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Розглядаються можливі напрямки організації групового навчання математики, 

враховуючи специфіку викладання цієї дисципліни для студентів вищих аграрних 
закладів освіти. Пропонується методика проведення практичного заняття з курсу 
вищої математики. Перевагою запропонованою методики є можливість урахування 
навчальних інтересів студентів. 

 
 
Сучасний етап соціально-економіч-

них та політичних відносин в Україні 
ставить перед аграрною освітою нові 
завдання з її удосконалення. Необхід-
ність формування висококваліфікова-
них фахівців в аграрній сфері, які 
вміють творчо працювати, знаходити 
вихід з різних складних ситуацій та 
передбачати наперед можливі наслідки 
діяльності, диктує потребу у поліпшен-
ні методик навчання, впровадженні в 
навчальний процес досконаліших форм 
та методів навчання, нових педагогіч-
них технологій.  
Без високоякісної математичної під-

готовки студентів-аграріїв неможливий 
високий рівень технологічної, технічної 
та економічної підготовки фахівців. 
Адже саме математика розвиває інте-
лектуальні можливості, даючи конкрет-
ні завдання для цілеспрямованого ста-
новлення майбутнього спеціаліста; фор-
мує вміння логічно мислити, розкриває 
принципи структурності, системності, 
співвідношення часткового і загального, 
має досить вагоме значення для форму-
вання у студентів масштабності мислен-
ня; виховує графічну та інформаційну 
культуру, розвиває просторову уяву та 
абстрактне мислення [ ]7 . 
Розробка методичної системи матема-

тичної підготовки майбутніх агрономів та 
технологів у вищих аграрних навчальних 
закладах є надзвичайно актуальною. А од-
ним з найважливіших завдань є підвищен-
ня інтересу до математики. Це означає, 
що у сучасних умовах не можна обмежи-
тись тільки експлуатацією старих нав-

чальних надбань та традиційним мето-
дичним забезпеченням. Виникає необхід-
ність наполегливого пошуку та впровад-
ження в організацію навчального про-
цесу нових методів, форм, прийомів і 
засобів підвищенні мотивації навчання 
та відповідальності студентів за резуль-
тати своєї праці. 
Необхідні більш гнучкі форми органі-

зації занять. Кардинальні зміни у сього-
денному навчальному процесі курсу ма-
тематики торкнуться як змісту навчання, 
так і його засобів та форм, визначать 
необхідність осмисленого реформуван-
ня, проектування і впровадження нової 
моделі вивчення математики, здійснення 
якої повинно базуватись на нових тех-
нологіях навчання [ ]5 . 
Численними дослідженнями з педа-

гогіки та психології вищої школи дове-
дено, що використання групових форм 
навчання сприяє вирішенню ряду акту-
альних проблем професійної підготов-
ки: підвищенню ефективності та резуль-
тативності навчання та виховання, за-
безпеченню особистісного розвитку 
студентів, їх соціалізації та професіона-
лізації. Серед досягнень педагогів у 
плані дослідження групової навчальної 
діяльності: визначення принципів ко-
лективоутворення, керування організа-
ційними процесами у малих групах 
(Б.В.Беляєв, П.П.Блонський, А.С.Залуж-
ний, А.С.Макаренко), вплив навчальних 
груп на хід і результати індивідуальної 
діяльності, розвиток індивідуальних 
особливостей студентів (М.В.Артюши-
на, П.Г.Лузан, О.Є.Ляпунова, Н.А.Ми-
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рошніченко, В.О.Моляко, Н.Ф.Осипова, 
О.Ю.Приходько, Л.М.Яворовська). 
Показано, що групова робота може 

переслідувати мету: індивідуалізації та 
диференціації навчання (А.А.Бударний, 
І.Т.Огородников, І.Є.Унт), підвищення 
розумової активності, продуктивності 
пізнавальної діяльності, розвитку між-
особистісних відносин, виявлення здіб-
ностей і навчальних можливостей 
(М.Д.Виноградова, В.В.Котов, В.Оконь, 
І.Б.Первін, М.М.Скаткін, І.М.Чередов, 
В.Швайсер). 
Проаналізовано вплив групової нав-

чальної діяльності на успішність нав-
чання (Н.В.Клюєва, О.Г.Ярошенко) та 
ефективність професійної підготовки 
(І.Г.Максименко, Н.М.Севельєва). 
На основі теоретичних розробок 

Х.Й.Лійметса, Ю.І.Мальованого, В.В.Ко-
това, І.М.Чередова та ін. прийнято виз-
начення групової роботи як організації 
спільних дій студентів, спрямованих на 
вирішення поставлених завдань у складі 
групи.  
Мета статті � розглянути можливі 

напрямки організації групового навчання 
математики, враховуючи специфіку вик-
ладання цієї дисципліни для студентів ви-
щих аграрних закладів освіти. 
Групове навчання � це модель органі-

зації навчання у малих групах студентів, 
об�єднаних спільною навчальною метою. 
Викладач при цьому керує роботою кож-
ного студента опосередковано, через зав-
дання, якими він спрямовує діяльність 
групи. Суть її полягає у спільних зусиллях 
студентів щодо вирішення поставлених 
викладачем завдань, обговорення і вибір 
способів розв�язання навчально-пізнаваль-
них завдань, взаємодопомога та співпраця, 
взаємоконтроль і взаємооцінка [ ]10 . 
Завдяки груповій діяльності успішно 

реалізуються розвиваючі цілі навчання. 
Найбільший вплив діяльність у групі 
справляє на мислення студентів, оскільки 
контакти й обмін думками істотно стиму-
люють його. Зміни характеру розумової 
діяльності відбуваються в таких напрям-
ках: прискорюють асоціативні процеси і 
збільшується їх цінність; розширюються 
інтереси учасників групової роботи; уза-
гальнюються й систематизуються уявлен-

ня; стимулюється аналітична й синтетична 
діяльність мислення [ ]4 . 
В цілому можна запровадити такі фор-

ми групової навчальної діяльності як інди-
відуально-групова (індивідуальна робота 
здійснюється паралельно чи по черзі з 
груповою), парно-групова, фронтально-
групова, групова. За характером зв�язку 
між підгрупами у виконанні навчальних 
завдань розрізняють: кооперативно-пара-
лельний (групи одночасно виконують зав-
дання, які в сукупності призводять до до-
сягання спільного результату), коопера-
тивно-послідовний (групи послідовно 
виконують завдання, які у сукупності 
призводять до досягання спільного ре-
зультату), змагально-паралельний (групи 
одночасно виконують однакові чи незнач-
но відмінні завдання, і змагаються у дося-
ганні певного результату за визначеними 
критеріями) і змагально-послідовний (гру-
пи послідовно виконують однакові чи 
незначно відмінні завдання, і змагаються у 
досяганні певного результату за визначе-
ними критеріями) види групової навчаль-
ної діяльності. За тривалістю реалізації 
групову навчальну діяльність можна роз-
глядати як локалізовану у межах одного 
навчального заняття, та пролонговану, що 
відбувається протягом декількох навчаль-
них занять [ ]1 . 
Щоб визначити, на яких заняттях та 

яка форма групової діяльності буде ви-
користана і передбачити все це планом, 
викладачу варто провести таку підго-
товчу роботу: 

- проаналізувати зміст навчального ма-
теріалу з конкретного змістовного модуля 
і скласти до нього перелік базових знань і 
вмінь; 

- визначити вибір видів навчальних за-
нять (лекції, практичні заняття, консуль-
тації, заліки, тощо) та їх кількість при 
вивченні конкретного змістовного модуля; 

- підготувати завдання для групової 
роботи студентів та індивідуальної пере-
вірки знань студентів.  
Впровадження у навчальний процес 

групової роботи студентів потребує від 
викладача:  

- знання внутрішньої структури акаде-
мічної групи і психолого-педагогічних 
характеристик кожного студента; 
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- бездоганного володіння предметом і 
методикою його викладання; 

- усвідомлення мети і завдань групової 
діяльності; 

- вміння забезпечувати повноцінне 
функціонування групового навчання. 
Групова навчальна діяльність може 

реалізуватися за такими етапами: підго-
товчо-організаційний (підбір складу груп, 
розподіл завдань, надання рекомендацій 
щодо їх виконання, усвідомлення та з�ясу-
вання мети і змісту завдання кожним учас-
ником); операційно-пізнавальний етап (ви-
конання завдань, поточне керування і ко-
рекція роботи студентів); контрольно-оці-
нювальний етап (перевірка якості виконан-
ня завдань, аналіз ходу і результатів). 
Змістовне наповнення кожного з цих ета-
пів визначається конкретними навчальни-
ми завданнями та умовами [ ]8 . 
Основні вимоги до організації групової 

роботи студентів:  
- вибір завдань, які можуть бути запро-

поновані для вирішення у складі групи;  
- підбір складу груп; 
- здійснення корекції, контролю та 

аналізу роботи. 
Для вищих навчальних закладів аграр-

ного типу використання групового нав-
чання математики студентів особливо ак-
туально з причин як об�єктивних так і 
суб�єктивних: 

- на вивчення курсу �Вища матема-
тика� відводиться невелика кількість ау-
диторних годин; 

- студенти-аграрники, особливо аг-
рарних спеціальностей, як правило, мають 
низький рівень знань з математики, тому 
потребують підвищеної уваги з боку 
викладача; 

- соціальний склад студентської гру-
пи � це переважно студенти, що отримали 
повну середню освіту в сільських школах, 
де наповнюваність класів невелика, отже 
психологічно вони вже налаштовані на 
роботу в �малих� групах. 
Як можна організувати групове нав-

чання математики студентів-аграріїв? 
Для прикладу розглянемо фрагмент 

практичного заняття із змістовного мо-
дуля �Границя функції. � 
Студентам пропонуються індивідуаль-

ні завдання типу: 
Знайти границю: 

1). 
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Студенти повинні знати: 
- основні теореми про границі функції; 
- зв�язок між нескінченно малими та 

нескінченно великими величинами; 
- чудові границі. 
Студенти повинні вміти: 
- знаходити границю функції за оз-

наченням; 
- визначати типи невизначеності та 

розкривати їх за допомогою алгебраїч-
них перетворень.  
Методичне забезпечення: методич-

ний посібник, що містить короткі теоре-
тичні відомості, зразки розв�язування 
типових прикладів та завдання для са-
мостійної індивідуальної роботи. 
Роботу студентів на даному прак-

тичному занятті варто скласти з двох 
частин. 
Частина І. 
Перший етап групового навчання 

(підготовчо-організаційний). Викладач 
виконує розподіл студентів на 3 групи 
для виконання завдання №1, так як воно 
є базовим. Йде обговорення змісту зав-
дань та шляхів їх виконання. Форма 
групової навчальної діяльності � фрон-
тально-групова.  
Другий етап (операційно-пізнавальний) 

полягає у виконанні студентами свого 
завдання, але в складі малої групи. Форма 
діяльності � індивідуально-групова. 
Третій етап (контрольно-оціню-

вальний). При досягненні першим учас-
ником підгрупи позитивного результа-
ту, він дає пояснення щодо розв�язання 
свого прикладу.  
Вид групової навчальної діяльності 

� змагально-паралельний. 
Частина ІІ. 
Перший етап. Створюються 6 груп 

для виконання наступних завдань (іні-
ціатива розподілу на групи надається 
студентам, лідерів визначає викладач). 
Кожна створена група вибирає один тип 
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завдань із запропонованих. Йде обгово-
рення змісту завдань та шляхів їх вико-
нання, але в своїй групі. 
Другий етап. Суть навчання полягає 

роботі �малих� груп або пар, при цьому 
студенти виконують кожен своє завдання. 
Викладач постійно підтримує зв�язок з 
підгрупами, надає при необхідності кон-
сультацію. Робота підгрупи вважається 
завершеною, якщо всі її учасники розв�я-
зали свій приклад. Форма роботи індиві-
дуально-групова, парно-групова. 
Третій етап. Представник від кож-

ної групи пояснює виконання типового 
завдання своєї групи, відповідає на 
запитання, що можуть виникати.  
Вид групової навчальної діяльності 

� кооперативно-паралельний. 
В кінці заняття викладач підводить під-

сумки роботи групи в цілому, оцінює робо-
ту підгруп і внесок кожного учасника. 
Повідомляється завдання для самос-

тійної роботи: завершити виконання 
індивідуальних завдань.  
Перевагами запропонованої форми 

організації навчання є: можливість ура-
хування навчальних інтересів студентів, 
кооперування їх в навчально-пізнаваль-
ній діяльності, здійснення взаємоконт-
ролю за її результатами, створення умов 
для формування та розвитку комуніка-
тивних якостей, здібностей до саморе-
гуляції, становленню особистісних взає-
мовідносин. 
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Резюме. Лещенко С.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ АГРАРНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ. Рассматриваются 
возможные направления организации группового обучения математики, учитывая специфику 
преподавания этой дисциплины для студентов высших аграрных учебных заведений. Предлагается 
методика проведения практического занятия с курса высшей математики. Преимуществом данной 
методики есть возможность учитывать учебные интересы студентов. 

Summary. Leshchenko S. THE ASSISTANT OF THE BOARD OF MATHEMATICS AND 
PHYSICS IN UMAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY. The possible ways of organization the 
group of mathematics teaching are considered in the article. The specific of teaching methods of this 
subject for the students of higher agrarian schools is taken into consideration. The methodology of 
conducting the practical course in high mathematics is proposed by the author. The advantage of the 
current methodology is a possibility of taking into account students� needs and interests. 
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