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У роботі розглянуто проектування методичної системи навчання математичних дис-

циплін у технічному університеті. Детально описано методичні вимоги до проектування 
структурних складових методичної системи, таких як цілі, зміст, методи, організаційні 
форми, засоби і продукти навчання математики студентів ВТНЗ. 
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Постановка проблеми. Проблемам 

проектування педагогічних систем і педа-
гогічних об'єктів присвячені праці Ю.К.Ба-
банського, Н.В.Кузьміної (комплексне дос-
лідження педагогічних систем), Л.В.Зан-
кова (система початкового навчання), 
В.С.Ільїної (формування пізнавальної ак-
тивності), М.І.Махмутова (система проб-
лемного навчання), В.М.Монахова, 
Т.К.Смиковської, (навчальний процес як 
педагогічна система), П.І.Підкасистого (роз-
виток пізнавальної активності школярів). 

Н.В.Кузьміна розуміє під педагогіч-
ною системою "множину взаємопов'яза-
них структурних і функціональних ком-
понентів, за допомогою яких досягаються 
цілі навчання й виховання підростаючого 
покоління і дорослих" [6, с. 15]. Однією з 
підсистем педагогічної системи є методич-
на система навчання, зокрема математики. 
Поняття методичної системи навчання 
математики було введене О.M.Пишкало 
[8], який виділив у ній такі структурні 
компоненти: цілі, зміст, методи, засоби і 
форми навчання математики.  

Дослідженнями в галузі теоретичної 
розробки і практичної реалізації моделей 
методичних систем навчання математики 
в основній школі займалися О.Б.Єпішева 
(навчання на засадах діяльнісного підхо-
ду), С.П.Семенець (система розвивального 
навчання математики), О.І.Скафа (мето-

дична система формування прийомів ев-
ристичної діяльності в умовах впрова-
дження сучасних технологій навчання), 
Н.А.Тарасенкова (система реалізації семі-
отичного підходу до навчання математи-
ки) та інші.  

Розробкою моделей методичних сис-
тем для технічних ВНЗ займалися 
К.В.Власенко (навчання вищої математи-
ки майбутніх інженерів-машинобудівників 
з використанням інформаційних техноло-
гій), В.С.Круглик (навчання лінійної алгеб-
ри у вищих навчальних закладах з вико-
ристанням інформаційних технологій), 
Т.В.Крилова (навчання математики студен-
тів нематематичних спеціальностей), 
Т.С.Максимова (формування професійно-
орієнтованої евристичної діяльності сту-
дентів вищих технічних навчальних зак-
ладів на практичних заняттях з вищої ма-
тематики), Ю.І.Сінько (навчання студентів 
математичної логіки у вищих навчальних 
закладах з використанням інформаційних 
технологій), Д.Є.Щедролосьєв (навчання 
дискретної математики майбутніх інжене-
рів-програмістів засобами ІКТ). 

У той же час, у вітчизняній педагогіч-
ній літературі практично немає робіт щодо 
розробки методичної системи навчання 
математики студентів ВТНЗ на засадах 
діяльнісного підходу. Тому проблема про-
ектування і практичного впровадження 

http://riit.ksu.ks.ua/index.php?q=ru/node/54
http://www.university.kherson.ua/About/Faculty/FPhysMathemInformatics/ChairInformatics/Staff/SinkoYI.aspx
http://www.university.kherson.ua/About/DepartmentAndServices/DITM/Staff/ShchedrolosevDE.aspx
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такої системи є, на разі, актуальною і по-
требує детального аналізу і дослідження.  

Аналіз актуальних досліджень. Під 
проектуванням методичної системи буде-
мо розуміти розробку її дидактичного 
опису, реалізація якого передбачається у 
рамках навчального процесу. М.М.Ковто-
нюк [5] виділяє такі дії, що складають дія-
льність викладача з проектування методич-
ної системи:  

– визначення діагностичних цілей і зав-
дань навчання; 

– обґрунтування змісту навчання в кон-
тексті майбутньої професійної діяльності 
фахівця, підготовка якого ведеться у ВНЗ; 

– виявлення структури змісту навча-
льного матеріалу, його інформаційної міст-
кості, і системи смислових зв'язків між йо-
го елементами; 

– визначення необхідних рівнів засво-
єння матеріалу, що вивчається, і початко-
вих рівнів підготовленості студентів; 

– пошук спеціальних дидактичних 
процедур засвоєння навчального матеріа-
лу, вибір організаційних форм, методів, 
засобів індивідуальної і колективної на-
вчальної діяльності; 

– вибір процедур контролю та вимірю-
вання якості засвоєння програми навчання, а 
також способів корекції навчальної діяль-
ності. 

Для викладача ВНЗ найактуальніши-
ми є задача проектування технологій на-
вчання, за допомогою яких засвоюється 
його зміст. Технологія навчання є складо-
вою частиною освітньої технології, в якій 
основне навантаження з реалізації функції 
навчання виконують засоби та методи на-
вчання. Якщо педагогічна технологія від-
носиться до усього процесу освіти в ціло-
му, то технологія навчання – до процесу 
навчання окремої дисципліни. 

У педагогічній літературі існує три ос-
новні підходи до визначення поняття “тех-
нологія навчання” або “педагогічна техно-
логія”. Поняття технологія визначається як:  

 дидактична концепція (П.І.Підка-
систий, М.А.Чошанов та ін.); 

 педагогічна система (В.П.Беспаль-
ко, В.В.Гузеєв); 

 процедура діяльності учня та учи-
теля (В.М.Монахов, В.О.Сластьонін). 

Найбільш близьким діяльнісному під-
ходу є визначення технології навчання як 
процедури діяльності. На нашу думку, 
найбільш методологічно обґрунтованим є 
таке визначення: “Технологія навчання є 
спосіб організації навчальної діяльності” 
[1, с. 35]. Під способом організації будемо 
розуміти методи, організаційні форми за-
соби навчання. 

Існує також поняття професійно оріє-
нтованої технології навчання, під яким 
мають на увазі технологію, що забезпечує 
формування у студентів важливих для їх 
майбутньої професійної діяльності якос-
тей особистості, а також способів дій, що 
забезпечують виконання функціональних 
обов'язків за фахом. 

Метою статті є проектування мето-
дичної системи навчання математики в 
технічному університеті на засадах діяль-
нісного підходу, яке включає як дидактич-
ний опис цієї системи в цілому, так і роз-
робку діяльнісної, професійно орієнтова-
ної технології навчання. 

Виклад основного матеріалу. Для 
реалізації теоретико-дидактичних основ 
проектування й організації навчання ма-
тематики студентів ВТНЗ нами побудова-
на методична система діяльнісного на-
вчання математики [2]. 

Діяльнісне навчання математики у 
ВТНЗ – це цілісна система передачі та зас-
воєння досвіду попередніх поколінь у пред-
метній галузі математичних дисциплін, 
спрямована на освоєння студентами мате-
матичних предметних дій і засвоєння мате-
матичних знань, необхідних фахівцю у май-
бутній професійній діяльності, через проекту-
вання й організацію навчальної діяльності.  

Функціонування методичної системи 
діяльнісного навчання математики у ВТНЗ 
здійснюється на основі дидактичних 
принципів навчання, серед яких наріжни-
ми є такі принципи: первинності діяльнос-
ті; діяльнісного цілепокладання; діяльніс-
ного визначення й засвоєння змісту на-
вчання; професійної спрямованості; нау-
ковості; наступності; системності. 

О.Б.Єпишевою [3] на засадах діяльніс-
ного підходу була спроектована методич-
на система навчання математики в школі, 
яка потім була адаптована для навчання в 
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професійному вищому навчальному зак-
ладі. Ознаки цієї системи: 

1) за компонентами традиційної мето-
дичної системи (цілі, зміст, методи, засоби 
і форми навчання) і за традиційними кате-
горіями освітніх цілей (знання, уміння і 
навички; цілі розвитку і виховання); 

2) з позицій технологічного підходу до 
навчання – у ній представлені в діяльніс-
ній формі цілі і зміст навчання; 

3) з позицій діяльнісного підходу до на-
вчання – у методичній системі навчання ви-
ділені в явному вигляді два додаткові компо-
ненти – навчальна діяльність учнів (студен-
тів) і діяльність учителя (викладача). 

На думку Н.В.Кузьміної [5], педагогіч-
ну систему утворюють структурні та функ-
ціональні компоненти. Структурні компо-
ненти – це основні базові характеристики 
педагогічних систем, до яких відноситься 
мета, навчальна і наукова інформація, за-
соби педагогічної комунікації, викладачі 
та студенти. Деякі дослідники як само-
стійні компоненти додають “умови” та 
“результат”. Функціональні компоненти – 
це стійкі базові зв’язки структурних ком-
понентів. До них належать гностичний, 
проектувальний, конструктивний, комуні-
кативний, організаторський компоненти. 
Саме функціональні компоненти зумов-

люють рух, розвиток, самовдосконалення 
педагогічних систем, їх стійкість.  

З.О.Решетова [10] вважає, що до ме-
тодичної системи діяльнісного навчання, 
крім вже зазначених, необхідно ввести ще 
один компонент – продукти навчальної 
діяльності, оскільки системоутворюваль-
ним чинником цієї системи є саме навча-
льна діяльність. Такого ж погляду дотри-
мується і Н.В.Морзе [7], яка пропонує до 
структурних компонентів методичної сис-
теми включити результати навчання. 

Наочно методична система діяльніс-
ного навчання може бути зображена у ви-
гляді “колеса” (рис. 1), у якому внутрі-
шнім ободом, що поєднує “спиці”, є на-
вчальна діяльність, тому що всі компонен-
ти цієї системи взаємопов’язані через від-
ношення до неї. Тому для організації про-
цесу діяльнісного навчання математики 
нам необхідно запроектувати усі його стру-
ктурні елементи і визначити методичні 
вимоги до завдання дидактичних цілей 
навчальної діяльності, проектування її змі-
сту, визначення методів, прийомів і засо-
бів її здійснення, а також її організаційних 
форм і продуктів. Аналіз продуктів навча-
льної діяльності є необхідним для усвідо-
млення того, які очікувані результати на-
вчання у побудованій методичній системі. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема методичної системи з діяльнісного навчання 
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На рис. 2 зображено структурну схему 

діяльнісного навчання математики студентів 
ВТНЗ. На цій схемі відображено той факт, 

що проектування методичної системи є 
складовою частиною діяльності викладача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурна схема діяльнісного навчання математики студентів ВТНЗ 
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Цілі є одним із найважливіших ком-
понентів процесу навчання взагалі і мето-
дичної системи навчання кожної дисцип-
ліни зокрема. Мета навчання – це досяг-
нення ідеального мисленєво передбачено-
го кінцевого результату процесу навчання.  

До методичних вимог із завдання ці-
лей у діяльнісному навчанні математики 
ми відносимо: 

– постановку загальних цілей, що 
полягають у освоєнні математичних дій, 
що визначаються професійною діяльністю 
інженера, зокрема дій з математичного 
моделювання у фаховій галузі;  

– визначення конкретних цілей, що 
полягають у освоєнні практичних матема-
тичних предметних дій на одному з рівнів 
освоєння: вміння, операції, навички; 

– визначення конкретних цілей, що 
полягають у освоєнні теоретичних дій, що 
забезпечують виконання практичних дій. 

Згідно з Законом України “Про вищу 
освіту” зміст навчання трактується як 
структура, зміст та обсяг навчальної інфор-
мації, засвоєння якої забезпечує особі мо-
жливість здобуття вищої освіти і певної 
кваліфікації” [4]. 

На відміну від традиційного підходу 
визначення змісту навчання ми визначає-
мо зміст діяльнісного навчання математи-
ки у ВТНЗ як такий, що складається з ма-
тематичних предметних дій, освоєння 
яких є цілями навчання, і предметних 
знань, необхідних для освоєння цих дій.  

Для визначення змісту навчання ма-
тематики студентів ВТНЗ нами складено 
предметну модель студента, методика 
розробки якої описана в роботі [2]. Опера-
ційний компонент предметної моделі сту-
дента з вищої математики містить у собі 
опис теоретичних і практичних дій, які 
мають бути освоєні студентами, а тематич-
ний компонент є переліком предметних 
знань, необхідних для освоєння цих дій. 

У діяльнісному навчанні математики 
методи навчання розглядаються як методи 
організації і здійснення навчальної діяль-
ності. Ми пропонуємо використовувати у 
навчанні математики студентів ВТНЗ такі 
традиційні методи навчання математики, 

як пояснювально-ілюстративний, репро-
дуктивний, проблемний, частково-пошу-
ковий, дослідницький.  

Крім того, на нашу думку, ефективне 
навчання математики у ВТНЗ неможливе 
без використання діяльнісних методів на-
вчання математики, до яких ми відносимо 
методи інженерії знань і методи забезпе-
чення навчальної діяльності, які детально 
описані нами у роботі [1]. Методи інжене-
рії знань дозволять глибше зрозуміти 
структуру предметних знань, встановити 
більш глибокі зв'язки між предметними 
поняттями, а значить, сформувати основу 
для створення нових видів навчальної дія-
льності і технологій діяльнісного навчан-
ня. До таких методів ми відносимо мето-
ди структурування предметних знань на 
рівні понять, спектральний метод побу-
дови системи задач, метод предметного 
моделювання студента. 

Методи забезпечення навчальної дія-
льності є суто діяльнісними методами на-
вчання математики, які базуються на пред-
метній моделі студента. До таких методів 
ми відносимо метод орієнтування, метод 
технологічного аналізу діяльності, метод 
поетапного освоєння математичних 
предметних дій.  

Поєднання різноманітних методів на-
вчання при організації діяльнісного навчан-
ня математики сприяє освоєнню студентами 
математичних предметних дій, формуванню 
в них способів дій, притаманних їх майбут-
ній професійній діяльності. 

Організація й управління навчальною 
діяльністю неможливо без умілого викорис-
тання різноманітних форм організації на-
вчального процесу. Усі традиційні форми 
навчання, такі як лекційні, практичні, семі-
нарські, лабораторні та індивідуальні за-
няття, всі види практик та консультацій, 
виконання студентами самостійних зав-
дань та інші форми і види навчальної та 
науково-дослідницької діяльності студен-
тів, використовуються у діяльнісному на-
вчанні математики, але вони набувають дія-
льнісного забарвлення. Методичною вимо-
гою до їх організації є залучення студента до 
діяльності на всіх етапах навчання.  
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Організаційною вимогою до прове-
дення лекції у діяльнісному навчанні ма-
тематики є надання студентам на лекції її 
семантичного конспекту [1]. Особливістю 
семантичного конспекту як способу по-
дання предметних знань є той факт, що всі 
предметні знання спочатку вводяться в 
ньому у вербальній формі, тобто у словес-
ному формулюванні. Студент при цьому 
може записувати функціональні назви 
знань, супроводжувати їх символічним 
видом тверджень і прикладами, посилаю-
чись на номери висловлювань семантич-
ного конспекту. 

Як відомо, цілі кожної конкретної ле-
кції породжуються цілями навчання. Оскі-
льки цілями у діяльнісному навчанні є 
освоєння математичних предметних дій, 
то і цілями лекції теж є освоєння дій. Ці дії 
разом із знаннями, що необхідні для фор-
мування дій, і складають зміст кожної 
конкретної лекції. 

Так, наприклад, якщо тема лекції є 
“Визначники”, то її цілями буде освоєння 
студентами дій обчислення визначників 
різного порядку. До змісту цієї лекції, за-
звичай, включають, крім методів обчис-
лення визначників, ще і їх властивості. 
Але ці властивості мають надаватися не 
задля того, щоб довести кожну з них, а для 
того, щоб застосувати їх для обчислення 
визначників. Розглянемо фрагмент семан-
тичного конспекту, що задає дві властиво-
сті визначників: 

СК.5.10. Властивість 5 визначників 
полягає в тому, що визначник квадратної 
матриці дорівнює нулю. Якщо рядок або 
стовпець матриці дорівнює іншому рядку 
або стовпцю цієї матриці, помноженому 
на число.  

СК.5.11. Властивість 5 визначників у 
символічному вигляді для 1-го і 2-го стовп-
ця визначника 3-го порядку: 

0

33

23

13

=
×
×
×

ackc
abkb
aaka

. 

СК.5.12. Властивість 6 визначників 
полягає в тому, що, якщо всі елементи 
будь-якого рядка або стовпця матриці 

представити у вигляді суми двох доданків, 
то визначник цієї матриці буде дорівню-
вати сумі визначників двох матриць, у 
першої з яких на місці елементів цього рядка 
або стовпця стоять перші, а у другої – 
другі доданки.  

СК.5.13. Властивість 6 визначників у 
символічному вигляді для 1-го стовпця ви-
значника 3-го порядку: 

( )
( )
( ) 3332

2322

1312

3332

2322

1312

3332

2322

1312

aaf
aad
aab

aae
aac

aaa

aafe
aadc
aaba

+=
+
+
+

.  

Після введення цих властивостей до-
цільно розглянути такий приклад. 

Обчислити визначник матриці А без 
допомоги калькулятора: 

130 120 110
131 121 111
132 122 112

А
æ ö
ç ÷= ç ÷
ç ÷
è ø

. 

Розв’язання. 
1. Обчислення цього визначника за 

мнемонічними правилами або за теоре-
мою Лапласа призведе до громіздких об-
числень, тому необхідно використати влас-
тивості визначників. 

2. Представимо елементи другого і 
третього рядка у вигляді суми двох додан-
ків, один з яких дорівнює відповідному 
елементу першого рядка: 

130 120 110
131 121 111
132 122 112

130 120 110
130 1 120 1 110 1 .
130 2 120 2 110 2

А = =

= + + +
+ + +

 

3. За наданою вище властивістю 6 
представимо отриманий визначник як су-
му двох визначників: 

211021202130
111011201130

101120130

+++
+++

.
222
111
000

110120130
110120130
110120130

+=
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4. Обчислимо визначники, що скла-
дають суму. За властивістю 5 кожен з них 
дорівнює нулю, так як у першому визнач-
нику є пропорційними рядки, а в другому 
визначнику – стовпці:  

,0
222
111
000

= .0
110120130
101120130

110120130
=

 
5. Ми отримали, що визначник мат-

риці А дорівнює нулю: 

.0
112122132
111121131
110120130

==А  

Таким чином, ми застосували для об-
числення визначника дві властивості ви-
значників. У перебігу лекції цей визнач-
ник можна обчислити і за допомогою ін-
ших властивостей визначників. При цьому 
дуже важливо, щоб студенти самостійно 
виконували дії, запропоновані викладачем, 
або самі обирали шляхи виконання за-
вдання. 

Конструювання викладачем системи 
практичних занять у межах діяльнісного 
навчання, як правило, не вкладається в рам-
ки традиційних форм практичних занять. 

На кожному практичному занятті має 
бути організована навчальна діяльність з 
розв’язання задач, причому ці задачі ма-
ють бути підібрані таким чином, щоб дії 
освоювалися послідовно. Це може бути 
практичне заняття з однієї теми, узагаль-
нююче заняття зі всього розділу, зняття з 
підготовки до контрольної роботи, підсум-
кове заняття зі всього курсу. 

Методичними вимогами до проведен-
ня лекційного або практичного заняття у 
діяльнісному навчанні є: 

– формулювання цілей заняття у тер-
мінах дій;  

– використання діяльнісно-орієнтова-
них методів організації навчальної діяль-
ності; 

– організація самостійної діяльності 
кожного студента на занятті. 

Крім того на практичному занятті має 
бути забезпечено:  

– наявність системи завдань, спрямо-

ваних на активізацію необхідних процедур-
них знань; 

– наявність системи завдань, яка 
спрямована на послідовне освоєння мате-
матичних предметних дій і задовольняє 
умові повноти спектра освоюваних дій;  

– виконання кожним студентом всієї 
системи завдань. 

У рамках діяльнісного підходу до на-
вчання під самостійною роботою мається 
на увазі навчальна діяльність студента, 
спрямована на формування його профе-
сійної компетенції, яку студент виконує 
самостійно, яка ретельно розроблена та 
спланована викладачем. Першочерговим 
завданням викладача при цьому є розроб-
ка методичного забезпечення  самостійної 
роботи студентів конспектами лекцій, зок-
рема семантичними, задачниками, пакета-
ми різноманітних індивідуальних завдань; 
методичних рекомендацій; навчаючих та 
тренінгових програм. 

Наведемо приклад індивідуального 
завдання з теми “Лінійна алгебра”, що роз-
роблено за діяльнісною технологією.  

Тема 1. Матриці і дії з ними 
Надані матриці 

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

-

-
=

212
423
351

A  , 

( )5213 -=B , 

 ÷
ø
ö

ç
è
æ --

=
533
112

C , 

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
-=

005
023
542

D   

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ
=

100
010
001

E ,  

÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

6
18
12

F , ( )6
5G = , 
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÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ

----

-
-

=

1321
2032
1223
1211

H , 

÷
ø

ö
ç
è

æ -
=

14
32

К ,  

÷
÷
÷

ø

ö

ç
ç
ç

è

æ
=

fe
dc
bа

Х , 

 .

0 0
0 0
0 0

О =

æ ö
ç ÷
ç ÷ç ÷
è ø

 

Для даних матриць виконайте 
1. Проставте розмірність матриць і 

випишіть по два різні елементи для кож-
ної матриці. 

2. Транспонуйте дані матриці. 
3. Укажіть серед даних і транспоно-

ваних матриць: прямокутні, квадратні, 
діагональні, одиничні, нульові, трикутні. 

4. Обчисліть 5  сум, складених з цих 
матриць і транспонованих матриць. 

5. Знайдіть матриці: –А; 2В; ½Н, E³, 
D³, AD – D². 

6. Розв’яжіть матричне рівняння  
TD

2
1D2XE +=+ . 

7. На прикладі будь-яких з даних ма-
триць доведіть властивості операцій 
множення матриці на матрицю. 

8. Укажіть які з даних матриць і 
транспонованих можна множити і в 
якому порядку. Знайдіть розмір кожного 
добутку. 

9. Знайдіть 5 добутків даних мат-
риць і транспонованих. 

Тема 2. Обчислення визначників 
1. Укажіть, які з даних і транспоно-

ваних матриць мають визначник.  
2. Обчисліть визначники третього 

порядку, використовуючи правило трикут-
ника. 

3. Обчисліть визначники третього по-
рядку, використовуючи правило Саррюса. 

4. Знайдіть мінор і алгебраїчні допов-

нення до усіх елементів матриці А. 
5. Розкладіть визначника матриці А 

за будь-яким рядком, за будь-яким стовп-
цем. 

6. Обчисліть визначник матриці А 
методом накопичення нулів. 

7. Обчисліть визначник матриці Н 
розкладенням за будь-яким рядком або за 
будь-яким стовпцем. 

8. Обчисліть визначник матриці Н 
методом накопичення нулів. 

Тема 3. Обернена матриця 
1. З'ясуйте, для яких з даних матриць 

існують обернені матриці.  
2. Знайдіть обернені матриці до всіх 

матриць, для яких вони існують. 
3. Доведіть, що знайдені матриці 

дійсно є оберненими до даних матриць. 
4. Розв’яжіть матричне рівняння АХ = K. 
Тема 4. Ранг матриці 
1. Знайдіть ранги даних матриць за 

визначенням рангу матриці. 
2. Знайдіть ранг матриці Н методом 

еквівалентних перетворень. 
Тема 5. Системи лінійних алгебраїч-

них рівнянь (СЛАР) 
1. Складіть систему рівнянь, головна 

матриця якої дорівнює матриці А, а мат-
риця вільних членів – F. Розв’яжіть одер-
жану СЛАР: 

а) матричним методом; 
б) методом Крамера; 
в) методом Гауса; 
г) методом Жордана-Гауса. 
2. Складіть систему рівнянь, головна 

матриця якої дорівнює матриці Н, а мат-
риця вільних членів – ТВ . Для одержаної 
СЛАР  виконайте: 

а) дослідіть на сумісність за теоре-
мою Кронекера-Капеллі; 

б) у разі сумісності знайдіть загаль-
ний розв’язок системи; 

в) знайдіть базисні розв’язки системи, 
визначте, чи є серед них допустимі. 

3. Складіть систему рівнянь, головна 
матриця якої дорівнює матриці Н, а мат-
риця вільних членів – нульова матриця. Для 
одержаної СЛАР виконайте: 

а) дослідіть на сумісність за теоре-
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мою Кронекера-Капеллі; 
б) у разі сумісності знайдіть загаль-

ний розв’язок системи; 
в) знайдіть фундаментальну систему 

розв’язків. 
Засоби навчання визначають як 

об’єкти деякої природи, що використову-
ються задля досягнення цілей навчання у 
перебігу навчальної діяльності [9]. Засоби 
навчання – найважливіший компонент ме-
тодичної системи навчання окремої дис-
ципліни. Це – підручники, збірники задач, 
навчальні посібники, довідники, словники, 
інформаційно-комунікаційні технології, 
комп’ютерні навчальні й контролюючі 
програми тощо. Вибір засобів навчання 
визначається як метою і змістом навчання, 
так і обраними методами й формами на-
вчання.  

Ми пропонуємо доповнити традиційні 
засоби навчання спеціальними засобами, 
розробленими на засадах діяльнісного 
підходу, такими як: 

– предметна модель студента ВТНЗ з 
математики; 

– начально-методичний посібник за 
діяльнісною технологією “Вчимося пра-
цюючи”; 

– системи задач, спрямованих на по-
слідовне освоєння дій; 

– комп’ютерно-орієнтована система 
“Автоматизоване робоче місце викладача 
математики у ВТНЗ”. 

У літературі з психології і педагогіки 
виділяють прямі і побічні продукти навча-
льної діяльності. До прямих продуктів від-
носять результати навчання, що відпові-
дають усвідомленій цілі суб’єкта діяльнос-
ті (але не цілі самої діяльності); тому вони 
усвідомлюються. Побічні продукти визна-
чаються як такі, що не усвідомлюються 
студентом.  

Ми визначаємо прямі продукти навча-
льної діяльності як такі, що відповідають 
цілям самої діяльності, а не цілям суб’єкта 
діяльності. До них ми відносимо освоєні 
студентом математичні і професійно-
орієнтовані дії, а також засвоєні знання. 
До побічних продуктів ми відносимо змі-
ни у самому студенті, розвиток його осо-

бистісних  і інтелектуальних якостей. 
Контроль у навчальному процесі має 

бути направлений на перевірку того, на-
скільки результати навчальної діяльності 
відповідають її цілям. Тому при організа-
ції контролю з математичних дисциплін, у 
першу чергу необхідно перевіряти, як сту-
дентом освоєні математичні предметні дії. 
Нами побудовано рейтингову систему  
контролю результатів навчальної діяль-
ності, яка дозволяє ефективно управляти 
навчанням. 

Висновки. Таким чином, побудована 
нами методична система діяльнісного на-
вчання математики студентів ВТНЗ спри-
ятиме підвищенню рівня освоєності пред-
метних математичних дій, що створить 
передумови для засвоєння професійно-
орієнтованих дисциплін у системі інженер-
ної освіти і дасть змогу забезпечити: 

– наступність у математичній підго-
товці між профільною старшою школою і 
ВТНЗ, внаслідок чого – адаптивнісить на-
вчання;  

– реалізацію зв'язків математики з 
загальнотехнічними і спеціальними дис-
циплінами;  

– професійну спрямованість навчан-
ня математики; 

– ефективне управління навчальною 
діяльностю; 

– диференціалізацію навчання, його 
особистісну орієнтованість. 
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ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА. В рабо-
те рассмотрено проектирование методической системы обучения математическим 
дисциплинам в техническом университете. Детально описаны методические требова-
ния к проектированию структурных составляющих методической системы, таких как 
цели, содержание, методы, организационные формы и средства обучения, а также  
продукты учебной деятельности. 
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Abstract. Yevsyeyeva E. PLANNING METHODICAL SYSTEM OF TEACHING 

MATHEMATICS AT TECHNICAL UNIVERSITY ON THE BASIS OF ACTIVITY 
APPROACH. Different approaches of learning aim determination have been considered in 
the article. Declarative and procedural knowledge and its use for teaching on the basis of ac-
tivity approach has been described. The universal thematic component of student’s model on 
mathematics has been considered in details.  
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