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Процес формування практичних навичок і вмінь із навчальної дисципліни “ Вища 
математика (за фаховим спрямуванням)” у вищому навчальному закладі освіти аграр-
ного профілю нероздільно пов’язаний із самостійною навчально-пізнавальною діяльніс-
тю студентів і організовується з урахуванням диференціації. У статті розглянуто 
види та форми самостійної роботи, що мають місце в процесі практичної матема-
тичної підготовки аграріїв та безпосередньо залежать від типів практичних занять, 
їх тематики, змістового наповнення. 

 
Ключові слова: самостійна робота, практична підготовка з вищої математики, 

практичні заняття. 
 

 
Постановка проблеми. Самостійна 

робота студентів (СРС) у вищих навчаль-
них закладах (ВНЗ) виступає головним 
резервом підвищення ефективності підго-
товки сучасного фахівця. Соціальні зміни 
диктують нові вимоги до її раціональної 
організації в умовах особистісно орієнто-
ваної освітньої моделі. 

Аналіз досліджень і публікацій сві-
дчить про багатогранність проблеми, 
пов’язаної із різними підходами до орга-
нізації СРС ВНЗ. Зокрема, А.Алексюк, 
С.Архангельський, В.Загвязинський, 
Р.Нізамов, П.Підкасистий вбачали в СРС 
основу процесу підготовки фахівця з ви-
щою освітою; В.Буряк, О.Коваленко, 
І.Лернер, М.Пісоцька та ін. вчені-
педагоги вивчали багатоаспектність орга-
нізації СРС; у працях К.Бабенко, 
О.Мороза, В.Тесленко основна увага зо-
середжена на організації СРС молодших 
курсів ВНЗ. 

Метою статті є уточнення видів та 
організаційних форм СРС агарних ВНЗ у 
процесі практичної математичної підго-
товки, визначення її ролі та місця в на-

вчально-виховному процесі майбутнього 
фахівця-аграрія. 

Завдання статті полягає у розробці 
методики формування знань, умінь і на-
вичок (ЗУН) з дисципліни “Вища матема-
тика (за фаховим спрямуванням)” (ВМ) з 
урахуванням диференціації (Д) на окре-
мих етапах практичних занять (ПЗ) різ-
них типів. 

В аграрному ВНЗ СРС за місцем ви-
конання, під час організації практичної 
математичної підготовки, поділяється на 
аудиторну й позааудиторну, за організа-
ційними формами – на індивідуальну й 
групову. Щодо ступеня самостійності 
студентів, то за характером діяльності 
СРС диференціюється на репродуктивну, 
частково-пошукову та творчу. Кожна на-
вчально-пізнавальна діяльність студентів 
ВНЗ націлена на досягнення конкретної 
дидактичної мети, в залежності від якої 
СРС під час формування практичних 
умінь і навичок має види:  

� формування нових умінь і вироб-
лення навичок;  

� закріплення ЗУН;  
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� самоконтроль ЗУН; самоосвіта.  
За видами практичної навчальної 

діяльності студентів у ВНЗ аграрного 
профілю мають місце наступні прийоми 
організації самостійної навчально-пізна-
вальної діяльності студентів (СНПДC):  
- самостійне розв’язування задач під 

час ПЗ;  
- лабораторно-практичні заняття (ЛПЗ);  
      контроль;  
-     підготовка до ПЗ;  
-    участь у студентських наукових захо-

дах.  
Організація кожного виду СНПДС 

здійснюється із врахуванням Д, критеріїв 
її здійснення. 

Формувальний експеримент засвід-
чив ефективність організації практичної 
математичної підготовки в аграрному 
ВНЗ на ПЗ наступних типів:  

ПЗ-1 – формування навичок і вмінь;  
ПЗ-2 – застосування ЗУН;  
комбіновані ПЗ-3 типу:  
ПЗ-3.1 – контролю ЗУН та форму-

вання навичок і вмінь;  
ПЗ-3.2 – узагальнення і системати-

зації знань та контролю, корекції ЗУН;  
ПЗ-3.3 – застосування ЗУН та уза-

гальнення і систематизації знань [5].  
Для кожного типу й відповідного 

етапу ПЗ характерним є певний вид СРС 
та відповідні їй організаційні форми. Де-
талізуємо етапи ПЗ, визначимо відповідні 
їм типи СНПДС, уточнимо критерії Д. 

Структура ПЗ всіх типів з детальною 
характеристикою кожного із етапів пред-
ставлена в публікації [2]. Розглянемо ті 
структурні компоненти ПЗ з дисципліни 
ВМ, що передбачають організацію відпо-
відного виду СРС із врахуванням домі-
нуючих і допоміжних критеріїв Д. 

Організація першого типу ПЗ-1 – фо-
рмування навичок і вмінь передбачає 
обов’язковий етап актуалізації опорних 
знань і практичного досвіду студентів, 
під час якого домінуючими критеріями Д 
виступають рівні навченості та сформо-
ваності навичок СНПДС, а допоміжними 
– научуваність і пізнавальні стилі. Ефек-
тивність аудиторної роботи студентів на 

цьому етапі ПЗ залежить від планування 
й організації СРС, передбаченої і методи-
чно забезпеченої викладачем, націленої 
на повторення основних понять, формул, 
означень та алгоритмів, сформованих у 
шкільному курсі математики (ШКМ). За 
місцем організації такої СНПДС вона є 
позааудиторною, випереджальною, інди-
відуальною або груповою формою робо-
ти студентів під керівництвом викладача, 
що часто за рівнем самостійності є ре-
продуктивною або частково-пошуковою. 
Специфічною рисою такого виду випере-
джальної СНПДС є обов’язкове колекти-
вне обговорення результатів її виконання 
в аудиторії під час ПЗ. Метою її органі-
зації є формування й закріплення ЗУН у 
процесі підготовки до ПЗ. Формування 
змісту такої навчальної діяльності поля-
гає у виділенні в матеріалі тих питань, які 
в більшій мірі пов’язані зі ШКМ і є його 
логічним продовженням.  

Такий матеріал має дві складові:    
1) теоретичні питання;  
2) відповідні завдання, розв’язання 

яких націлене на актуалізацію знань і 
практичного досвіду студентів, їх форму-
вання передбачено загальноосвітніми 
стандартами підготовки. 

Зміст матеріалу, передбаченого на 
СРС, має пропедевтичний характер у від-
повідності до тематики ПЗ-1. Він включає 
підготовчі елементи знань, на основі яких 
вибудовуються нові алгоритми й способи 
діяльності студентів під час заняття.  

Представлена вище схема організації 
СРС на етапі актуалізації опорних знань і 
практичного досвіду студентів може бути 
подібним чином використана під час ор-
ганізації інших типів ПЗ з дисципліни 
ВМ, із деякими поправками, в залежності 
від теми, змістового наповнення, наявних 
засобів, інших факторів. 

Для наступного етапу ПЗ-1 – первин-
ного застосування набутих знань, харак-
терною особливістю СРС є організація її 
в аудиторії у вигляді індивідуальної або 
групової форм діяльності, що за ступенем 
самостійності є репродуктивною, націле-
ною на формування і вироблення навичок 
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розв’язування задач під час ПЗ.  
Домінуючими критеріями організації 

Д на цьому етапі ПЗ-1 виступають: на-
вченість і научуваність, допоміжним – 
пізнавальні стилі.  

На практиці під час СРС врахування 
критеріїв Д здійснюється в процесі фор-
мування викладачем вправ різного рівня 
складності.  

Наприклад, підбір системи вправ змі-
стового модуля “Обчислення границь 
функцій” передбачає формування ЗУН 
обчислення границь функцій багатьма 
способами, алгоритми кожного з яких 
можуть бути як автономними прийомами 
відшукання границь функцій, так і висту-
пати окремими етапами у загальній схемі. 
Врахування допоміжних критеріїв органі-
зації Д – особливостей пізнавальних сти-
лів, передбачає підготовку доцільних 
графічних ілюстрацій до завдань. Це до-
зволить студентам-аудіалам і студентам-
кінестетикам сформувати не просто фор-
мальне поняття границі функції в точці, а 
наочне, конкретне, закріплене візуалізаці-
єю. Враховуючи специфіку теми, саме 
такий прийом дозволяє поступово пере-
йти до формування й закріплення понять 
неперервності, точок розриву й односто-
ронніх границь функції в точці, асимптот, 
скачка функції в точках розриву. Опора 
на рівень сформованості здатностей до 
СНПДС вимагає від викладача розробки 
карток-підказок (вказівок, інструкцій, 
схем) обчислення границь функцій різних 
типів основними методами. До завдань, 
що передбачають відпрацювання алгори-
тму обчислення границь функцій доціль-
но включити такі, в яких обов’язковим 
етапом є тотожні перетворення виразів із 
використанням формул скороченого 
множення, розкладу многочлена на мно-
жники, перетворень ірраціональних вира-
зів, дій зі степенями. 

Наступний етап, що передбачає орга-
нізацію СРС під час ПЗ-1 – це застосу-
вання студентами знань і дій у стандар-
тних і нових умовах. СНПДС за місцем, 
організаційними формами та видами 
практичної діяльності студентів аналогіч-

на до попереднього структурного компо-
нента ПЗ. Її метою є закріплення ЗУН. 
Домінуючі критерії СРС у процесі на-
вчання вищої математики – навченість, 
научуваність, рівень сформованості са-
мостійності; допоміжні – пізнавальні 
стилі, мотивація. 

Окремо відзначимо домінуючий кри-
терій Д, характерний саме для цього ета-
пу ПЗ-1 – ступінь самостійності, що ви-
магає врахування навченості студентів з 
математики, в залежності від якої СРС 
може мати як репродуктивний, так і част-
ково-пошуковий характер. Практично це 
здійснюється наступним чином:  

1) підбір завдань, у яких використо-
вуються результати випереджальної СРС 
для тих студентів, які мають низькі пока-
зники успішності з вищої математики, з 
метою економії часу на додаткові спро-
щення, обчислення;  

2) підготовка достатньої кількості 
тренувальних вправ різного рівня склад-
ності для розв’язання їх в аудиторії сту-
дентами самостійно;  

3) включення студентів, які мають 
низький рівень математичної підготовки, 
в аналіз та обговорення алгоритмів під 
час ПЗ. 

Останній етап ПЗ-1 – повідомлення 
домашнього завдання передбачає органі-
зацію викладачем традиційного виду 
СРС, знайомого їм ще зі школи. Вона має 
характер позааудиторної, індивідуальної, 
або репродуктивної, або частково-
пошукової навчальної діяльності, метою 
якої є закріплення ЗУН у процесі підгото-
вки до заняття. Критерії здійснення Д 
аналогічні до попереднього етапу. 

Наступний тип ПЗ, що логічно слідує 
за попереднім, це – ПЗ-2 – застосування 
ЗУН. Характерною особливістю органі-
зації СНПДС для цього ПЗ є те, що всі 
його компоненти, що передують основ-
ному етапу ПЗ-2 – СНПДС під контролем 
викладача, виступають, свого роду, підго-
товчими до організації індивідуальної 
СРС в аудиторії, яка є основною формою 
діяльності на занятті цього типу [4]. 
Остання націлена на організацію частко-
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во-пошукової або творчої діяльності сту-
дентів, з метою вироблення та закріплен-
ня ЗУН. Вибір форми проведення ПЗ-2 у 
вигляді ЛПЗ із застосуванням 
комп’ютерної техніки (КТ) обумовлений 
необхідністю розв’язання під час ПЗ різ-
номанітних типів задач прикладного змі-
сту, що містять виробничі дані. 

Для цього етапу СНПДС ПЗ-2 домі-
нуючими критеріями диференційованого 
навчання вищої математики є навченість, 
научуваність та рівень сформованості на-
вчальної самостійності студентів-
аграріїв. Допоміжні – пізнавальні стилі, 
мотивація. Практично, під час ПЗ-2, вра-
хування критеріїв Д реалізується вклю-
ченням наступних завдань: спрямованих 
на вироблення навичок та закріплення 
теоретичних положень; розв’язання яких 
націлене на поглиблення математичних 
знань, на формування й розвиток творчо-
го підходу і нестандартності мислення.  

Виділимо типи задач, що є складови-
ми СНПДС під час ПЗ-2:  

1) типові задачі, їх розв’язання пе-
редбачає репродуктивну СРС “за зраз-
ком”, спрямовану на відпрацювання на-
вичок, застосування правил, основних 
формул, алгоритмів; розв’язання таких 
завдань націлене на формування 
обов’язкових результатів навчальної дія-
льності;  

2) ускладнені задачі, розв’язання яких 
вимагає СНПДС, що носить частково-
пошуковий характер, із поступовим фор-
муванням досвіду самостійного аналізу, 
проведення аналогій, узагальнення при 
перенесенні набутого практичного досві-
ду в нові умови, або комбінування відо-
мих способів і алгоритмів, що включають 
матеріали попередніх тем, міжпредметні 
зв’язки з метою формування ЗУН базово-
го рівня;  

3) проблемні, творчі й прикладні за-
дачі, розв’язання яких передбачає воло-
діння евристичними прийомами (різнобі-
чним змістовим аналізом проблеми, ана-
лізом через синтез умови й етапів 
розв’язання, конкретизацією, абстрагу-
ванням, графічним аналізом, аналогією 

тощо).  
Розв’язання останнього типу задач 

передбачає сформованість у студентів 
навчально-пошукової діяльності; розви-
ток гіпотетичного й інтуїтивного мислен-
ня, що є передумовою професійного ста-
новлення майбутнього фахівця [1, с.116-
121]. 

Складність процесу сприймання й за-
своєння навчального матеріалу (алгорит-
му) під час ПЗ-2 пов’язана із різними зді-
бностями студентів. Тому викладачеві 
доцільно підібрати як типові завдання, що 
передбачають формування одного і того 
ж самого прийому розв’язування кілька 
разів, так і більш складні або такі, що до-
зволяють розширити умову за рахунок 
додаткових запитань. 

Таким чином, наступний структурний 
елемент ПЗ-2, логічно слідує із попере-
днього, це – контроль, самоконтроль або 
взаємоконтроль студентів у процесі ви-
конання завдань. Цей етап передбачає 
організацію СРС в аудиторії у вигляді 
індивідуальної або групової діяльності 
студентів, що має характер частково-
пошуковий або творчий.  

Метою СНПДС є вироблення нави-
чок самоконтролю ЗУН за виконанням 
практичних завдань під час ПЗ, аналіз об-
ласті існування математичної моделі, до-
цільності її застосування. Під час ЛПЗ 
досягнення всіх цільових завдань заняття 
є можливим за умови розробки виклада-
чем чіткого алгоритму діяльності студен-
тів, завчасного планування й передбачен-
ня додаткових завдань, етапів 
розв’язання, аналізу, зіставлення й само-
контролю результатів СРС. У публікації 
[4] представлено методичну розробку 
фрагментів подібного типу ПЗ для студе-
нтів-аграріїв на тему “Метод найменших 
квадратів”. Домінуючі критерії Д цього 
етапу ПЗ – навченість, рівень сформова-
ності СНПДС; допоміжні – научуваність, 
пізнавальні стилі, мотивація. 

Наступні два етапи ПЗ-2 з відповідни-
ми формами, видами та критеріями Д 
СРС, аналогічні до заключних етапів ПЗ-1. 

Щодо комбінованих ПЗ-3, то в пере-
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важній більшості структурні компоненти 
кожного з них відповідають розглянутим 
вище типам ПЗ з відповідними видам 
СРС на кожному з етапів, критеріям Д. 

Відмітимо ті особливості СНПДС, які 
притаманні лише окремим типам комбі-
нованих ПЗ і їх структурним компонен-
там.  

Зокрема, для ПЗ-3.1 – контролю ЗУН 
та формування навичок і вмінь, першим 
етапом є вхідний контроль, що має харак-
тер аудиторної; індивідуальної; репроду-
ктивної СРС, метою проведення якої є 
діагностика ЗУН зі ШКМ, рівня їх сфор-
мованості, що організовується у вигляді 
самостійного розв’язування завдань під 
час ПЗ. 

 Домінуючий критерій Д – навче-
ність, допоміжний – рівень сформованос-
ті СНПДС.  

Наступні етапи ПЗ-3.1 повністю від-
повідають структурі та видам СРС на ПЗ-
1, що проаналізовані вище. 

Для ПЗ-3.2 – узагальнення і систе-
матизації знань та контролю, корекції 
ЗУН серед складових заняття, для яких 
характерною є організація СРС, відміти-
мо етап повторення й узагальнення окре-
мих понять і засвоєння відповідної їм сис-
теми знань. Для цього структурного 
компонента ПЗ характерною є аудиторна; 
індивідуальна або групова частково-
пошукова, або творча СРС, метою орга-
нізації якої є закріплення ЗУН.  

Домінуючими критеріями Д висту-
пають навченість, научуваність; допомі-
жними – пізнавальні стилі, мотивація. 

Наступний етап ПЗ-3.2 – контролю 
ЗУН, рівня їх засвоєння характеризується 
аудиторною; індивідуальною; репродук-
тивною, або частково-пошуковою, або 
творчою діяльністю, метою організації 
якої є закріплення ЗУН, їх самоконтроль. 
Остання організовується у вигляді само-
стійного розв’язування тестових завдань 
під час ПЗ письмово або за допомогою 
КТ.  

Домінуючий критерій Д – навченість, 
допоміжний – рівень сформованості 
СНПДС. 

Заключні етапи ПЗ-3.2 організову-
ються у відповідності до попередніх типів 
ПЗ, з аналогічними видами СРС, критері-
ями Д. 

Щодо ПЗ-3.3 – застосування ЗУН та 
узагальнення і систематизації знань, то 
всі його структурні компоненти і відпові-
дні види СРС проаналізовано вище, під 
час розгляду етапів попередніх типів ПЗ з 
ВМ, детально описаних в публікації [3]. 
Відмітимо основні вимоги до вибору за-
вдань, націлених на організацію СНПДС 
саме цього типу комбінованих ПЗ:  

1) прикладна спрямованість матеріа-
лу навчальної дисципліни (модуля, розді-
лу);  

2) комплексний характер, поєднання 
елементів знань окремих модулів (розді-
лів, тем);  

3) диференційованість за рівнем 
складності із врахуванням вимог до 
обов’язкового і поглибленого рівнів під-
готовки студентів.  

Домінуючі критерії Д – навченість, 
научуваність, рівень сформованості 
СНПДС, допоміжні – пізнавальні стилі, 
мотивація. 

Висновки. Таким чином, аналіз ос-
новних видів СНПДС під час формування 
практичних вмінь і навичок свідчить про 
відповідність організації СРС кожному з 
видів ПЗ, зокрема, конкретним етапам їх 
проведення. Місце, організаційні форми, 
ступінь самостійності, дидактичні цілі і 
види практичної навчальної діяльності 
під час СРС організовуються відповідно 
до кожного типу ПЗ, їх структурних ком-
понентів. Своєрідність останніх врахову-
ється в процесі Д і залежить від змісту 
ПЗ, особливостей студентської аудиторії, 
наявних технічних засобів, методичного 
забезпечення, тощо. 
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Резюме. Овсиенко Ю.И. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. Про-
цесс формирования практических навыков и умений при изучении дисциплины “ Высшая 
математика (прикладного содержания)” в высших аграрных учебных заведениях не-
раздельно связаны с самостоятельной учебно-познавательной деятельностью сту-
дентов с учётом дифференциации. В статье рассмотрены виды и формы самостоя-
тельной работы, которые имеют место в процессе практической математической 
подготовки аграриев и непосредственно зависят от типов практических занятий, их 
тематики, содержания. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, практическая подготовка по высшей 
математике, практические занятия. 

 
Abstract. Ovsiyenko Yu. DIFFERENTIATION IN ORGANIZATING STUD ENTS’ 

INDIVIDUAL WORK IN COURSE OF FORMING PRACTICAL ABIL ITIES AND 
SKILLS IN HIGHER MATHEMATICS.  The process of formation of practical abilities 
and skill in “Higher mathematics (for special purposes)” in agricultural higher educational 
institution is inseparably connected with individual studying – cognitive activities of the stu-
dents, taking into account differentiation. In this article we examine types and forms of indi-
vidual work in the process of practical mathematical training for students of agricultural 
higher educational establishments and depend on forms of practical training, their themes 
and content. 

Key words: individual work, practical training in higher mathematics, practical studies. 
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