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В умовах сучасної трикомпонентної форми організації навчання математики в технічних 

ВНЗ пропонуються зміни технології навчання, пов’язані з перенесенням акценту на практичні 
заняття у поєднанні зі самостійною роботою студентів, спрямовані на підвищення рівня на-
вченості математики. 
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навчання на практичних заняттях, керований диференційований підхід до організації самос-
тійної роботи студентів, дуальність процесу навчання. 

 
Постановка проблеми. Вища матема-

тика є одним із основних предметів на-
вчання у будь-якому технічному ВНЗ. Це 
обумовлено тим, що математичний апарат 
широко використовується у фізиці, хімії та 
інших предметах, які в свою чергу є базою 
для вивчення спеціальних дисциплін. От-
же, рівень знань з математики суттєво 
впливає на рівень профільної підготовки 
випускників технічних ВНЗ. 

Кардинальні зміни, що відбулися про-
тягом останніх десятиліть у суспільному 
житті нашої країни, призвели до цілої низ-
ки проблем у вищій освіті, більшість з яких 
є наслідком появи комерційної складової у 
формуванні навчального простору. Мож-
ливість навчатися у ВНЗ на контрактній 
основі відкрила доступ до технічних закла-
дів вищої освіти випускникам середніх 
шкіл із вкрай низькою математичною під-
готовкою. 

У той же час за останні роки в самих 
технічних ВНЗ погіршилися умови надан-
ня якісної математичної освіти. По-перше, 
за останні 10-15 років вдвічі зменшився 
загальний об’єм годин, які відводяться на 
вивчення вищої математики в технічних 
ВНЗ, і, по-друге, зменшилася частка зага-
льного обсягу годин, які відводяться на ау-
диторне навчання (лекції  та практичні за-
няття), оскільки не менше 50% загального 
об’єму годин тепер планується на позаау-
диторну самостійну роботу студентів 

(СРС). Отже, актуальною для сучасної пе-
дагогічної науки є проблема удосконалення 
системи навчання математики у технічних 
вищих навчальних закладах.  

Аналіз актуальних досліджень. 
Останнім часом у полі зору науковців-
дослідників та педагогів-практиків постій-
но знаходиться ідея диференційованого 
підходу до організації практичних занять з 
математики та самостійної позааудиторної 
роботи студентів, втілення якої у навчаль-
ний процес вважається перспективним у 
плані подолання кризи, яка виникла в ма-
тематичній освіті технічних ВНЗ. Різні ас-
пекти цієї проблеми досліджували Ю.К.Ба-
банський, М.І.Бурда, В.А.Крутецький, П.І.Сі-
корський, З.І.Слєпкань, Є.С.Рабунський, 
І.Е.Унт, Н.Ф.Тализіна, І.С.Якиманська та ін. 

Заслуговують на увагу наукові дослі-
дження О.Г.Євсеєвої [2], присвячені проек-
туванню методичної системи навчання ма-
тематики у технічному університеті на за-
садах діяльнісного підходу, впровадження 
якого у навчальний процес дозволяє ефек-
тивно управляти навчальною діяльністю та 
забезпечувати диференціацію навчання та 
його особистісну орієнтованість. 

Шляхом експериментальної перевірки 
ефективності різних технологій організації 
навчального процесу у ВНЗ, Ю.В.Паришев 
[8] отримав дані, які свідчать про безумов-
ний пріоритет технології навчання, побу-
дованої на тісному зв’язку керованої СРС із 
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практичними заняттями. 
У результаті наукових досліджень, 

спрямованих на виявлення факторів, що 
сприяють підвищенню рівня результатів 
навчання студентів у ВНЗ, Н.М.Жукова [3] 
приходить до висновку, що ключовим є 
фактор постійного підвищення кваліфікації 
викладацького складу у напрямі освоєння 
нових технологій організації навчального 
процесу. 

Мета статті – розкрити суть та обґру-

нтувати доцільність моделі процесу на-
вчання математики в технічному ВНЗ, яка 
спирається на особистісно-орієнтований 
та діяльнісний підходи до проведення 
практичних занять та організації СРС. 

Виклад основного матеріалу. Тради-
ційна організація процесу навчання мате-
матики у технічних ВНЗ має трикомпонен-
тну структуру (схема 1), тобто форми на-
вчання математики утворюють тріаду:  
лекції + практичні заняття + самостійна робота. 

 

 
Схема 1. Тріада організаційних форм навчання математики у ВНЗ 

 
За цих умов лекції вважаються провід-

ною, найбільш важливою компонентою 
процесу навчання, оскільки послідовність 
та глибина вивчення математичного мате-
ріалу, його знаково-символьна оболонка 
регламентуються тим, як саме подається 
матеріал на лекціях. Практичним заняттям 
з математики відводиться другорядна – до-
поміжна роль, а самостійній роботі студен-
тів часто приділяється формальна увага. 

Математичний матеріал, з якого скла-
дається курс вищої математики в технічних 
ВНЗ, характеризується високим рівнем аб-
стракції математичних понять, великою 
кількістю спеціальних термінів, символів 
та методів побудови математичних струк-
тур. В умовах суттєвого зменшення кілько-
сті годин, що відводяться на лекції, вели-
кий обсяг матеріалу доводиться «втискува-
ти» у вузькі рамки відведених годин. Мате-
ріал стає занадто концентрованим з точки 
зору насиченості поняттями, ідеями, мето-
дами, викладається стисло, у швидкому 
темпі, а низький рівень шкільної математи-
чної підготовки студентів-першокурсників 

та невміння слухати і одночасно конспек-
тувати лекції призводить до того, що біль-
шість студентів неспроможна сприймати 
матеріал лекції на рівні його розуміння. Ле-
кція як основна форма процесу навчання 
математики у технічному ВНЗ втрачає 
свою ефективність. Фактично на лекціях 
відбувається ознайомлення з теоретичним 
матеріалом та в загальних рисах окреслю-
ються шляхи його застосування. 

Відомо, що процес оволодіння знання-
ми з будь-якого предмету має певну струк-
туру, тобто складається з низки логічно 
вмотивованих кроків, які відповідають ос-
новним етапам навчання і реалізуються у 
навчальному процесі. Це – сприйняття, ро-
зуміння, запам’ятання, систематизація, за-
стосування [6, с. 180]. 

Після першого ознайомлення з матема-
тичним матеріалом на лекції формування 
знань може відбутися тільки при неоднора-
зовому поверненні до теоретичних поло-
жень у процесі виконання вправ та 
розв’язання достатньої кількості задач різ-
ного рівня складності на практичних занят-
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тях і при регулярному виконанні домашніх 
завдань. Тоді поступово сформується ро-
зуміння суті понять, відбудеться розуміння 
і запам’ятання знаково-символьних особ-
ливостей математичних процедур, а також 
стане можливим опанування методами та 
алгоритмами розв’язання математичних 
задач різних типів, тобто відбудеться фор-
мування математичних знань.   

Таким чином, в умовах сучасної трико-
мпонентної форми організації навчання 
математики у технічних ВНЗ, підвищення 
якості математичної освіти студентів мож-
ливе тільки у разі суттєвого підвищення у 
процесі навчання ролі практичних занять та 
СРС за рахунок кардинальних змін техно-
логії навчання. 

Існуюча у наш час традиційна організа-
ція практичних занять, коли під керівницт-
вом викладача один студент біля дошки 
розв’язує приклад чи задачу, а всі інші па-
сивно копіюють в зошити записи, що 
з’являються на дошці, є вкрай неефектив-
ною. А відсутність дієвої організації самос-
тійної роботи студентів, які, як правило, не 
мають навичок самостійної навчальної дія-
льності, призводить до формального, часто 
несамостійного, виконання деякого набору 
завдань. 

Організовуючи навчання математики у 
ВНЗ необхідно спиратися на  індивідуальні 
особливості студентів, навчаючи кожного з 
урахуванням потенційних можливостей, 
які виявляють на початку навчання шляхом 
проведення індивідуальної психолого-педа-
гогічної діагностики [4]. Це, в першу чергу, 
первісний рівень математичних знань [1], 
здатність до абстрактного мислення, тем-
перамент, індивідуальний темп виконання 
роботи та ін. 

Диференціація навчання найчастіше ре-
алізується: шляхом варіації різних органі-
заційних форм навчальної діяльності (фро-
нтальної, групової, індивідуальної) на 
практичних заняттях в залежності від особ-
ливостей змісту та структури математично-
го матеріалу, а також шляхом дозування 
ступеня складності завдань та задач, які 
пропонуються студентам для самостійного 
виконання вдома і на контрольних роботах 
в залежності від індивідуального рівня по-
передньої математичної підготовки студен-

тів [7]. Обов’язковим є окреслення базово-
го рівня знань, якими повинен оволодіти 
кожен студент, та підвищеного і поглибле-
ного рівнів, що дозволяють більш здібним 
студентам оволодіти більшим обсягом ма-
тематичних знань [9]. 

Диференційований підхід до навчання 
математики повинен запроваджуватися од-
ночасно як в аудиторній, так і в позаауди-
торній роботі студентів, тобто на практич-
них заняттях і в самостійній домашній ро-
боті студентів, оскільки тільки у тісному 
поєднанні зазначених форм навчання стає 
можливим досягнення більш високого рів-
ня навченості математики студентів ВНЗ в 
наш час [8]. 

Розв’язання задач є основним інструме-
нтарієм оволодіння математичними знан-
нями, при цьому самостійна діяльність сту-
дентів є базовою у процесі формування 
умінь та навичок. Адже, уміння і навички – 
це результат індивідуальної навчальної дія-
льності особистості [3]. 

Вчорашні школярі, що стали студента-
ми технічних ВНЗ, не мають навичок само-
стійної навчальної діяльності. Тому, пла-
нуючи виконання студентами індивідуаль-
них домашніх робіт, слід подбати про ство-
рення атмосфери заохочення студентів до 
самостійного їх виконання та об’єктивних 
можливостей реалізації такого наміру [5]. 

Як один із можливих варіантів може 
бути запропонована така модель поєднання 
організації практичних занять з математики 
та керування самостійною роботою студен-
тів, в якій у межах модуля одноразово або 
циклічно реалізуються такі процедури: 

 видача студентам для самостійного 
виконання комплексних індивідуальних 
завдань, особистісно-орієнтованих за рів-
нем складності задач, та чітке встановлення 
строку представлення робіт на перевірку; 

 регулярне опитування ключових по-
ложень теоретичного матеріалу та перевір-
ка наявності виконаних поточних домаш-
ніх робіт; 

 розв’язання основних типів задач у 
режимі «від простих до більш складних» з 
детальним покроковим роз’ясненням суті 
математичних операцій; використання різ-
них форм організації занять – фронтально-
го обговорення порядку розв’язання задачі 



 

 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 40. – 2013                         © Kryvovyaz E. 

 

 

 

121 

та індивідуального її розв’язання, роботи в 
парах та в мобільних підгрупах; регулярне 
проведення поточних контрольних заходів 
(міні-тестування різних типів); 

 повернення (з письмовими комента-
рями) перевірених комплексних індивідуа-
льних робіт та проведення модульних кон-
трольних робіт, до складу яких вибірково 
включені задачі тих типів, що входили до 
комплексних індивідуальних робіт; 

 аналіз результатів контрольних робіт 
і, в залежності від них, диференційоване 
корегування індивідуальної навчальної дія-
льності студентів. 

Якісне проведення практичних занять 
та ефективна організація СРС вимагає від 
викладача складної підготовчої методичної 
роботи зі створення необхідних дидактич-
них матеріалів: банку структурованих цик-
лів різнорівневих задач для використання у 
навчальному процесі; методичних вказівок 
по кожному модулю, в яких стисло пода-
ються  ключові теоретичні відомості та ос-
новні формули і зразки розв’язання основ-
них типів задач різного рівня складності з 
детальними поясненнями; структурованих 

матеріалів для проведення поточних та під-
сумкових контрольних заходів; опорного 
конспекту лекцій. 

Для реалізації диференційованого під-
ходу до навчання математики у технічному 
ВНЗ потрібен перш за все якісно підготов-
лений педагог, який повинен не тільки доб-
ре знати теоретичний матеріал та мати ви-
сокий рівень техніки розв’язання задач, але 
й вільно володіти сучасними технологіями 
організації практичних занять [3]. 

Досліджуючи проблему підвищення 
якості математичної освіти у технічних 
ВНЗ, не можна обійти увагою той факт, що 
за давньою традицією, яка існує і в наш час, 
практичні заняття з вищої математики тіль-
ки в одній групі з потоку проводить лектор, 
а в інших групах – асистент(и). Отже, на-
вчальний процес з вищої математики в усіх 
групах потоку, крім однієї, реалізує коман-
да з двох осіб, тобто має місце дуальна фо-
рма організації навчання – роль суб’єкта 
навчання фактично виконують дві різні 
людини, які мають різні функції у процесі 
навчання одному предмету (схема 2). 

 

 
Схема 2. Дуальність процесу навчання математики у ВНЗ 

Підкреслимо, що в сучасних умовах ро-
зподілу годин, що відводяться на вивчення 
математики в технічному ВНЗ, між лекція-
ми, практичними заняттями та СРС, саме 
той викладач, який проводить практичні 
заняття та організовує СРС в академічній 

групі, є ключовою фігурою, від діяльності 
якої суттєво залежить якість навчання ма-
тематики. Але за існуючою в наш час сис-
темою розстановки педагогічних кадрів у 
ВНЗ, тільки посаду лектора обіймає, як 
правило, досвідчений педагог, а на посаду 
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асистентів призначаються молоді виклада-
чі, які розпочинають педагогічну діяльність 
і мають невеликий досвід роботи у ВНЗ та 
не володіють сучасними технологіями ор-
ганізації навчального процесу. 

Два викладачі – це дві різні людини, різ-
ні особистості з різними рисами характеру, 
різними педагогічними здібностями, різним 
стилем поведінки та індивідуальним бачен-
ням особливостей технології навчання. 

Така система розстановки педагогічних 
кадрів при організації процесу навчання 
математики в технічних ВНЗ створює дис-
баланс можливостей надання всім студен-
там потоку якісного навчання в однакових 
умовах. Слід також звернути увагу на те, 
що, не маючи у процесі навчання постійно-
го якісного зворотного зв’язку зі студента-
ми тих академічних груп, в яких проводять 
практичні заняття та організовують самос-
тійну роботу студентів асистенти, лектор 
фактично втрачає можливість дієвого 
впливу на хід процесу навчання в цих ака-
демічних групах. З точки зору ефективнос-
ті організації процесу навчання, це алогічна 
ситуація, яку між тим у педагогічній літе-
ратурі чомусь обходять мовчанням. 

Висновки. У сучасних умовах різкого 
зниження рівня математичної підготовки 
абітурієнтів, що вступають до технічних 
ВНЗ, та значного зменшення об’єму ауди-
торних годин, які відводяться на вивчення 
математики, і суттєвого збільшення годин 
на СРС, забезпечення гідного рівня мате-
матичної підготовки студентів вимагає ка-
рдинальних змін технології навчання ма-
тематики у межах існуючої трикомпонент-
ної зовнішньої форми організації навчаль-
ного процесу у ВНЗ. 

Одним із можливих шляхів розв’язання 
цієї проблеми є особистісно-орієнтований 
підхід до навчання студентів та диференці-
йований підхід до організації практичних 
занять у тісному поєднанні із дієвою тех-
нологією організації СРС. 

Актуальною залишається проблема по-
стійного підвищення кваліфікації виклада-
чів у напрямі освоєння нових технологій 
організації процесу навчання математики у 
технічних ВНЗ. 
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Резюме. Кривовяз Е.И. ЭВОЛЮЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ. В рамках современной трехкомпо-
нентной формы организации обучения математике в технических вузах предлагаются изменения тех-
нологии обучения, связанные с переносом акцента на практические занятия в сочетании с самостоя-
тельной работой студентов, направленные на повышение уровня обучаемости математике. 

Ключевые слова: триада организационных форм обучения математике в вузе, дифференциация 
обучения на практических занятиях, управляемый дифференцированный подход к организации само-
стоятельной работы студентов, дуальность процесса обучения. 

 
Abstract. Kryvovyaz E. EVOLUTION PRIORITIES OF ORGANIZATIONAL  TUITION FORMS 

OF MATHEMATICS IN TECHNICAL UNIVERSITIES. In today's conditions of sharp decline in the lev-
el of mathematical preparation of applicants entering to the technical universities, and of significant decrease of 
the amount of practical classes that are assigned for the study of mathematics, and of substantial increase in 
hours of independent work of students, ensuring a decent standard of students' mathematical preparation re-
quires fundamental changes in technology of learning mathematics. 

Within the existing three-component form of teaching mathematics (lectures + workshops + self-study) are 
proposed changes in technology training related to the transfer of emphasis on practical training in conjunction 
with the students' independent work aimed at improving the level of learning of mathematics. 

Before organizing teaching of mathematics in university should be taken into account the individual charac-
teristics of students, and the differentiated learning should be implemented: through variation of different organ-
izational forms of educational activity (frontal, group, individual) in practical classes, depending on the charac-
teristics of the content and structure of mathematical material, and also by dose of level complexity of tasks that 
are offered to students for self-implementation at home, and on control works, depending on the individual level 
of prior mathematical training of students. 

 
Key words: triad of organizational forms of learning mathematics at the universities, the differentiation of 

learning on practical classes, controlled differentiated approach to organisation of individual work of students, 
duality of learning process. 
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