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Розглянуто деякі напрямки організації самостійної роботи студентів, та наведено 
приклади відповідних дидактичних матеріалів з лінійної алгебри. 

 
 
В Україні, державі, що бере участь у 

Болонському процесі, зараз постають 
задачі не тільки впровадження нової 
системи вищої освіти [2], але й задачі 
подолання недоліків колишньої системи: 

− інтенсифікація навчального процесу; 
− налагодження систематичної робо-

ти студентів протягом усього семестру; 
− стимулювання самостійної роботи 

студентів; 
− розвинення творчих здібностей сту-

дентів; 
− індивідуалізація та диференціація 

навчання; 
− збільшення рівня активності 

студентів; 
− встановлення зворотного зв�язку з 

кожним студентом на кожному етапі нав-
чання; 

− підвищення вмотивованості до нав-
чання; 

− забезпечення можливості контролю 
та своєчасної корекції знань студентів; 

− зменшення часу проведення сесії; 
− психологічне розвантаження сту-

дентів наприкінці семестру, тощо.  
Упровадження кредитно-модульної 

системи в українській освіті та пов�язані з 
цим зміни (як, наприклад, зменшення 
аудиторного навантаження та збільшення 
частки самостійної роботи) з одного боку 
та вимоги якісної підготовки фахівців з 
другого боку приводять до необхідності 
адаптувати всі навчальні курси, які викла-
даються майбутнім вчителям математики, в 
тому числі, й курс з лінійної алгебри. 

Розглянемо деякі напрями організації са-
мостійної роботи студентів, що навчаються 
за спеціальністю �математика� на прикладі 
курсу з лінійної алгебри. 
Метою даної статті є розгляд деяких 

аспектів організації самостійної роботи 
студентів, розробка та впровадження від-
повідних дидактичних матеріалів з лінійної 
алгебри. 
І. Самостійна робота взагалі, як зазначає 

В.Я.Забранський [3], складає підготовку до 
аудиторних занять (лекцій, практичних, 
лабораторних, семінарських) і виконання 
відповідних завдань; виконання домашніх 
завдань і завдань для самоконтролю; опра-
цювання окремих тем, що не розглядались 
під час аудиторних занять; підготовку до 
навчальних і педагогічних практик і вико-
нання завдань, передбачених практиками; 
виконання письмових, контрольних, розра-
хунково-графічних і курсових робіт, рефе-
ратів; підготовку до заліків та іспитів; під-
готовку до підсумкової державної атестації, 
у тому числі, виконання випускної кваліфі-
каційної (магістерської) роботи; опрацю-
вання літератури в бібліотеках; роботу в 
студентських наукових товариствах та 
гуртках; участь у наукових і науково-
практичних конференціях та семінарах, ін-
ші види діяльності, що організуються і 
здійснюються навчальним закладом, ка-
федрою, органами студентського самовря-
дування. Викладач повинен підготувати 
навчально-методичні матеріали для органі-
зації самостійної роботи, побудувати систе-
му мотивації студентів, визначити мету і 
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завдання самостійної роботи, встановити 
терміни проміжних звітів про виконану 
роботу, організувати консультації, органі-
зувати перевірку проміжних результатів, 
самоконтроль, самокорекції, взаємопере-
вірки, обговорення результатів, оцінювання 
результатів самостійної роботи. Однією з 
форм самостійної роботи є виконання сту-
дентами індивідуальних (домашніх) завдань. 
Очевидно, що без закріплення знань 

навчання не є повноцінним. Традиційні 
індивідуальні завдання [5] добре себе 
зарекомендували та, без сумніву, є дуже 
корисною складовою навчального процесу. 
Але з опиту роботи маємо відзначити й 
деякі недоліки цієї форми. По-перше, мова 
йде про домашнє виконання завдань, і 
студент не обов�язково виконує ці завдання 
особисто. Тим більш, що кількість різних 
варіантів (10-15) дає можливість студентам 
скористатися результатами чужої праці. 
По-друге, хоча усі варіанти таких завдань і 
охоплюють якомога більше різних ситуа-
цій в даній задачі, але для кожного сту-
дента особисто охоплюється лише один 
даний варіант. По-третє, як свідчить опит, 
досить об�ємне завдання за даною темою 
переважна більшість студентів виконує в 
останній момент, а не поступово, паралель-
но вивченню теми. І, нарешті, сам викладач 
час від часу має великий обсяг роботи, яка 
складається з перевірки всіх виконаних 
студентами завдань за даною темою. 
Альтернативою таким індивідуальним зав-
данням пропонуємо наступну форму до-
машнього завдання. На кожному практич-
ному занятті пропонується низка задач для 
домашнього розв�язування. Це список так 
званих �стандартних� задач за темою за-
няття, які б охоплювали різноманітні си-
туації та нюанси теми. Домашнє завдання 
однакове для всіх студентів групи. Ціллю 
студента є вміння розв�язувати кожну з 
наведених задач. При цьому за тиждень, 
який є на виконання завдання студент має 
змогу звернутися за консультацією до 
викладача, якщо завдання викликають 
труднощі. А на початку наступного ауди-
торного заняття викладач пропонує кожно-
му студенту міні-контрольну роботу (5-10 

хвилин) � розв�язати одну з цих задач. При 
цьому очевидні переваги такої форми 
роботи: зворотний зв�язок та контроль лег-
ко забезпечується на кожному занятті 
завдяки міні-контрольній (при цьому 
перевірка не віднімає у викладача багато 
часу), студенти мають мотив до постійної 
самостійної праці, задачі кожного завдання 
охоплюють різноманітні нюанси теми, на 
кожному занятті студенти отримують бали, 
які накопичуються та складають частку 
балів поточного контролю. Далі пропонує-
мо, як ілюстрацію, одне з таких домашніх 
завдань. 

Домашнє завдання 
1. Перевірити на лінійну незалежність 

дану систему векторів лінійного простору 
V. Чи є дана система векторів базисом 
простору V? Чому? 
1) 1 (1;1;1;1;0)a = , 2 (1; 1;1; 1;0)a = − − , 

3 (0;2;0;2;2)a = , 4 (0;0;0;0;1)a = ; V= 5R . 

2) 1

1 2
2 1

A  
=  
 

,  

2

2 1
1 2

A  
=  
 

, 3

0 2
2 2

A  
=  
 

; V= 2M . 

3) 2
1 1f x x= − + ,  

2 2 3f x= − ,  
2

3 2 1f x x= + + ; V= [ ]2R x . 
4) 1 (5;1; 2)a = − ,  

2 (7;0;7)a = , 3 (4;2; 1)a = − ; V= 3R . 
5) 2

1 2 1f x x= − + ,  
3

2 1f x x= − + ,  
2

3 2f x x= − ,  
3 2

4 3 3 6 4f x x x= + − + ; V= [ ]3R x . 
2. Знайти який-небудь базис та вимір-

ність даного лінійного простору. 
1) Дійсний лінійний простір усіх 

дійсних многочленів, степінь яких не 
перевищує 5 і які мають число 2 коренем 
не нижче другої кратності. 

2) Лінійний простір комплексних 
чисел над полем раціональних чисел. 

3) Дійсний лінійний простір усіх 
(2 2)× -матриць с дійсними елементами, 
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які задовольняють умові TA A=  (тобто, 
симетричних матриць). 

4) Дійсний лінійний простір усіх пар-
них многочленів с дійсними коефіцієнтами, 
степінь яких не перевищує 4 (тобто, таких 
многочленів, що задовольняють умові 

( ) ( )f x f x− = ). 
5) Дійсний лінійний простір усіх дійс-

них рядків вигляду  
( ;0; 2 ;0)a b c a b c+ + − + . 

ІІ. Без сумніву, викладач ВНЗ повинен 
формувати у студентів, майбутніх вчителів, 
основи математичної культури, вміння до-
водити твердження, вміння логічно мисли-
ти. З іншого боку, можна багато разів пока-
зувати студентам розв�язання �важких� 
задач і не навчити нічому. Ціллю викладача 
є створення мотивацій студентів до спроб 
самостійного розв�язання задач різних рів-
нів складності та створення умов для отри-
мання успішного результату такої діяль-
ності. Не є секретом те, що конкурсна 
ситуація на спеціальність �математика� 
згодом погіршується, а навчати треба 
студентів із різним, не завжди високим, 
рівнем підготовки. Підвищення ефектив-
ності навчання у ВНЗ, очевидно, пов�язане 
з урахуванням особливостей кожного сту-
дента. Принцип індивідуального підходу 
до студентів вимагає створення оптималь-
них умов для успішного навчання кожного 
студента в процесі організації фронтальної 
і групової роботи в аудиторії та при органі-
зації його самостійної роботи. Диференціа-
ція є частковим випадком індивідуалізації 
навчання, зверненим на реалізацію індиві-
дуального підходу до окремих груп [4]. Ці 
групи у процесі навчання можуть бути 
сформовані за різними основами (здібнос-
тями, інтересами, успішністю, психологіч-
ними особливостями, тощо). Основна мета 
диференціації � сприяти створенню умов 
для всебічного розвитку особистості кож-
ного студента з урахуванням його задатків, 
можливостей, інтересів. Основним принци-
пом диференціації повинно бути не постій-
не спрощення змісту освіти (одним прості-
ше, іншим складніше), а диференціація 
допомоги учням чи студентам з боку 

викладача: одні потребують більшої допо-
моги, інші � в звичайних її дозах, треті � в 
дуже незначних [1]. Цей вид диференціації 
навчання не виключає, звичайно, можли-
вості тимчасово знижувати і саму склад-
ність завдань, поки студенти не адаптують-
ся до видів допомоги, які надає їм викла-
дач. В подальшому дози допомоги повинні 
поступово зменшуватися, щоб розвивати 
самостійність студентів у навчанні. Групо-
ва навчально-пізнавальна діяльність сту-
дентів на заняттях передбачає комплекта-
цію типологічних груп на основі критеріїв 
пізнавальної активності, за рівнем знань і 
рівнем сформованості вмінь [6]. Як прави-
ло, виділяються три типологічні групи А, 
В, С. Студенти групи А засвоюють і відтво-
рюють навчальний матеріал на підвищено-
му рівні, групи В � на базовому рівні, групи 
С � на мінімально базовому рівні. 
Ми пропонуємо одну із форм такого 

диференційованого підходу до навчання. За 
кожною темою курсу �Лінійна алгебра� 
розроблено низку так званих контрольних 
запитань та вправ на доведення [5]. Як пра-
вило, задачі такого характеру викликають 
труднощі у студентів груп В та С. Для цих 
груп відповідно розроблено вказівки, які 
допоможуть студентам розв�язати задачу 
самостійно. Можна діяти інакше. Будь-яко-
му студенту пропонується розв�язати зада-
чу без допомоги вказівок. Якщо це не вда-
лося, пропонуються спочатку вказівки для 
групи В, а потім, якщо є необхідність, і вка-
зівки для групи С. Нижче наведено приклад 
таких задач за темою �Лінійні простори�. 

Контрольні запитання 
1.Чи існує така алгебраїчна система, в 

якій виконуються всі аксіоми лінійного 
простору, крім рівності 1 a a⋅ = ? 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня лінійного простору. Розгляньте яку-не-
будь відому алгебраїчну систему, в якій 
визначена така операція додавання, що 
задовольняє першім чотирьом аксіомам 
лінійного простору. Розгляньте будь-яке 
поле та визначте нульовий добуток будь-
якого елемента обраної системи на будь-
який елемент поля. Чи буде побудована 
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алгебраїчна система задовольняти всім 
аксіомам лінійного простору? Перевірте. 
Вказівки для групи В. Спробуйте розгля-

нути який-небудь лінійний простір і замі-
нити операцію множення на �екзотичну�, 
для якої б не виконувалась означена аксіома. 

2.Навести приклад підмножини ліній-
ного простору, яка є лінійним простором, 
але не є підпростором даного лінійного 
простору. 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня лінійного підпростору. Виходячи з цього 
означення: що ще для підмножини просто-
ру повинно виконуватись, окрім аксіом лі-
нійного простору? Згадайте приклади мно-
жини, яка є лінійним простором над різни-
ми полями. 
Вказівки для групи В. Чи вірно, що R 

над R і R над Q є лінійними просторами? 
Вони однакові, чи різні?  

3.Нехай система векторів , ,a b c  лінійно 
залежна. Чи вірно, що система векторів 

, ,a b b c a c+ + +  є лінійно залежною? 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня лінійно залежної та лінійно незалежної 
систем векторів. Припустіть, що остання 
система є лінійно незалежною та запишіть 
це за означенням. Перепишіть отриману 
лінійну комбінацію векторів a b+ , b c+ , 
a c+  у вигляді лінійної комбінації векторів 

, ,a b c ; слідкуйте за коефіцієнтами. Чи вда-
лося отримати протиріччя? 
Вказівки для групи В. Пристосуйте озна-

чення лінійно залежної (незалежної) систе-
ми до векторів , ,a b b c a c+ + + . В якому 
випадку вдалося отримати протиріччя з 
умовою задачі? 

4.Нехай деякий вектор можна лінійно 
виразити через лінійно залежну систему 
векторів. Чи вірно, що це розкладання буде 
єдиним? 
Вказівки для групи С. Запишіть розклад 

довільного вектора в лінійну комбінацію 
деякої системи векторів (кількість векторів 
у системі теж є довільною!). Пригадайте 
умову лінійної залежності векторів та 
застосуйте її до обраної системи. Отриману 
рівність застосуйте в розкладі обраного 
довільного вектора. Порівняйте два розкла-

ди обраного довільного вектору: вихідний 
та отриманий пізніш. Доведіть, що отрима-
ні розклади, дійсно, різні. 
Вказівки для групи В. Можна застосува-

ти умову лінійної залежності векторів. 
5.Чи можна будь-який ненульовий век-

тор включити до деякого базису? 
Вказівки для групи С. Згадати означення 

лінійно залежної (незалежної) системи век-
торів та застосувати їх до системи, яка 
складається з одного вектору. За допомо-
гою наслідків з означення лінійного прос-
тору визначити, який вектор складає ліній-
но залежну (незалежну) систему. Згадати 
теорему про доповнення системи векторів 
до базису та застосувати її до даного 
випадку. 
Вказівки для групи В. Застосувати теоре-

му про доповнення системи векторів до 
базису. 

6.Чи вірно, що дві системи векторів, які 
мають однакові ранги, обов�язково еквіва-
лентні? 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня рангу системи векторів, означення екві-
валентних систем векторів. Розгляньте 
будь-який відомий лінійний простір. Вибе-
ріть в ньому два лінійно незалежні вектори 
й розгляньте їх як дві системи рангу 1. Чи 
будуть вони еквівалентні? Доведіть. Сфор-
мулюйте обернене твердження. Чи є воно 
вірним? Сформулюйте супротивне тверд-
ження. Чи є воно вірним? 
Вказівки для групи В. Розгляньте два 

лінійно незалежні вектори як дві системи 
векторів деякого рангу. 

7.Чи вірно, що лінійні простори C над R 
і C над C мають однакову вимірність? 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня вимірності простору. Знайдіть базис 
простору C над R і базис простору C над C. 
Зверніть увагу на те, що при відшуканні 
твірної системи простору коефіцієнти оби-
раємо із даного поля, саме цим різняться 
дані простори.  
Вказівки для групи В. Зверніть увагу на 

те, що при відшуканні базисів даних про-
сторів коефіцієнти обираємо із даного поля, 
саме цим різняться дані простори.  
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8.Чи вірно, що об�єднання лінійних 
підпросторів даного лінійного простору 
знов є лінійним підпростором? 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня та критерій лінійного підпростору, озна-
чення об�єднання множин. Наведіть прик-
лад лінійного простору і двох підпросторів 
у ньому (простіше � одновимірних). Пере-
вірте, чи виконуються для об�єднання умо-
ви критерію підпростору. Що саме складає 
протиріччя з умовами критерію? Наведіть 
приклад. 
Вказівки для групи В. Краще спочатку 

проілюструвати умову задачі якимось оче-
видним прикладом, а потім перевірити 
означення, чи критерій підпростору. 

9.Чи вірно, що n-вимірний лінійний 
простір є прямою сумою одно-вимірних 
підпросторів? 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня суми підпросторів, означення прямої 
суми підпросторів, критерій прямої суми 
підпросторів. Оберіть довільний n-вимір-
ний лінійний простір і базис у ньому. Роз-
гляньте лінійну оболонку кожного базисно-
го вектору. Яка вимірність таких лінійних 
оболонок? Згадайте означення базису. За 
допомогою методу математичної індукції 
по n доведіть, що обраний лінійний простір 
є прямою сумою усіх лінійних оболонок 
базисних векторів. 
Вказівки для групи В. В якості однови-

мірних доданків можна обрати лінійні обо-
лонки базисних векторів. 
10. Скільки різних підпросторів містить 

одновимірний простір, нульовий? 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня підпростору. Оберіть будь-який однови-
мірний лінійний простір і базис в ньому. 
Запишіть кожен ненульовий вектор просто-
ру через базис та розгляньте його лінійну 
оболонку. Доведіть, що будь-які такі обо-
лонки співпадають як множини. Чи буде 
множина { }0  підпростором даного простору? 
Вказівки для групи В. Запишіть усі нену-

льові вектори одновимірного простору че-
рез базис цього простору та розгляньте 
лінійні оболонки кожного з них. Не забу-
вайте про нульовий простір.  

Задачі та вправи на доведення 
1. Довести, що всі дійсні лінійні про-

стори, окрім нульового, містять нескінчен-
ну кількість векторів. 
Вказівки для групи С. Розгляньте нену-

льовий вектор x  даного лінійного просто-
ру (чому він існує?) і доведіть, що  

, :R x xα β α β α β∀ ∈ ≠ ⇒ ≠ .  
Скористайтеся нескінченністю множи-

ни дійсних чисел. 
Вказівки для групи В. Треба скористати-

ся наявністю ненульового вектору та 
нескінченністю множини дійсних чисел. 

2. Довести, що в довільному дійсному 
n-вимірному просторі, де 2n ≥ , міститься 
нескінченна кількість підпросторів. 
Вказівки для групи С. Згадайте означен-

ня вимірності та базису лінійного простору. 
Оберіть деякий базис 1,..., ( 2)na a n ≥  дано-
го лінійного простору і розгляньте, наприк-
лад, вектори вигляду  

1 2 ... ,nx a a a Rα α= + + + ∈ . 
При яких ,α β  вектори  

1 2 ... nx a a aα= + + +  і 

1 2 ... ny a a aβ= + + +  
будуть колінеарними (не будуть колінеар-
ними)? При яких ,α β  лінійні оболонки 
кожного з цих векторів будуть співпадати 
(будуть різними)? Скористайтеся нескін-
ченністю множини дійсних чисел. Чому 
важлива умова 2n ≥ ? Як можна розв�язати 
таку ж задачу, якщо замінити поле R на 
поле C, або Q? 
Вказівки для групи В. Спробуйте в дано-

му просторі знайти нескінченну кількість 
векторів, які попарно не є колінеарними, і 
розглянути лінійні оболонки кожного з них. 

3. Довести, що якщо система векторів 
1,..., na a  є лінійно незалежною ( 1n ≥ ), а 
система 1 1,..., ,n na a a +  є лінійно залежною, 
то вектор 1na +  можна розкласти в лінійну 
комбінацію векторів 1,..., na a , причому в 
єдиний спосіб. 
Вказівки для групи С. Згадати означення 

лінійно незалежної, лінійно залежної систе-
ми векторів. Останнє записати для системи  
1 1,..., ,n na a a + . Якщо припустити, що в 
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цьому запису коефіцієнт при 1na +  нульо-
вий, отримаємо протиріччя (як саме?) з 
незалежністю системи 1,..., na a . А кожен 
ненульовий елемент поля має обернений, 
що дозволяє виразити вектор 1na + . Єдиний 
спосіб отриманого розкладання краще до-
водити від супротивного. Із різниці двох 
розкладань можна отримати протиріччя із 
лінійною незалежністю системи векторів 
1,..., na a . 
Вказівки для групи В. Спочатку треба 

довести існування такого розкладання. Чи 
обов�язково  

1 1 1 1 1... 0 0n n n n na a aα α α α+ + ++ + + = ⇒ ≠ ?  
Єдиний спосіб розкладання краще до-

водити від супротивного. 
4. Довести, що кожна неособлива 

дійсна матриця може бути матрицею 
переходу до нового базису. 
Вказівки для групи С. Запишіть довільну 

( )n n× -матрицю. Нехай її визначник є 
відмінним від нуля. Згадайте теорему про 
ранг матриці. Чому дорівнює ранг даної 
матриці? Згадайте означення рангу 
матриці. Чи буде система стовбців даної 
матриці лінійно незалежною (залежною)? 
Розгляньте лінійний простір nR  зі стан-
дартним базисом. Доведіть, що стовбці 
матриці, як вектори простору nR  утворю-
ють ще один базис цього простору (згадай-
те теорему про базис). Згадайте означення 
та знайдіть матрицю переходу від стан-
дартного базису nR  до побудованого.  
Вказівки для групи В. Для даної неособ-

ливої ( )n n× -матриці достатньо розгляну-
ти лінійний простір nR  зі стандартним 
базисом і довести, що стовбці матриці є 
лінійно незалежними. Розв�яжіть задачу за 
наступною умовою. Довести, що кожна 
неособлива ( )n n× -матриця над R може 
бути матрицею переходу до нового базису в 
будь-якому n-вимірному дійсному просторі. 

5. Довести, що якщо лінійна оболонка 
векторів ,x y  співпадає з лінійною оболон-
кою векторів ,x z , то вектори , ,x y z  є 
лінійно залежними.  

Вказівки для групи С. Пригадайте 
означення лінійної оболонки. Чому 

( , )y L x y∈ ? Покажіть, що ( , )y L x z∈ . 
Запишіть останній факт за означенням 
лінійної оболонки. Пригадайте означення 
лінійно залежної системи векторів. 
Вказівки для групи В. Чи вірно, що 

( , )y L x z∈ ? 
Наведені задачі, які орієнтовані на 

більш високий рівень підготовки студентів, 
самі по собі формують математичний склад 
мислення, вміння доводити твердження, 
що повинно привести до підвищення рівня 
знань студентів, вдосконалення їх матема-
тичної культури. У зв�язку з цим, задача 
викладача � побудувати навчальний процес 
таким чином, щоб у студентів із груп усіх 
рівнів було достатньо мотивацій для 
розв�язання подібних задач. 
Ми пропонуємо студентам розв�язувати 

наведені задачі з підказками на самостій-
них та/або на тематичних контрольних 
роботах в аудиторії. При цьому можна 
спочатку пропонувати кожному студенту 
розв�язати задачу без вказівок, а потім вже, 
якщо буде необхідність, дати картку з 
потрібними підказками. Ми вважаємо, що 
шкала оцінювання задач, виконаних із 
підказкою, має бути такою ж самою, як і 
для задач, виконаних без підказок, бо час, 
що буде затрачений на розв�язання, є 
обмеженим, тобто вже є мірою оцінюван-
ня. Крім того, вказані задачі містяться у 
білетах для модульного контролю та біле-
тах на іспиті (звичайно, без вказівок). Тому, 
ще однією формою застосування карток із 
вказівками, яку ми хочемо запропонувати, 
є наступна: після вивчення теми бажаючі 
можуть отримати картки з вказівками для 
домашнього опрацювання, що є однією з 
форм підготовки до модульного контролю 
та іспиту. Або ж усі задачі за вже вивченою 
темою розподіляються викладачем між 
усіма студентами групи для самостійного 
опрацювання (з карками, або без, в залеж-
ності від здібностей студента) та, за кож-
ною темою, є часткою творчого завдання, 
яке обов�язково оцінюється наприкінці 
семестру. 
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Таким чином, застосування у навчанні 
подібних дидактично-методичних засобів 
сприяє розвитку таких професійних якос-
тей майбутнього вчителя математики, як 
самостійність, систематичність опрацюван-
ня здобутих знань та забезпечує диферен-
ційований підхід, контроль знань та зворот-
ний зв�язок на кожному етапі навчання. 
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