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Одним з важливих напрямів реформування 
навчального процесу вищої школи в Україні є 
перехід на багатоступеневу підготовку фахівців 
з вищою освітою – бакалаврів, спеціалістів, ма-
гістрів. Це викликало необхідність оновлення 
навчального процесу, яке відбувається не лише і 
не стільки за організаційними аспектами, скіль-
ки за самим змістом навчання. Нині ми є свідка-
ми впровадження прогресивних технологій, ефе-
ктивних форм і методів організації самостійної 
роботи контролю вмінь і знань студентів, які 
спрямовані на покращення якості навчання. 

Стан вищої освіти України має відповідати 
світовому рівню та забезпечити інтеграцію у 
міжнародний освітній простір. Сьогодні радика-
льним методом зацікавлення майбутніх фахівців 
у необхідності постійної і напруженої роботи є 
такий, коли підсумки поточного контролю без-
посередньо враховуються і відбиваються в екза-
менаційній оцінці. Це дозволяє робити модуль-
но-рейтингова система навчання та оцінювання 
знань і вмінь студентів. Досвід багатьох вищих 
навчальних закладів, як свідчать матеріали ряду 
науково-методичних конференцій, що відбулися 
за останній період в Україні і, зокрема, в Мико-
лаєві, переконливо доводить ефективність та 
перспективність використання цієї навчальної 
технології. Вона позитивно сприймається студе-
нтами, допомагає їм краще виконати програму 
навчання. Водночас виникає проблема створен-
ня належного методичного забезпечення навча-
льного процесу шляхом реалізації модульного 
принципу побудови навчального курсу. 

Модуль – це, як правило, великий розділ кур-
су, в якому розглядається основне фундамента-
льне поняття або група взаємопов’язаних по-
нять. Модуль – закінчений блок інформації, в 
якому міститься цільова програма дій та методи-
чні вказівки, що забезпечують досягнення поста-
влених дидактичних цілей. 

Модуль може мати вигляд самостійних роз-
ділів теоретичного курсу. Наприклад, при ви-
вченні курсу вищої математики для економістів 
в Миколаївському державному гуманітарному 
університеті ім. Петра Могили пропонується 
розподіл на такі модулі: 

1. Матриці і визначники. 
2. Елементи векторної алгебри та аналітич-

ної геометрії. 
3. Дійсні числа. 
4. Границя та неперервність. 
5. Диференціальне числення функції однієї 

змінної. 

6. Інтегральне числення функції однієї змін-
ної. 

7. Функції багатьох змінних. 
8. Диференціальні рівняння 
9. Числові та функціональні ряди. 
При модульно-рейтинговій технології на-

вчання докорінно змінюються ролі викладача та 
студента. Викладач, який виконує головним чи-
ном інформаційну функцію, бере на себе функ-
ції управління навчанням і по суті стає консуль-
тантом у процесі самокерованого навчання сту-
дента. Студент з модуля, розробленого виклада-
чем, дістає знання та з особи, яку навчають, пе-
ретворюється на особу, яка самостійно навчаєть-
ся. Отже, студент навчається, викладач допома-
гає йому в цьому, і тим самим реалізується ідея 
особистісно орієнтовного навчання математиці. 

Але все це можливо за умови напруженої 
підготовчої методичної роботи викладачів по 
створенню навчальних модулів. При цьому тре-
ба, насамперед, брати до уваги профільну дифе-
ренціацію. Наприклад, при вивченні курсу мате-
матики за економічним профілем виходимо з 
наступного: 

1. Які б зміни не відбувалися в системі на-
вчання, потрібно зрозуміти головне: мате-
матика – фундаментальна наука. В ній 
строго викладаються в логічній послідов-
ності математичні поняття, аксіоми і теоре-
ми, які повинні розвивати математичне 
мислення, яке є синтезом логічного, алго-
ритмічного й абстрактного мислення. 

2. Зміст модуля з математики для економіс-
тів повинен, по можливості, враховувати 
вимоги та пропозиції цієї галузі і формува-
тися із залученням достатнього математи-
чного апарату для розв’язування задач 
практичного спрямування. 

3. Потрібно наводити економічний зміст ма-
тематичних понять, звертати увагу на ма-
тематичні моделі економічних процесів. 

Іншими рисами модульного навчання є: мож-
ливість індивідуального навчання, гнучкість у 
пристосуванні навчання до потреб окремої осо-
бистості, свобода для самостійного вивчення 
матеріалу, активна участь у педагогічному про-
цесі, взаємодія студентів. 

Альпіністи добре знають, що на кожну гірсь-
ку вершину існує кілька маршрутів, що різнять-
ся ступенем складності, часом підйому. В залеж-
ності від рівня підготовки кожен альпініст де-
якої групи може обрати свій маршрут, який йо-
му під силу, і врешті-решт дістатися вершини. 
Але якщо всю групу змусити йти одним і тим 
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самим маршрутом, не цікавлячись можливостя-
ми кожного учасника групи, то не уникнути не-
приємностей. Так само і при вивченні математи-
ки не можна всю групу змушувати йти до мети 
єдиним маршрутом. Студенти мають рівні мож-
ливості опановувати математику, але не всі од-
наково можуть це зробити. Багато студентів схи-
льні ототожнювати дві різні речі – математику і 
своє уявлення про неї. Тому виникає потреба у 
створенні дидактичних матеріалів у вигляді мо-
дулів відповідно до програми курсу з математи-
ки, які б сприяли кращому засвоєнню матеріалу, 
викладеному на лекції або в підручнику. Моду-
льна структура і дидактичні матеріали, що міс-
тять завдання різного рівня складності, дають 
можливість викладачеві суттєво активізувати 
пізнавальну діяльність студентів при опануванні 
курсу математики. Модулі, які використовують-
ся при проведенні практичних занять з матема-
тики, дозволяють: 

• а) індивідуалізувати навчання за темпом, 
обсягом та змістом; 

• б) впроваджувати в практику вузівського 
навчання елементи самонавчання; 

• в) спонукати студентів виконувати творчі 
завдання та розв’язувати задачі підвищеної 
складності; 

• г) сприяти налагодженню взаємодопомоги 
між студентами академічної групи; 

• д) поєднувати аудиторну і позаудиторну 
роботу студентів при вивченні математики. 

Кожен модуль складається з чотирьох час-
тин. Перша частина містить назву теми, поси-
лання на літературу, короткі теоретичні відомос-
ті, необхідні для розв’язування задач за темою, 
зразки розв’язання задач із методичними вказів-
ками і поясненнями до розв’язків, алгоритмами 
розв’язків найбільш типових задач, запитання 
для самоперевірки. Студенти, які ознайомились 
і усвідомили матеріал першої частини, почина-
ють працювати з другою частиною, яка передба-
чає набір завдань для самостійного розв’язуван-
ня в аудиторії. При цьому студент, який розв’я-
зав ту чи іншу задачу, має можливість оприлюд-
нити свій результат на дошці і отримати від од-
ного до трьох балів за роботу в аудиторії. Ті сту-

денти, які не встигають виконати всі завдання, 
мають можливість доопрацювати їх в позаауди-
торний час. Це дозволяє індивідуалізувати само-
стійну роботу за змістом та темпом. Третя час-
тина містить завдання творчого характеру та 
задачі підвищеної складності, що дозволяє інди-
відуалізувати навчання за складністю та обся-
гом. Четверта містить домашнє завдання, зразок 
контрольної роботи та індивідуального завдання 
для кожного студента групи. 

Модуль може складатися з декількох тем. 
Вивчення кожної теми модуля рекомендуємо 
проводити за такими етапами: 

• вивчити відповідний теоретичний матеріал, 
виокремивши головне; 

• опрацювати під час підготовки до заняття 
зразки завдань за темою і відповісти на за-
питання самоперевірки; 

• на заняттях в аудиторії працювати над роз-
в’язанням завдань другої частини модуля; 

•  для більш поглибленого вивчення теми 
розв’язати завдання третьої частини моду-
ля; 

• виконати позааудиторне завдання. Після 
самостійного опрацювання студент виконує 
контрольну роботу або захищає індивідуаль-
не завдання й отримує певну кількість балів 
за роботу над даною темою. 

Насамкінець зауважимо, що, працюючи за 
такою схемою, студент має можливість розв’яза-
ти по 4-5 завдань певного типу, що дозволяє 
сформувати усталені навички та вміння. 
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