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Розглянуто педагогічні основи управління освітніми системами, вказано на характерні риси 
процесу управління самоосвітою майбутніх фахівців технічного профілю під час навчання вищої ма-
тематики та визначено шляхи вдосконалення цього процесу. 

 
 

Стан розвитку сучасного виробництва 
продукує постановку та вирішення нових 
завдань щодо формування особистості май-
бутнього фахівця. Систематичне збагачен-
ня освітнього потенціалу, компенсація мож-
ливих прогалин у навчанні, вихованні та 
розвитку під впливом великого обсягу но-
вої інформації є складовими успішної про-
фесійної діяльності фахівця в сфері вироб-
ництва. Формування у студентів досвіду са-
моосвіти під час навчання у вищому нав-
чальному закладі, за таких умов, стає важ-
ливим напрямом у сучасних педагогічних 
дослідженнях. 

Ефективне озброєння майбутніх фахів-
ців технічного профілю раціональними при-
йомами самоосвітньої діяльності, як показа-
но нами у [1], відбувається за умови постій-
ного збільшення у студентів потреби кори-
стуватися самоосвітою для розв’язування 
навчальних та життєвих проблем, на основі 
спрямування процесу навчання вищої мате-
матики в евристичне русло.  

Відповідні умови можливо створити за 
рахунок управління самоосвітою студентів 
під час навчання вищої математики. 

Метою даної статті є розглянути педа-
гогічні основи управління освітніми систе-
мами, вказати на характерні риси управлін-
ня самоосвітою майбутніх фахівців техніч-
ного профілю під час навчання вищої мате-
матики та визначити деякі шляхи вдоскона-
лення процесу управління. 

У науці термін «управління» трактуєть-
ся по-різному.  

В.С. Лазарев, Г.Х. Попов, М.М. Поташ-
ник, А. Файоль та інші визначають управ-
ління як діяльність, не акцентуючи уваги на 
змінення суб’єктного досвіду учасників ос-
вітнього процесу, які відбуваються під час 
цієї діяльності.  

Управління розглядається як дія однієї 
системи на іншу, однієї людини на іншу 
або групу людей (Л.Б. Ітельсон, О.О. Ор-
лов, М.С. Сунцов, Н.Д. Хмель та ін.). Таке 
означення слабо враховує суб’єкт-суб’єкт-
ну природу управління, оскільки актив-
ність визнається тільки за тим, хто управ-
ляє. Той, ким управляють, сприймається як 
пасивний виконавець. 

Нерозривність прямої та оберненої дії, 
органічне поєднання змінень діючих один 
на одного суб’єктів враховується при визна-
ченні управління як взаємодії суб’єктів 
(В.Г. Афанасьєв, В.І. Звєрєва, П.І. Третьяков, 
Т.І. Шамова та ін.). Таке означення враховує 
і змінення взаємодіючих суб’єктів, і самого 
процесу взаємодії як переміни його станів. 

Стосовно навчального процесу управ-
ління уявляє собою цілеспрямовану, систе-
матичну взаємодію викладача на колектив 
студентів та окремого студента для досяг-
нення заданих результатів навчання [2]. 

У зв’язку з цим, характерними рисами 
управління самоосвітою студентів під час 
навчання вищої математики є: 

- усвідомлена та планомірна взаємодія 
суб’єктів навчально-виховного процесу на 
заняттях з вищої математики; 
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- наявність причинно-наслідкових зв’яз-
ків між управляючою підсистемою (викла-
дач) та об’єктом управління (студент); 

- здібність підсистеми, якою управляють, 
переходити із одного якісного стану в інший; 

- здібність системи управління викону-
вати задані функції при визначених умовах 
протікання процесу; 

- здібність системи зберігати рух за вка-
заною траєкторією, не дивлячись на різні 
зовнішні та внутрішні впливи. 

Головний напрям діяльності викладача, 
націлений на удосконалення процесу уп-
равління навчально-пізнавальною діяльніс-
тю студентів у системі навчання, на думку 
П.І. Підкасистого [3], полягає в поступовому 
перетворенні цілісного педагогічного про-
цесу в самоосвітній, перетворенні, яке від-
бувається на основі підвищення рівня го-
товності до самоосвіти кожної особистості. 

Тому, в результаті управління самоос-
вітою під час навчання вищої математики, 
у студентів повинна формуватися система 
знань, умінь та навичок, яка б забезпечува-
ла ефективне оволодіння ними навчальним 
матеріалом з вищої математики при пере-
вазі самостійної роботи та забезпечувала 
інтенсивний розвиток студентів у процесі 
навчання та під час майбутньої професійної 
діяльності. 

Дослідниками виділяються такі види 
(функції) управління: постановка цілі, пла-
нування або прийняття управлінських рі-
шень, організація, контроль, регулювання 
або корекція. Процес управління виступає 
одночасно як циклічний та неперервний. 
Склад функцій управління для освітніх сис-
тем має певні особливості [4]. Для них ха-
рактерні такі функції управління: мотива-
ційно-цільова, інформаційно-аналітична, пла-
ново-прогностична, організаційно-виконав-
ча, контрольно-діагностична, регулятивно-
корекційна. 

Мотиваційно-цільова функція управлін-
ня самоосвітою направлена на формування 
цілі – користуватися самоосвітою для роз-
в’язування навчальних проблем з вищої ма-
тематики та проблем у майбутній профе-
сійній діяльності – на основі мотиву діяль-
ності, виниклого із потреби в знаннях та 

пізнавальних діях необхідних для розв’язу-
вання поставлених проблем.  

Інформаційно-аналітична діяльність є 
основним інструментом управління само-
освітою студентів. Аналітична діяльність 
направлена на вивчення фактичного стано-
вища та обґрунтованості застосування су-
купності засобів для досягнення цілей уп-
равління самоосвітою студентів, на об’єк-
тивну оцінку результатів педагогічного про-
цесу та вироблення регулюючих механізмів.  

Прогнозування та планування визнача-
ється як діяльність по оптимальному вибо-
ру ідеальних (підвищення рівня готовності 
студентів до самоосвіти на основі розвитку їх 
особистісних якостей та відповідних знань та 
умінь) та реальних цілей (оволодіння прийо-
мами самоосвітньої діяльності під час вив-
чення теоретичного матеріалу та розв’язу-
вання завдань з вищої математики) управ-
ління самоосвітою та розробці програм їх 
досягнення під час навчання студентів ви-
щої математики. 

Контрольно-діагностична функція при-
значена для стимулювання діяльності вик-
ладача та студентів під час управління са-
моосвітою останніх. 

Регулятивно-корекційна функція пе-
редбачає внесення коректив за допомогою 
оперативних способів, засобів і взаємодій 
у процесі управління самоосвітою. 

Реалізація функцій управління само-
освітою у навчанні вищої математики 
майбутніх інженерів детермінується осо-
бливостями професійної діяльності фахів-
ців технічного профілю. 

Інженерне дослідження та проектуван-
ня трансформує ідеї у розумові моделі, а 
потім у розрахункові схеми. Головним для 
інженера є не поглиблені знання, а пород-
ження нового на основі знання. Крім того, 
рівень ефективності праці інженера зале-
жить від рівня його загальної культури. 
Чим він вище, тим ширше його кругозір та 
здібність до асоціативного мислення, тим 
реальніше можливість чітко формулювати 
та розв’язувати проблему. 

Тому при створенні умов для підвищен-
ня рівня готовності студентів технічних спе-
ціальностей до самоосвіти необхідно врахо-
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вувати методологічні особливості, пов’язані 
з формуванням інженерного мислення. Ово-
лодіння студентами знаннями та уміннями 
у процесі управління їх самоосвітою на за-
няттях з вищої математики повинно супро-
воджуватись забезпеченням для кожного 
студента можливості самостійно визначати 
мотиви, цілі, зміст самоосвіти, методи та 
форми самостійного пошуку, самоконтролю 
та самоаналізу та здійснювати їх зміну при 
зміні умов розв’язування поставлених задач. 

Застосування ідей інтегрального чис-
лення до розв’язування багатьох задач, 
пов’язаних з різними фігурами (відрізок, 
крива, поверхня, плоска область, тіло) 
призводить до послідовного виконання 
однотипних математичних операцій. 
Розглядання не кожної з вище вказаних 
фігур, а деякої абстрактної фігури )(Ω  під 

час вивчення теми «Інтеграли по фігурі» 
виключає дублювання математичних запи-
сів, підкреслює єдність ідей інтегрального 
числення, акцентує увагу на тих ознаках, 
які визначають тип інтеграла. Сприятливі 
умови для управління самоосвітою сту-
дентів при такому підході виникають 
завдяки можливості студентів самостійно 
конкретизувати деякі загальні положення 
на конкретному типі інтегралу по фігурі, 
переносити та використовувати знання у 
схожих ситуаціях; вивільненню часу при 
відсутності дублювання записів. 

Усвідомленню студентами технічних 
спеціальностей потреби у знаннях та піз-
навальних діях, і значить, формуванню 
мотивації самоосвітньої діяльності, при 
вивченні теми «Інтеграли по фігурі» 
сприяє розглядання на лекції задачі про 
масу фігури, розв’язування якої приводить 
до введення поняття визначеного інтеграла 
по фігурі та визначення його механічного 
змісту. 

Після введення означення та визначен-
ня маси як інтеграла по фігурі від густини, 
слід запропонувати студентам самостійно 
записати формули 

∑∫
=Ω

∆Ω=Ω
n

i
iiPfdPf

1)(

)(lim)(
 

та 

∫
Ω

Ω
Ω=

)(
)(

)( dPfm  

для конкретних фігур. Розібрані на лекції 
властивості визначеного інтеграла по фігурі 
студентам, у даному випадку, необхідно пе-
ренести на п’ять типів інтегралу по фігурі 
під час опрацювання лекції вдома. Лекція за 
таких умов, на нашу думку стає орієнто-
ваною на самоосвітню діяльність студентів. 

Зворотний зв'язок та контроль забезпе-
чить теоретична міні-контрольна робота, 
проведена викладачем на наступному прак-
тичному занятті, яка містить запитання: 
«Чому дорівнює маса стриженя (вгнутої 
матеріальної пластини та ін.)?», «Чому до-
рівнює, за означенням, подвійний інтег-
рал?» та ін. 

При управлінні самоосвітою майбутніх 
інженерів викладачу слід запланувати для 
студентів домашні завдання, які поряд із 
стандартними завданнями містять нестан-
дартні завдання, продуктивного характе-
ру тощо, які надають змогу майбутньому 
фахівцю самостійно обирати засоби 
діяльності, самоосвіти та змінювати їх у 
разі потреби. 

Наприклад, після обчислення подвій-
них інтегралів у декартовій системі 
координат студентам потрібно виконати 
завдання: 

- скласти задачі, в яких потрібно об-
числити подвійний інтеграл, використо-
вуючи інтегрування по частинах у зов-
нішньому або внутрішньому інтегралі; 

- скласти задачі, в яких потрібно обчис-
лити подвійний інтеграл, в якому при зміні 
порядку інтегрування зникає необхідність 
інтегрувати по частинах; 

- скласти задачі, в яких потрібно об-
числити подвійний інтеграл, використо-
вуючи інтегрування по частинах і в 
зовнішньому, і внутрішньому інтегралах. 

Резерви для успішного управління са-
моосвітою студентів створює така органі-
зація практичних занять, яка надасть 
змогу студентам самостійно «відкривати» 
знання, які при традиційному підході 
вивчаються на лекції. 

Робота студентів у гомогенних групах 
надасть змогу відкрити спосіб обчислення 
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потрійних інтегралів за допомогою пере-
ходу до циліндричних координат. Сту-
дентам із низьким рівнем знань потрібно 
запропонувати обчислити інтеграл 

∫∫ −−
)(

22 )4(
D

dxdyyx , 

де  (D): .422 ≤+ yx  
Студентам із середнім рівнем знань 

потрібно обчислити об’єм тіла, обмеже-
ного поверхнями 224 yxz −−=  та .0=z  

Студентам із високим рівнем знань 
потрібно обчислити масу тіла, обмежено-
го поверхнями ,422 =+ yx  1=z  та 

0=z , якщо густина тіла в кожній точці 
дорівнює 224 yx −−=δ . 

Демонстрація представниками різних 
груп отриманих розв’язувань, їх зістав-
лення та обговорення надає можливість 
визначити формули перетворення та сфор-
мулювати правило-орієнтир обчислення 
потрійних інтегралів за допомогою пере-
ходу до циліндричних координат. 

Самостійна робота з літературою, ана-
ліз та синтез виявлених положень, пред-
ставлення інформації різними способами 
неодмінно супроводжують самоосвітню 
діяльність студентів при навчанні вищої 
математики. Досвід самоосвіти ефектив-
но формується в процесі самостійного 
вивчення студентами деяких тем вищої 
математики. На нашу думку, доцільно 
для самостійного вивчення під час роботи 
з інтегралами по фігурі запропонувати 
тему «Обчислення криволінійних інтегралів 
першого роду». Один з можливих 
варіантів завдань, які при цьому доцільно 
видати студентам має такий вигляд. 

1. Обчислити інтеграл 

,)(
)(

3
∫ +
L

dlxxy  

де (L) – дуга параболи 21 xy −=  між 
точками А(-1;0) і В(1;0). 

2. Обчислити інтеграл 

,2
)(
∫
L

dly  

де (L) – перша арка циклоїди ,sinttx −=  
ty cos1−= . 

3. Обчислити інтеграл 

,
)(
∫
L

dl
x

y
arctg  

де (L) – частина спіралі Архімеда ϕρ 2= , 
що міститься всередині круга з радіусом 4 
та центром у полюсі.  

4. Обчислити маси кривих, заданих у 
попередніх завданнях, вважаючи криві 
однорідними. Визначити, як ще можна 
інтерпретувати отриманий результат. 

Самостійне вивчення теми, яке супро-
воджується наданням студентам системи 
завдань, розв’язування яких охоплює ос-
новні моменти теми, сприяє формування 
уміння не тільки самостійно використову-
вати математичну літературу, але і пере-
осмислювати матеріал з точки зору різних 
понять, теоретичних фактів, поставлених 
завдань тощо. 

Одним із шляхів збільшення ваги са-
моосвіти при навчанні вищої математики є 
збільшення обсягу самостійної роботи на 
практичних заняттях, впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій тощо. 

На практичному занятті за темою «За-
стосування інтегралів по фігурі в механі-
ці» кожному студенту для індивідуальної 
роботи можна запропонувати завдання із 
неповністю визначеним змістом, а саме: 
«за допомогою інтеграла по фігурі для за-
даної фігури (у всіх студентів різні фігу-
ри) можна визначити … ». Формулюван-
ня та розв’язування низки задач вимагає 
від студентів вміння планувати свою 
діяльність, визначати цілі, методи та 
форми самостійного пошуку. 

Використання математичних пакетів 
Mathcad, Mathlab та інших допоможе у по-
будові фігур та здійсненні проміжних об-
числень, обчисленні визначених інтегра-
лів, до яких зводяться інтеграли по фігурі. 

Інформаційно-комунікаційні техноло-
гії (ІКТ) виступають ефективним засобом 
самоосвіти у сучасних умовах. Демон-
страція викладачем прикладів застосу-
вання ІКТ та постановка завдань, роз-
в’язування яких значно спрощується при 
використанні ІКТ, надає можливість фор-
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мувати досвід самоосвіти, яка спирається 
на ІКТ.  

Реалізації диференційованого підходу 
при організації самостійної роботи на 
практичних заняттях сприяє надання сту-
дентам різної міри допомоги в залежності 
від їх рівня знань. У ролі консультанта у 
даному випадку може виступати як викла-
дач так і деякі студенти. 

Зміна більшої частини існуючих форм 
практичних занять, вивільнення більшої 
частини часу на самостійну роботу перед-
бачає організацію постійного контролю 
(краще рейтингового), який дозволяє вста-
новити зворотний зв'язок.  

Таким чином, орієнтація процесу нав-
чання вищої математики на збільшення ва-
ги самоосвіти майбутніх інженерів у цьо-
му процесі пов’язана з пошуком шляхів 
активізації самостійної роботи студентів 
та підвищення її ефективності. Означені 
вище підходи до проведення лекційних та 
практичних занять орієнтованих на самос-
тійну роботу надають можливість перехо-

ду від зовнішнього управління навчаль-
ною діяльністю студентів до самоуправ-
ління, тобто від навчання до самоосвіти. 
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