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Навчальна діяльність студентів вищих навчальних закладів перед-

бачає розвиток самостійності, творчого підходу до розв’язування навча-
льних завдань, уміння самостійно приймати рішення. Таким чином, у 
вищій школі студенти повинні отримати навички самоосвіти шляхом 
залучення до активної самостійної навчальної діяльності, основною фо-
рмою якої є самостійна робота студентів. 

Тривалий час проблему самостійної роботи розглядали в рамках 
процесу навчання в школі. Стосовно навчального процесу у ВНЗ різні 
аспекти організації й проведення самостійної роботи почали висвітлю-
вати наприкінці 60-х – початку 70-х рр. минулого століття. 

Важливу роль самостійної роботи в навчальному процесі науковці 
усвідомлювали давно. Так, А. Дістервег зазначав: «... науки, знання не 
слід повідомляти учню, але його потрібно підвести до того, щоб він сам 
їх знаходив, самостійно ними оволодівав» [1]. 

Поняття «самостійна робота» є багатогранним, тому цілком приро-
дно, що воно не отримало єдиного тлумачення в педагогічній літературі, 
а дослідники, котрі вивчали проблему самостійної роботи студентів, по-
різному тлумачать це поняття. Зокрема, самостійну роботу визначають 
як форму організації, як метод, засіб навчання, різновид навчальної дія-
льності; розглядають, з одного боку, як вид діяльності, що стимулює 
активність, самостійність, пізнавальний інтерес, є основою самоосвіти, 
поштовхом до подальшого підвищення кваліфікації, а з іншого – як сис-
тему заходів чи педагогічних умов, що забезпечують керівництво самос-
тійною діяльністю студентів. 

Проблемі пошуку шляхів ефективної організації самостійної роботи 
студентів присвячено багато досліджень як вітчизняних, так і зарубіж-
них науковців. Відповідно до сучасного стану інформатизації освіти ви-
значальна роль у питанні підтримки та організації самостійної роботи 
студентів відводиться інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). 
Свідченням даного факту є результати досліджень В. Ю. Бикова, 
Н. В. Морзе, С. О. Семерікова, М. А. Умрик, Н. В. Буркіної та інших 
науковців. 
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Інноваційним засобом ІКТ навчання математичних дисциплін, що 
надає можливість різнопланової організації самостійної роботи студен-
тів з математики є мобільні математичні середовища (ММС). Докладна 
характеристика основних складових та структури ММС подана в робо-
тах [2; 3]. 

Розглянемо детальніше засоби мобільного математичного середо-
вища «Вища математика», розроблені для підтримки самостійної роботи 
студентів з вищої математики [4]. 

Індивідуальні домашні завдання до кожного змістового модуля 
(рис. 1), у вигляді робочих аркушів ММС. Вони включають приклади 
розв’язання типових завдань за темою модуля та задач для самостійного 
опрацювання трьох рівнів: для відпрацювання навичок «ручного» 
розв’язування; комп’ютерно-орієнтовані задачі, витрати часу на «ручне» 
розв’язання яких перевищують час на створення та дослідження моделі 
(зокрема, задачі з економічним змістом); дослідницькі завдання. Слід 
зазначити, що завдання першого рівня повністю аналогічні до завдань, 
що розглядаються на практичних заняттях. Це спонукає студентів до 
більш продуктивної праці в аудиторії та усвідомленого засвоєння знань. 

Приклади розв’язування завдань з кожного модуля в традиційному 
вигляді та за допомогою ММС (рис. 2). Особливості компонування за-
вдань, детальні пояснення кожного кроку розв’язання та застосування 
засобів ІКТ сприяє активізації самостійної роботи студентів. 

Якість формування навичок розв’язування навчальних завдань без-
посередньо пов’язана з якісною, детальною перевіркою домашньої ро-
боти студентів, що потребує додаткових витрат часу на практичних за-
няттях. Більшість викладачів, контролюючи виконання домашніх за-
вдань, перевіряє лише правильність відповіді і якщо в аудиторії знай-
деться хоча б 2–3 студенти, які отримали правильні відповіді, то покро-
кову перевірку, здебільшого, не виконують. Проте, для ефективної са-
мостійної роботи у студента повинна бути можливість не тільки переві-
рити кінцевий результат будь-яких обчислень, а і кожен крок виконання 
завдання. Крім того, процес засвоєння знань та вмінь є індивідуальним 
для кожного студента. Одному для формування певних практичних на-
вичок достатньо лише прикладів, розв’язаних викладачем на лекційному 
занятті, іншому потрібно розв’язати досить велику кількість навчальних 
завдань самостійно з можливістю здійснення детальної перевірки. Для 
реалізації цього були розроблені програми-тренажери, з покроковою 
деталізацією етапів розв’язання математичної задачі, що надають мож-
ливість студентам здійснити детальну перевірку кожного кроку вико-
нання завдання. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 

 
Так, під час вивчення теми «Розв’язування системи лінійних рів-

нянь методом Жордана-Гаусса» (однієї з найскладніших тем модуля 
«Елементи лінійної алгебри») студентам пропонується скористатися 
тренажером, інтерфейс якого зображений на рис. 3. Наприклад, потрібно 
розв’язати наступну систему лінійних рівнянь: 
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Рис. 3 Інтерфейс тренажера з теми «Метод Жордана-Гаусса» 
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Для цього в поле «Система лінійних рівнянь» потрібно через кому 
ввести коефіцієнти розширеної матриці системи, згруповані по рядках, у 
квадратних дужках. 

При роботі з цією програмою-тренажером у студентів з’являється 
можливість: перевірити кінцевий результат обчислень, порівняти 
розв’язувальні таблиці, отримати рекомендацію щодо виконання необ-
хідних дій над рядками тощо. 

Таким чином, застосування програм-тренажерів у самостійній на-
вчальній діяльності студентів надає можливість відстежити та перевіри-
ти кожен крок розв’язання навчального завдання, порівняти результати, 
отримані програмою та самим студентом, а також враховувати психоло-
го-педагогічні особливості студентів, забезпечуючи тим самим дифере-
нціацію та індивідуалізацію процесу навчання. 

Навчальні експертні системи (НЕС), що надають викладачеві мож-
ливість організувати автоматизований контроль та корекцію результатів 
навчальної діяльності студентів, проводити тренування та підготовку до 
модульного чи підсумкового контролю. 

Навчальну діяльність студентів при роботі з експертними система-
ми можна поділити на два види. Перший вид діяльності полягає у вико-
ристанні готових проблемно-орієнтованих експертних систем як інфор-
маційно-довідкових систем, у яких зберігаються знання про предметну 
галузь. Так, наприклад, під час виконання індивідуального домашнього 
завдання за змістовим модулем «Диференціальні рівняння» студентам 
пропонується використати Web-НЕС «Визначення типу диференціаль-
ного рівняння» (рис. 4). 

Розроблена експертна система надає можливість: 
– визначити тип диференціального рівняння (якщо рівняння не є 

диференціальним, то з’являється відповідне повідомлення); 
– повторити процедуру визначення типу рівняння з початку (у разі 

помилкового вибору відповіді) за допомогою кнопки «До початку»; 
– продемонструвати правило, за яким було зроблено висновок, а та-

кож відповіді, що їх увів студент на поставлені питання за допомогою 
кнопки «Пояснити?»; 

– показати, яке правило на даний момент випробовується та яку ві-
дповідь потрібно ввести, щоб визначення типу рівняння здійснювалося 
саме за цим правилом, за допомогою кнопки «Чому питаємо?». 

Другий вид діяльності передбачає заповнення знаннями власної ек-
спертної системи за обраною темою курсу вищої математики. При цьо-
му студенту доводиться активно користуватися необхідною літературою 
– довідниками, підручниками, енциклопедіями, звертатися до баз знань з 
допомогою мереж зв’язку тощо. 
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Рис. 4. Інтерфейс Web-НЕС з теми «Диференціальні рівняння» 

 
Під час заповнення власної таблиці для генерації експертної систе-

ми студент користується правилами логіки висловлень та своїми знан-
нями теоретичного матеріалу. Слід зазначити, що завдання такого типу 
вимагають від студентів умінь: аналізувати матеріал, що вивчається, 
порівнювати, вибирати спільні якості понять, перелічувати загальні вла-
стивості, визначати обсяг понять, структурувати навчальний матеріал, 
узагальнювати, систематизувати тощо. Застосування у навчанні вищої 
математики таких видів завдань надає можливість для ґрунтовної підго-
товки студентів до модульного чи підсумкового контролю. 

Навчально-консультативний форум, що надає можливість для спіл-
кування всім користувачам різних інсталяцій ММС «Вища математика», 
дистанційного консультування, а також обміну досвідом розв’язування 
задач засобами ММС (рис. 5). Використання навчально-консультативно-
го форуму при організації самостійної роботи студентів дозволяє реалі-
зувати рефлексивний контроль у вигляді діалогу між студентами і ви-
кладачем, при цьому студенти почувають себе розкутіше перед виклада-
чем (оскільки фізично учасники діалогу знаходяться в різних місцях), 
що сприяє подоланню психологічного бар’єру побоювання викладача та 
надає можливість забезпечити індивідуалізацію навчання на високому 
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рівні. 

 
Рис. 5. Навчально-консультативний форум ММС «Вища математика» 

 
Таким чином, організація самостійної роботи з використанням 

ММС «Вища математика» надає можливість організувати зворотній 
зв’язок між користувачами ММС та впливає на: розвиток пізнавальної 
активності (комп’ютерні моделі; практичні завдання, зокрема задачі з 
економічним змістом; лекційні матеріали); формування навичок самос-
тійної роботи (тренажери, НЕС); узагальнення та систематизацію знань 
(НЕС, задачі з економічним змістом, комп’ютерні моделі). 
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