
 
 
 

© Odarchenko N.  
 

 

9

МОДУЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
ЯК НАПРЯМОК У ДОСЯГНЕННІ  
ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Н.І.Одарченко, 
кандидат педагог. наук, доцент, 

Сумський державний університет, 
м.Суми, УКРАЇНА 

 
У рамках реформи вищої освіти висвітлюються модульні технології щодо підвищення 

якості вивчення математичного аналізу студентами технічних спеціальностей. Розгля-
дається навчальний модуль як завершена структура з цілісним дидактичним змістом, 
організаційною різноманітністю. 

 
 
Освіта є духовним, інтелектуальним, 

економічним, культурним потенціалом 
держави. Тому важливо, щоб цей потенці-
ал був могутнім. Одним із шляхів докорін-
ного реформування освіти є широке запро-
вадження сучасних педагогічних техноло-
гій та науково-методичних досягнень. Та-
кими є модульні технології, які забезпе-
чують цілісність і наступність у навчанні 
при одержанні різних рівнів освіти; підви-
щення її якості; прозорість і зрозумілість 
дипломів, варіативність і альтернативність 
можливостей одержання освіти відповідно 
до індивідуальних потреб та здібностей 
студентів, особливостей регіонів, де здій-
снюється навчання. Модульно-рейтингова 
система навчання, що діє в системі освіти, 
не задовольняє повністю вимог, які 
постають перед вищими навчальними 
закладами України в умовах її розбудови 
та вступу до Євросоюзу. Зміст, форми, 
методи навчання студентів повинні ство-
рювати сприятливі умови для одержання 
такого рівня освіти, який має забезпечу-
вати підготовку випускників, конкурентно 
спроможних на всіх ринках праці, форму-
вати навички до самостійної роботи, які 
необхідні для навчання протягом життя. 
Аналіз анкетування, опитування студентів 
вищих навчальних закладів освіти пока-
зує, що модульно-рейтингова система нав-
чання зводилась в основному до модуль-
ного контролю. Матеріал, що вивчався у 
семестрі, розбивався на певні модулі і ці 

модулі оцінювалися певною кількістю 
балів. Основна увага приділялася контроль-
ним запитанням і завданням з даної теми. 
Тобто, модуль не розглядався як логічно 
завершена частина знань з навчальної 
дисципліни.  
У нових кредитно-модульних техноло-

гіях основна увага приділяється сприйнят-
тю і розумінню того матеріалу, який буде 
подано у даному модулі. При вивченні ма-
теріалу даного модуля обов�язково врахо-
вується мотивація і організація засвоєння 
знань. Адже цілком раціональним і доціль-
ним є співвідношення: давати студентам 
стільки знань, скільки їм потрібно для 
успішної майбутньої (обраної за своїм 
бажанням) діяльності. Модульний же 
контроль при цьому є останньою ланкою в 
навчальному процесі. 
Для успішного засвоєння модуля мате-

ріал відпрацьовується на лекційних і семі-
нарських заняттях, де студентів ознайом-
люють з основним змістом модуля, прин-
ципами, закономірностями того матеріалу, 
який вивчається, його головними ідеями, 
напрямками розвитку науки взагалі з 
цього питання, визначають завдання для 
самостійної роботи.  
Для одержання педагогічного ефекту 

від запровадження модульних технологій 
навчання необхідно чітко визначити 
інформаційну функцію, дидактичну роль 
та призначення усіх запропонованих 
студентам кредитів, а також відпрацювати 
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систему методів, прийомів, вибрати засо-
би навчання, які будуть допомагати у 
створенні сприятливих умов для сприй-
мання і усвідомлення навчальної інформа-
ції, формування міцних знань, умінь та 
навичок їх застосування у практичній 
діяльності, а також у встановленні рівно-
значності між пізнавальними можливос-
тями студентів та особливостями організа-
ції їх навчальної діяльності.  
Практична реалізація кредитно-мо-

дульних технологій у навчанні полягає у 
системному і поступовому удосконаленні 
і модернізації традиційних рейтингової, 
модульної, модульно-рейтингової систем 
навчання. 
При подачі навчальної інформації на 

лекційних заняттях для отримання високо-
го рівня якості знань студентів, щоб впли-
вати не тільки на �розум� студентів, але й 
на їхні почуття, можна використовувати 
таблиці, кваліфікаційні схеми, граф-схеми, 
діаграми, спеціальні позначення, іншу 
умовно-графічну наочність. Наприклад, 
при вивченні модулів �Теорія границь�, 
�Диференціювання функції однієї змін-
ної�, �Застосування диференціального 
числення до дослідження функції� вико-
ристовувалися схеми графічної інтерпре-
тації границі числової послідовності, гра-
ниці функції, таблиця похідних, таблиця 
правил диференціювання, схема дослід-
ження функції та т.ін. Усі ці методи нав-
чання впливають на діяльність студентів і 
приводять до активного засвоєння знань, 
розвитку пам�яті, уваги.  
Метою даної статті є висвітлення кре-

дитно-модульних технологій у досягненні 
відповідної якості математичної освіти 
студентами технічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів. 
На семінарських заняттях в умовах 

кредитно-модульних технологій крім уже 
запропонованих схем, таблиць широко 
застосовують методичні розробки з тем, 
які вивчаються, індивідуальні дидактичні 
завдання на спеціальних картках. Семінар-
ські заняття з конкретної теми � це віднос-
но завершені ланки навчального процесу, 
які є ефективною формою організації 

навчання для включення усіх студентів у 
посильну діяльність. Тому методичні 
розробки з тем, що вивчаються у даному 
модулі, відіграють найважливішу роль у 
якісному засвоєнні основних питань 
програмного матеріалу, формуванні умінь 
та навичок. При розробці цих методичних 
вказівок ми розглядали їх як дидактичний 
елемент структури процесу навчання, в 
основі якого лежать принципи активізації 
самостійної роботи студентів. Тому вони 
мають таку схему. 
1. Короткий виклад теоретичного 

матеріалу. Матеріал, який викладач подає 
на лекції у логічно систематизованій фор-
мі представляє собою складну за змістом 
навчальну інформацію великого обсягу. У 
методичних розробках здійснюється виді-
лення окремих структурних елементів 
понять, що вивчалися на лекційному 
занятті, коротко і стисло встановлюються 
логічні взаємозв�язки і відношення між 
ними. 

2. Розв�язування типових задач. Засто-
сування теоретичного матеріалу, вміння 
самостійно робити узагальнення, порів-
няння, систематизацію навчальної інфор-
мації, відбувається під час розв�язання 
стандартних і нестандартних завдань. У 
запропонованих методичних розробках 
проводиться розбір типових задач з теми, 
що вивчається. При розв�язуванні цих 
задач здійснюється засвоєння нових знань, 
розвиваються творчі здібності та форму-
ється студент як самостійна особистість, 
що здатна діяти в умовах відсутності 
безпосереднього та постійного керівництва. 

3. Завдання для самостійної роботи 
(подібні до типових задач) містять варіан-
ти відповідей. Ці задачі розбиті за рівнями. 
У першому рівні пропонуються завдання, 
що потребують тільки основних знань і 
розуміння конкретних математичних 
понять з теми. 
Наприклад, тема �Числова послідов-

ність. Границя числової послідовності�. 
Завдання першого рівня:  
1. Чи має границю послідовність: 

( 1)n
nx = − ? 
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2. Обчислити суму перших трьох чле-
нів послідовності 

1
1

+
−=

n
nxn

. 

Відповідь: 
2

1 1) ; ) ;
2

a б
n n 3

1) ; )
( 1)

в г
n+

інша 

відповідь. 
3. Записати загальний член послідов-

ності: ....,
9
1,

4
1,1   

Відповідь: 
2

1 1) ; ) ;
2

a б
n n 3

1) ; )
( 1)

в г
n+

інша 

відповідь. 
4. Обчислити границю послідовності: 

7
7lim

−
+

∞→ n
n

n
. 

Відповідь: );7);1);0) гвбa інша відповідь. 
5. Обчислити границю послідовності: 

121lim
+

∞→






 +

n

n n
. 

Відповідь: );2););) 2 гвeбea інша відповідь. 
6. Обчислити границю послідовності: 

1

2
1lim

−

∞→






 n

n

n
. 

Відповідь: );0);1);
2
1) гвбa інша відповідь. 

7. Обчислити границю послідовності: 
2

2
12lim

n

n n






 +

∞→
. 

Відповідь: );0););) гвбea ∞ інша відповідь. 
8. Обчислити границю послідовності: 

3

5
1lim

+

∞→








n

n
. 

Відповідь: );1););0) гвбa ∞ інша відповідь. 
9. Записати 20-й член послідовності:  

1; 7; 13; 19; ... 
Відповідь: );125);75);115) гвбa інша 
відповідь. 
До другого рівня відносяться задачі, які 

використовуються для формування понять, 
безпосереднього застосування вивчених 
тверджень, законів, правил, закріплення 
алгоритмів. Вони не потребують спеціаль-
ної діяльності для пошуку методів їх 
розв�язування і результат одержуємо через 
два-три логічних кроки. Такі завдання 
повинні займати основне місце у навчаль-

ному процесі, так як вони спрямовані на 
стимулювання студентів до повторення 
набутих знань, до аналізу навчального 
матеріалу, до виконання дій для формуван-
ня умінь та навичок.  
Наприклад, ця ж тема: �Числова послі-

довність. Границя числової послідовності�.  
Завдання другого рівня: 
1. Обчислити границю числової послі-

довності: 
22

33

)1()1(
)1()1(lim

−++
−−+

∞→ nn
nn

n
. 

Відповідь: ););3);1) гвбa ∞ інша відповідь. 
2. Обчислити границю числової послі-

довності: 
12

2
2lim

+

∞→








+
− n

n n
n . 

Відповідь: );););) 8 гвeбea ∞− інша відповідь. 
3. Обчислити границю числової послі-

довності: 
42
273lim 4

2

−+
+−

∞→ nn
nn

n
. 

Відповідь: ););0);3) гвбa ∞ інша відповідь. 
4. Обчислити границю числової послі-

довності: 
n

n n
n









−
+

∞→ 32
34lim . 

Відповідь: );0););) 2 гвбea ∞ інша відповідь. 
5. Обчислити границю числової послі-

довності: 
12

37lim 5

2356

−+
−+−

∞→ nn
nnnn

n
. 

Відповідь: );0);1);) гвбa ∞ інша відповідь. 
6. Обчислити границю числової послі-

довності: 
32

32

3

63
279lim

+

∞→ 








+
+

n

n nn
nn . 

Відповідь: );0);3);) гвбa ∞ інша відповідь. 
Завдання третього рівня � це завдання, 

які  застосовуються для глибокого засвоєн-
ня студентами математичних знань, як 
противага зубрінню забезпечують творче 
застосування знань, оволодіння деякими 
методами наукового пізнання. Наприклад. 
1. Довести за означенням, що 

11lim =−
∞→ n

n
n

. 

2. Обчислити границю числової послі-
довності: ( )

)!1()!2(
)!1(!2lim

+−+
+++

∞→ nn
nn

n
. 

Відповідь: );0);1);
2
1) гвбa інша відповідь. 
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3. Обчислити границю числової послі-

довності: 
11
11lim

3 3

5 5

−−+
−−+

∞→ nn
nn

n
 . 

Відповідь: ););1);1) гвбa ∞− інша відповідь. 
4. Обчислити границю числової послі-

довності: ( )nn
n

+−
∞→

3 31lim  . 

Відповідь: ););1);0) гвбa ∞ інша відповідь. 
5. Обчислити границю числової послі-

довності: 
35 36

5 64 8

4
211lim

nnn
nn

n −−
+−+

∞→

. 

Відповідь: 5 4
5 4)4; ) 4; ) ;

4
a б в − г)інша відповідь. 

Кожне із цих завдань оцінюється пев-
ною кількістю балів. Студенти виконують 
їх самостійно, але під керівництвом викла-
дача, яке спрямоване на досягнення певної 
мети виконання поставлених завдань. 
Розподіляються конкретні завдання між 
студентами з урахуванням їх індивідуаль-
них пізнавальних можливостей. 

4. Контрольні завдання. Вони підібрані 
відповідно до розібраних типових задач і 
тих задач, що студенти розв�язували 
самостійно під контролем викладача. Але 
ці завдання виконуються вже самостійно, 
відповідей не містять і обов�язково 
здаються викладачеві на перевірку.  
Така схема методичних розробок з 

кожної теми модуля передбачає виконання 
таких дидактичних завдань: набуття навичок 
самостійної роботи, розвиток умінь 
працювати з довідниковою і методичною 

літературою, будувати алгоритм розв�язання 
задачі, робити узагальнення і висновки, 
активізувати свою пізнавальну діяльність. 
Проведений аналіз сучасного стану 

кредитно-модульних технологій, визна-
чення їх дидактичної сутності, дозволяє 
зробити висновки, що впровадження їх у 
навчальний процес вищих навчальних 
закладів освіти є необхідною умовою для 
досягнення відповідної якості освіти, для 
розвитку пізнавальних можливостей сту-
дентів, для реалізації принципу наступнос-
ті навчання в одержанні різних ступенів 
освіти, для формування навичок самостій-
ного одержання знань, які необхідні в 
реаліях сьогодення. У перспективі подаль-
шого дослідження потребує вдосконален-
ня відповідної шкали оцінювання. 
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ня. � К.: Вища школа, 1990. � 157 с. 

3. Працьовитий М.В., Ковальова Л.В. Мо-
дульно-рейтингова система як один з перспек-
тивних засобів управління якістю матема-
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ження Н.В.Остроградського, 2001. � С. 140-142. 

 

 
 
Резюме. Одарченко Н.И. МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ В ДОСТИЖЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. В рамках реформы высшего образования освещаются модульные 
технологии по повышению качества изучения математического анализа техническими 
специальностями. Рассматривается модуль как завершенное учебное занятие с целостным 
дидактическим содержанием, организационным разнообразием. 

 
Summary. Odarchenko N. THE MODULE TECHNOLOGIES OF STUDYING AS THE 

DIREKTIONIN THE ACHIERING OF THE CORRESPONDING QUALITY OF HIGHER 
EDUCATION. Within the limits of the reform of a higher education, module technologies to increase 
the quality of mathematical analysis learning are being illustrated by technical experts. Module is 
examined as a completed lesson with aimed didactic contents and organized variety. 
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