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Постановка проблеми. У зв’язку із 
принциповим переглядом організації на-
вчального процесу у вищих навчальних 
закладах, посилюється роль самостійної 
діяльності студентів, спрямованої на засво-
єння ними змісту навчання, набуття профе-
сійної компетентності. У таких умовах на 
перший план виходять проблеми підви-
щення результативності самостійної робо-
ти студентів, упровадження ефективної си-
стеми управління самостійною роботою 
студентів. 

Удосконалення та більш широке вико-
ристання потенційних резервів самостійної 
діяльності залишається перспективним на-
прямком педагогічних досліджень [8], 
оскільки відкриває нові можливості підви-
щення якості підготовки фахівців, сприяє 
формуванню всебічно розвиненої особис-
тості, здатної не лише застосовувати здобу-
ті знання у професійній діяльності, але й 
постійно поповнювати їх. 

Навчальний час, відведений для самос-
тійної роботи студента, регламентується 
робочим навчальним планом. Згідно з по-
ложенням Закону України «Про вищу осві-
ту» для самостійної роботи пропонується 
від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчально-
го часу, відведеного для вивчення конкрет-
ної навчальної дисципліни.  

Зростання ролі самостійності студентів 

у навчанні, в свою чергу, потребує розроб-
ки і впровадження ефективних засобів 
управління самостійною діяльністю з боку 
викладачів. 

Аналіз актуальних досліджень. Зна-
чення самостійності у навчальній і профе-
сійній діяльності були та залишаються пре-
дметом дослідження протягом усієї історії 
розвитку освіти. Це питання привертало 
увагу відомих науковців О.Алексюка [1], 
П.Підкасистого [6], В.Буряка [3], Л.Колга-
тіної [4]та інших. Одні науковці кажуть про 
самостійну роботу студентів (І.Бобакова, 
В.Буринський, Н.Ванжа), інші – про самос-
тійну діяльність (Л.Головко, О.Муковіз, 
Б.Сусь, І.Хрипун ). 

Лише загальне ознайомлення з про-
блемою самостійності у навчальній діяль-
ності студентів свідчить про неузгодже-
ність термінології. 

Найчастіше під самостійною роботою 
розуміють індивідуальну або колективну 
навчальну діяльність, що здійснюється без 
безпосередньої участі викладача, але під 
його керівництвом і контролем (самостійна 
робота на занятті, домашня робота тощо) 
[2]. 

Аналізуючи різні підходи до тлума-
чення самостійної роботи студентів, 
В.Буряк [3] відокремлює такі суттєві озна-
ки самостійної роботи: наявність завдання; 
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відсутність безпосередньої участі виклада-
ча у виконанні завдання; наявність спеціа-
льно відведеного часу; опосередковане 
управління викладачем пізнавальною дія-
льністю студентів.  

Звернувши увагу на неузгодженість те-
рмінології, поняття „самостійна робота” ми 
розуміємо так: самостійна робота не є са-
мостійною діяльністю студентів із засвоєн-
ня навчального матеріалу, а є особливою 
системою умов навчання, яка організується 
викладачем [7].  

Самостійна робота студентів – це 
обов’язкова складова його навчальної дія-
льності. А.Т.Молибог [5] розглядає її як 
основу вищої освіти. Без належного рівня 
організації управління самостійної роботи 
студентів вища освіта не може забезпечити 
повноцінної підготовки майбутніх фахівців 
високого рівня. 

Дослідженням організації самостійної 
роботи займалися автори Н.Бойко, 
Н.Кардаш, З.Кучер, В.Луценко, М.Умрик, 
А.Цюприк, І.Шайдур, І.Шимко, Н.Шиш-
кіна та інші; М.Парфьонов розглядає керів-
ництво самостійною роботою; Л.Журавсь-
ка приділяє увагу управлінню самостійною 
роботою студентів. 

Будемо далі дотримуватися думки, що 
управління самостійною роботою студе-
нтів охоплює усвідомлення мети, органі-
зацію (створення умов, створення інфор-
маційно-методичного забезпечення), чітке 
планування, безпосереднє або опосередко-
ване керівництво з боку викладача, систе-
матичний контроль за поетапним і кінце-
вим результатами, оперативну фіксацію й 
усвідомлення як викладачем, так і студен-
том оцінки результатів і внесення відповід-
них коректив в організацію самостійної 
роботи. 

Метою статті є висвітлення досвіду 
розробки деяких засобів управління самос-
тійною роботою студентів-хіміків на прик-
ладі теми «Елементи математичного аналі-
зу» в курсі «Вища математика». 

Виклад основного матеріалу. Курс 
вищої математики є основою підготовки 
майбутніх фахівців-хіміків університетсь-
кого профілю. 

Головними задачами курсує: 
- засвоєння основних методів і при-

йомів вищої математики, які потрібні для 
вивчення фізики, фізичної хімії, а також 
інших дисциплін, що вивчаються на хіміч-
ному факультеті; 

- формування у студентів системи 
природничого мислення, розвиток їхніх 
аналітичних здібностей; 

- підготовка до самостійного вивчен-
ня тих розділів математики, які стануть у 
нагоді фахівцям-хімікам у практичній ро-
боті в наукових дослідженнях. 

Студент має знати: 
• теоретичні основи застосування ма-

тематичного апарату; 
• основні методи розв’язання задач. 
Студент має вміти: 
• застосовувати математичний апарат 

до розв’язання задач; 
• надавати математичного змісту пе-

вній практичній задачі; 
• складати та досліджувати матема-

тичну модель прикладної задачі та доводи-
ти її розв’язання до практично припусти-
мого результату; 

• користуватися математичними дові-
дниками та іншою літературою і самостійно 
вивчати додаткові розділи математики. 

Курс вищої математики на хімічних 
факультетах університетів розрахований на 
чотири семестри викладання. З упрова-
дженням кредитно-модульної системи на-
вчання в українських вищих навчальних 
закладах було змінено навчальні плани різ-
них дисциплін, зокрема, і вищої математи-
ки. Так, наприклад, в Донецькому націона-
льному університеті на хімічному факуль-
теті загальна кількість аудиторних годин  
майже не змінилась: було 254 години, ста-
ло – 246 годин, причому скорочено було 
час, що відведений на практичні заняття. 
Але зміни кількості годин для вивчення 
окремих тем іноді є суттєвими. Так, на ви-
вчення теми «Функції однієї змінної. Ди-
ференціальне числення функції однієї 
змінної» раніш відводилось 88 аудиторних 
годин (44 – для лекційних і 44 – для прак-
тичних занять), а зараз для вивчення цієї ж 
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теми пропонується тільки 51 аудиторних 
годин (відповідно – 34 і 17 годин). Очевид-
ною стала необхідність перегляду підходів 
до викладання курсу і організації самостій-
ної роботи, необхідність зміни навчально-
методичного забезпечення. 

Педагогічною умовою ефективного 
управління навчальною діяльністю є роз-
робка методичного забезпечення самос-
тійної роботи, яке має здійснюватися на 
основі: 

- оптимального співвідношення ауди-
торної та поза аудиторної самостійної ро-
боти студентів і виконання завдань навча-
льного плану; 

- раціонального відбору навчального 
матеріалу з урахуванням його обсягу, скла-
дності, рівня інформативності; 

- упровадження системи завдань з дис-
ципліни різних рівнів складності; 

- індивідуалізації навчальних завдань; 
- диференціації міри і характеру допо-

моги викладача. 
При цьому методичне забезпечення 

самостійної роботи має сприяти: 
- виробленню вмінь орієнтуватися в 

потоці наукової інформації при вирішенні 
нових пізнавальних завдань; 

- формуванню правильного уявлення 
про необхідний рівень оволодіння навчаль-
ним матеріалом; 

- розвитку творчої та наукової діяльно-
сті студентів; 

- формуванню раціональних прийомів 
навчальної роботи; 

- активізації наявних та розвитку поте-
нційних можливостей студентів. 

Виходячи з цього ми пропонуємо таку 
структуру методичного посібника з теми 
«Елементи математичного аналізу»:  

• методичний блок (методичні рекоме-
ндації для виконання самостійної роботи); 

• інформаційний блок (опорний кон-
спект лекцій); 

• практичний блок (індивідуальні за-
вдання та зразки виконання типових задач 
за темою);  

• блок самоконтролю (тестові завдан-
ня, питання до лекцій); 

• ресурсний блок (рекомендована лі-
тература); 

• контролюючий блок (контрольна 
робота, підсумкові тести). 

Ураховуючи те, що у зв’язку із актив-
ним упровадженням інформаційно-кому-
нікаційних технологій у процес навчання, 
актуальним стає створення та впроваджен-
ня електронних мультимедійних комплек-
сів, які стимулюють, активізують самостій-
ну навчально-пізнавальну діяльність студе-
нтів і сприяють підвищенню ефективності 
навчання загалом, методичний посібник ми 
доповнили електронним мультимедійним 
комплексом (рис. 1).  

 

 
Рис.1.  Зміст електронного мультимедійного комплексу  

з теми «Функції однієї змінної. Диференціальне числення функції однієї змінної» 



 
 
 

© Selyakova L. Yakusheva Е. 
 

 

81 

Для управління самостійною роботою 
студентів за темою «Елементи математич-
ного аналізу» ми застосували наступний 
інструментарій: 

1) робота студентів з конспектом лекцій; 
2) індивідуальні завдання у системі 

самостійної роботи студентів; 
3) зразки виконання типових задач за 

темою; 
4) самоперевірка студентів за допомо-

гою тестових завдань; 
5) контроль самостійної роботи студентів. 
Розглянемо мультимедійний комплекс 

докладніше. 
Ефективність та стійкість засвоєння 

матеріалу лекцій у великій мірі залежить 
від того, на скільки готовий студент до ро-
боти. І тут, насамперед, важливою є вмоти-
вованість студентів до роботи з лекцією. 
Мультимедійний комплекс містить теоре-
тичний матеріал та питання до нього. Тут 
ми пропонуємо самостійну роботу випере-
джального характеру, спрямовану на ви-
вчення питань наступної лекції. Завдання 
для самостійної роботи надаються напри-
кінці лекції. Студентам пропонується озна-
йомитися з методичними рекомендаціями 
щодо опрацювання даного матеріалу, з те-
оретичними положеннями (рис. 2) і відпо-
вісти на питання (рис. 3). 

Головною метою такої самостійної ро-
боти є вмотивоване самостійне вивчення і 
засвоєння матеріалу без сторонньої допо-
моги. Втілення в навчальний процес випе-
реджальних прийомів роботи надає мож-
ливість студентам досягти досить осмисле-
ної підготовки до майбутнього лекційного 
або практичного заняття, самостійно опра-
цювати основні теоретичні положення. А 
викладач, у свою чергу, має змогу подати 
більше, ніж тільки теоретичний матеріал, 
що значною мірою усуне недоліки лекцій. 
Таким чином,самостійна робота випере-
джального характеру робить студента не-
звичайним спостерігачем, а активним уча-
сником навчання. Здобуття знань відбува-
ється завдяки активній діяльності студента, 
у результаті чого студент сприймає знання 
як власний набуток. 

Крім того, в мультимедійному комплексі 

представлені історична сторінка (рис. 4) за 
темою та додатковий теоретичний матеріал. 

Для самоконтролю ми пропонуємо те-
сти в системі «MyTest». Кожен з двох тес-
тів за підтемами: «Функції однієї змінної» 
та «Диференціальне числення функції 
однієї змінної» містить понад 40 завдань. 
Студентам будуть запропоновані вибірки 
тестових завдань (рис.5). Після тестування 
студент отримує оцінку (рис. 6), і при кож-
ній наступній спробі тестування буде 
отримувати нову варіацію завдань та роз-
ташовані в іншій послідовності відповіді. 

Висновки. Досвід використання 
представлених методичного посібника і 
електронного мультимедійного комплек-
су свідчить про ефективність їх застосу-
вання. На наш погляд, зростає вмотивова-
ність до самостійної роботи, підвищується 
активність студентів, економиться доро-
гоцінний аудиторний час. Все це сприяє 
виконанню головної задачі – підвищення 
рівня математичної підготовки і зростання 
якості підготовки зі спеціальних дисцип-
лін для виховання висококваліфікованого 
фахівця. 
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Рис.2.  Фрагмент теоретичного матеріалу до теми «Поняття функції» 

 

 
Рис.3.  Питання до теми «Поняття функції» 
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Рис.4.  Фрагмент «історичної сторінки» до теми «Поняття функції» 

 
Рис.5.  Завдання з тесту «Диференціальне числення функції однієї змінної» 

 
Рис.6.  Зразок результатів тестування 
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