роботи 

передбачає здійснення комплексу управ-
лінських рішень, які, в свою чергу, пере-
дбачають безпосередню участь виклада-
чів в самостійній роботі студентів шля-
хом: відповідного викладання дисциплі-
ни, проведення консультацій, інженерних 
семінарів, розробку науково-методичного 
забезпечення та здійснення ефективних 
контрольних заходів. Формування висо-

кого рівня самостійної роботи студентів і 
випускників є підґрунтям для їхньої твор-
чості, ініціативності, активності в процесі 
навчання і майбутньої професійної 
діяльності. 
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Резюме. Власенко Е.В., Главатских И.М. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. В статье 
рассматриваются методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов в 
процессе проведения очных занятий по высшей математике, с использованием заданий, целью которых 
является формирование умения �развития задачи�, которое помогает студентам получать навыки 
самостоятельного конструирования новых задач и, решая их, приобретать субъективно новые знания, 
то есть стимулировать эвристическую деятельность. 

Summary. Vlasenko E., Glavatskih I. THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF 
STUDENTS DURING CARRYING OUT OF INTERNAL EMPLOYMENT ON HIGHER 
MATHEMATICS. In clause methodical recommendations on the organization of independent work of students 
during carrying out of internal employment on higher mathematics, with use of tasks which purpose is formation of 
skill of "development of a problem" which helps students to receive skills of independent designing of new problems 
are considered and, solving them to acquire subjectively new knowledge, that is to stimulate heuristic activity. 
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