
Анкета для викладачів вищої математики 

 

 

Оберіть, будь ласка,  відповідь серед наведених або надайте свою.  

 

1. Які складнощі, з Вашого досвіду, виникають у студентів в процесі 

навчання диференціальних рівнянь: 

a) визначення типів диференціальних рівнянь; 

d) використання процедур розв’язування типових диференціальних рівнянь; 

c) інтегрування; 

d) побудова математичної моделі; 

e) ) інше. 

 

2. Що, на Вашу думку, може покращити результативність навчання ДР:  

a) покращення шкільної математичної підготовки;  

b) системні додаткові заняття з дисципліни; 

c) використання комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання; 

d) забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни; 

e) інше. 

 

3. Як, на Вашу думку, можна забезпечити самостійну роботу студентів? 

а) надати студентам методичні вказівки до самостійної роботи; 

b) вказати перелік літератури для опрацювання;  

c) організувати індивідуальне консультування; 

d) розмістити всі необхідні методичні матеріали на навчальному сайті; 

e) інше. 

 

4. Що, на Вашу думку, має бути розміщено на навчальному сайті з ДР: 

a) інтерактивні лекції та практики;  

b) комп’ютерні тренажери;  

c) тестові завдання; 

d) засоби, що уможливлюють візуалізацію і моделювання досліджуваних 

процесів; 

e) інше. 

 



5. При вивченні ДР всі студенти мають працювати: 

a) синхронно з викладачем та академічною групою; 

b) асинхронно, у індивідуальному режимі; 

c) використовувати синхронне та асинхронне навчання за своєї потреби. 

 

6. Назвіть інтернет-ресурси, які ви використовуєте в навчанні ДР: 

a) авторські вітчизняні сайти  _______________________________________ 

b) авторські російські сайти   _______________________________________ 

c) англомовні сайти           _______________________________________ 

d) маю власний   _______________________________________ 

e) не користуюсь, бо не знайшов ресурс, що може задовольняти моїм 

вимогам.  

 

7. Вкажіть серед підручників та навчальних посібників, які Ви 

використовуєте при навчанні ДР такі, що містять: 

a) відповіді до завдань, що забезпечують уявлення студентів про кінцевий 

результат отриманої інтегральної кривої 

________________________________________________________________ 

b) образ кінцевого продукту, що може забезпечити уявлення майбутніх 

фахівців про отримання диференціальних моделей 

________________________________________________________________ 

c) об’єкт перетворення чи навчальний матеріал для забезпечення діяльності 

________________________________________________________________ 

d) опис засобів діяльності з розв’язування диференціальних рівнянь і моделей 

________________________________________________________________ 

e) технології діяльності, що забезпечують уявлення студентів про способи 

розробки диференціальних моделей 

________________________________________________________________ 

f) опис комп’ютерно-орієнтованих технологій для отримання кінцевого 

результату (інтегральної кривої) та для його візуалізації 

________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за допомогу! 


