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ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ 

ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 
Формування математичної і ключових компетентностей передбачає прикладну 

спрямованість змісту навчання, яка забезпечить соціально ефективну математичну 
підготовку учнів –  достатність знань, умінь і навиків для успішного використання їх як 
при вивченні теоретичного матеріалу, розв’язанні математичних задач та задач 
практичного змісту, так і для оволодіння іншими предметами в процесі навчання. 
Нагальність посилення прикладної спрямованості змісту обумовлюється змінами в 
галузях техніки, виробництва, комунікацій, які ставлять нові вимоги до математичної 
підготовки професійних кадрів, роллю формально-логічного апарату математики, 
математичного моделювання, статистико-ймовірнісних методів в економіці, явищах 
виробничо-технічного характеру, управлінні високоякісними і високоточними 
технологічними процесами.  

Застосування теоретичних знань покращиться, якщо вирішити проблему 
цілісності змісту. Гострота цієї проблеми зумовлюється переходом шкіл на новий 
термін навчання. Без цілісного уявлення про зміст навчання на всіх ступенях школи 
може бути порушена його наступність. Цього можна уникнути, якщо визначити 
базовий зміст на основі його фундаменталізації та інтеграції.  

Прикладна спрямованість навчання реалізується в процесі застосування методу 
математичного моделювання. Один із шляхів – ознайомлення учнів як з поняттям 
математичної моделі, так із методом математичного моделювання, із способами 
побудови та дослідження простіших математичних моделей реальних явищ і процесів, 
вироблення в них уявлення про роль цього методу в науковому пізнанні та практиці. 
Оволодінню методом математичного моделювання сприяє розв’язування задач 
практичного змісту. В результаті їх розв’язання учень набуває ключових 
компетентностей – ціннісних орієнтацій, правильної поведінки стосовно 
енергоресурсів, свого здоров’я, своїх фінансів, навколишнього середовища, стосунків 
між людьми, усвідомленню значення математичної освіти для успішної 
життєдіяльності в сучасному суспільстві. Зміст навчального матеріалу повинен 
забезпечувати оволодіння учнями математичною культурою такого рівня, коли 
освоюються всі етапи застосування математики до розв’язування задач, які виникають 
у людській практиці (формалізація, розв’язування задачі у межах побудованої моделі, 
інтерпретація). Виробленню умінь будувати та досліджувати простіші математичні 
моделі сприяє розв’язування задач на оптимізацію. Питання прийняття оптимальних 
рішень доводиться розглядати на різних рівнях – від побутового до проблем 
управління, транспорту, ефективного використання природних ресурсів.  

Зміст навчального матеріалу має відповідати двом етапам пізнання: на першому – 
показувати виникнення математичного факту із практичної ситуації, на другому – після 
його обгрунтування, ілюструвати застосування на практиці. Вивчення математичних 
фактів, як правило, спирається на емпіричний досвід учня (приклади з реальної 
дійсності, зі сфери майбутньої професійної діяльності, факти з інших навчальних 
предметів, моделі чи малюнки). Це дасть змогу самостійно формулювати відповідні 
твердження та полегшить виконання етапів формалізації та інтерпретації при 
розв’язуванні практичних задач. 
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Прикладна спрямованість змісту математики передбачає забезпечення 
адекватності мисленних образів практичному досвіду. Відбираючи зміст важливо 
правильно абстрагуватися від властивостей реальних предметів з тим, щоб забезпечити 
мисленні переходи від предметів до відповідних наочних образів, і навпаки. 

Необхідною умовою успішного набуття компетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, що передбачає: постійне залучення учнів до різних видів 
навчально-пізнавальної, дослідної діяльності; оволодіння не лише готовими знаннями, 
а й способами їх засвоєння, способами міркувань, що застосовуються у математиці; 
створення методичних ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття учнями 
математичних фактів. Учень має засвоювати як формально-логічні, так і оперативні 
знання (як треба діяти в конкретних ситуаціях, щоб досягти поставленої мети).  

Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне використання 
історичного матеріалу, який підвищує мотивацію, інтерес до вивчення математики, 
стимулює потяг до наукової творчості, дає учням уявлення про математику як 
невід’ємну складову загальнолюдської культури. Ознайомлення з іменами та 
біографіями видатних учених, які створювали математику, зокрема українських 
математиків, сприятиме національному і патріотичному вихованню школярів.  
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Анотація. Бурда М. І. Прикладна спрямованість змісту шкільної математичної 

освіти. Формування предметної і ключових компетентностей потребує переорієнтації змісту 
математики. ЇЇ основою має бути прикладне спрямування змісту, яке забезпечить цілісну 
соціально ефективну математичну підготовку учнів. Пропонуються дидактичні і методичні 
вимоги до відбору змісту математики. Обгрунтовано, що дотримання наведених вимог 
забезпечить прикладну спрямованість змісту, а отже, і ефективне формування математичної і 
ключових компетентностей. 

Ключові слова: зміст; математика; компетентності, прикладна спрямованість; вимоги. 
Summary. Burda M. I. Applied focus of the mathematical education content at schools. 

Formation of the core and key competencies requires reorienting the content of mathematics 
education. Its foundation should lie in the applied orientation of the content that provides an integrated 
socio effective mathematical training of pupils. We offer educational and methodological requirements 
for selecting the mathematics content. It was proved that compliance with these requirements ensures 
the applied focus of the content and hence the formation of the mathematical and core competencies. 

Keywords: content; math; competences; applied focus; requirements. 
Аннотация. Бурда М. И. Прикладная направленность содержания школьного 

математического образования. Формирование предметной и ключевых компетентностей 
требует переориентации содержания математики. Ее основой является прикладная 
направленность содержания, которая обеспечивает целостную социально еффективную 
математическую подготовку учащихся. Предлагаются дидактические и методические 
требования к отбору содержания математики. Обосновано, что соблюдение этих требований 
обеспечивает прикладную направленность содержания и, таким образом, эффективное 
формирование математической и ключевых компетентностей. 

Ключевые слова: содержание; математика; компетентности; прикладная 
направленность; требования. 
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КОМПЕТЕНІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: 
СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Нині поняття компетентності виступає генеративним для реформаційного 

поступу системи освіти України. Упродовж останніх двох десятиліть українська 
педагогічна спільнота активно розвиває науковий тезаурус у контексті компетенізації 
освіти. Науковцями з’ясовано сутність поняття «компетентність», розведено поняття 
«компетенція» і «компетентність», визначено мету й завдання запровадження 
компетентнісного підходу в освіті, певною мірою схарактеризовано специфіку 
компетенізації освіти загалом й усіх предметних галузей зокрема тощо. Наразі 
розпочато запровадження Закону про освіту, Закону про вищу освіту, Концепції Нової 
української школи та інших нормативних документів, ядром яких виступає 
цілеспрямована компетенізація освіти. Це означає, що де факто розпочалася практична 
реалізація компетентнісного підходу в усіх ланках освіти.  

Можна було б вважати, що на цьому принаймні два етапи компетенізації освіти 
добігли свого кінця – це етап накопичення інформації про сутність, зміст і особливості 
реалізації компетентнісного підходу в освіті (інформаційно-накопичувальний етап) та 
етап систематизації, ієрархізації даних стосовно основних дефініцій і наукового 
дискурсу в контексті компетенізації освіти (етап ієрархізації), а також розпочався етап 
запровадження. Однак це не зовсім так.  

Щонайперше, зважаючи на загальні закони діалектики, між етапом ієрархізації та 
етапом безпосереднього запровадження має бути ще один етап, на якому формується 
метазнання про те, якими є можливі тенденції і напрями розвитку змісту знання про 
компетенізацію освіти загалом й у конкретних предметних галузях зокрема, як саме 
розвиватиметься зміст компетенізації та в яких формах, тобто як саме відбуватиметься 
діалектичний рух через боротьбу змісту й форми, скидання старої форми й 
установлення нової. Іншими словами, об’єктивно необхідним є так званий 
проспективний етап, у межах якого будується проспект майбутнього процесу змін, 
тобто виробляються стратегії і тактики запровадження компетентнісного підходу з 
урахуванням специфіки конкретних предметних галузей освіти. 

Нехтування цим етапом або його реалізація одночасно із наступним, 
запроваджувальним етапом наражає процес змін на певні негаразди. Одним із таких 
негараздів, якщо не вирішальним, може стати буксування змін. Його провокуватиме, 
щонайперше, підміна понять, яка завжди з’являється там, де не відбулося сходження 
від загального до конкретного. Пояснимо це.  

Якщо загальне розуміння сутності компетенізації освіти, зокрема математичної, 
не зазнало дидактичного, а потім і методичного препарування, тобто не втілилось у 
конкретні методики навчання, усі компоненти яких (мета, зміст, методи, організаційні 
форми і засоби) мають зрозуміле компетентнісне наповнення, і якщо суть цього 
наповнення не донесено до учителя як організатора й керманича реального навчального 
процесу, то неминучою стає проста заміна термінів ЗУН на термін «компетентність». 
Жодних якісних змін у ході й результатах навчання при цьому годі й очікувати. 

Буксування змін є неминучим і тоді, коли вони ініціюються ззовні, а зміст змін ще 
не готовий до свого народження в новій формі. Нині загальне розуміння сутності 
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компетенізації освіти, у т.ч. математичної, ще не стало дозрілим, тобто повним, 
усебічним і вичерпним. Щонайперше, залишаються відкритими питання, пов’язані з 
дуальною природою компетентності особистості (зверненість як назовні, так і 
«всередину») та двома типами особистості (за К. Роджерсом): а) яка повноцінно 
функціонує; б) яка є непристосованою.   

Справді, якщо виходити лише з усталеного означення компетентності як 
спроможності діяти на основі отриманих знань (зовнішній прояв), то поза увагою 
залишається потужний пласт внутрішніх, особистісних чинників, які або прискорюють, 
або гальмують процеси набуття компетентностей та користування ними. Зовнішній 
прояв компетентності є доступним для оцінювання іншими. А от внутрішній прояв 
найтісніше пов’язаний із Я-концепцією учня та її станом у даний момент (позитивним 
чи негативним). Він є доступним лише для самооцінювання і його результати далеко не 
завжди збігаються з результатами зовнішнього оцінювання. Добре відомо, що є досить 
багато учнів/студентів, які мають високі бали з математики, але часто побоюються 
брати участь, наприклад, у спілкуванні з фахівцями-математиками, оскільки 
внутрішній камертон дає їм іншу, не завжди втішну інформацію стосовно власної 
математичної компетентності. Дуальна природа компетентності зумовлює подвійну 
детермінацію і процесу набуття компетентності, і процесу її прояву учнем. Отже, про 
повноцінну компетентність особистості може йтися лише тоді, коли ця особистість 
відчуває себе успішною. Звідси випливає, що і саме поняття компетентності, і шляхи та 
засоби її формування в учнів/студентів, у т.ч. у навчанні математики, вимагають нового 
наукового переосмислення.  

Із наведених теоретичних міркувань випливає, що до запроваджувального етапу 
компетенізації математичної освіти об’єктивно ще зовсім далеко, а тим більше до її п’ятого, 
результатного етапу. Однак реалії буття говорять про інше. І над цим треба думати. 
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Анотація. Тарасенкова Н. А. Компетенізація математичної освіти: сутність та етапи 

реалізації. Розглянуто питання щодо стану й перспектив запровадження компетентнісного 
підходу в математичній освіті. Виокремлено 5 етапів компетенізації математичної освіти.  

Ключові слова: математична освіта, компетенізація, етапи компетенізації.  
Summary. Tarasenkova N. Competentization of mathematical education: the essence and stages 

of putting into practice. The article examines the state and prospects of introducing a competency-based 
approach in mathematical education. 5 stages of making mathematical education competency-based are 
identified.  

Key words: mathematical education, making education competency-based, stages of the competency 
approach introduction. 

Аннотация. Тарасенкова Н. А. Компетенизация математического образования: 
сущность и этапы реализации. Рассмотрены вопросы состояния и перспектив внедрения 
компетентностного подхода в математическом образовании. Выделено 5 этапов компетенизации.  

Ключевые слова: математическое образование, компетенизация, этапы компетенизации. 
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ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 
 Главной задачей обучения математике в средней школе, на наш взгляд, является 

развитие мышления учащихся. С одной стороны, знания, которые человек не 
использует регулярно, очень скоро забываются, с другой – ни один учитель не может 
дать обучаемому такие знания, которых тому хватит на всю жизнь. Поэтому 
школьников следует учить не столько конкретным фактам, сколько умению думать. 

Теория учебника достаточно хорошо разработана в педагогической литературе (в 
работах В. П. Беспалько, Д. Д. Зуева, И. Я. Лернера, В. В. Краевского и др.), а вот 
пособиям для внеурочной работы, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. 

Необходимость таких пособий для средней школы очевидна. Из-за постоянного 
сокращения учебных часов на математику в ходе уроков не хватает времени на 
освоение таких «премудростей», как использование индукции и дедукции, 
доказательства от противного, анализа и синтеза, умения вести дискуссию, отстаивать 
свою точку зрения. В связи с введением тестирования как основного средства отбора 
абитуриентов из школьного обучения практически исчезло доказательство. Уровень 
подготовки будущих учителей с каждым годом падает. 

Автором тезисов издано более десяти учебных пособий по математике для 
средней школы. Исходя из собственного опыта, он считает возможным высказать свои 
мысли о построении подобных учебных изданий. Ниже приведены требования, 
которым должны удовлетворять пособия. 

1. Пособия должны быть развивающими. В материалах пособий должны 
помещаться материалы, которые, кроме их информативности, будут способствовать 
развитию математического и логического мышления учащихся. Предлагаемые задачи 
необходимо приводить с решениями. Процесс рассуждений должен быть 
структурирован: в решении следует обратить внимание на ключевые моменты, 
показать, как обойти возникающие трудности, каким инструментарием пользоваться, а 
также как правильно записать решение. 

2. Пособия должны настраивать школьника на активность в процессе 
обучения. Обучающий процесс не может быть односторонним односторонне активным, 
в котором на ученика влияет только среда и учитель, сводя на нет активность самого 
ученика. В изданных автором статьи пособиях она достигается так: ученик пытается 
сам решить задачу, в случае неудачи он пользуется помещенными в книге подсказками 
или указаниями и лишь после этого обращается к авторскому решению. Поскольку из 
школьной математики постепенно исчезают доказательства, то следует «встраивать» их 
в решения задач, чтобы ученик, увлеченный задачей, мог ознакомиться и с ними. 

3. Пособия должны побуждать ученика к исследовательской деятельности. 
Задачи с элементами исследований должны присутствовать даже в пособиях для 
младших школьников. К этому может привести даже небольшое изменение условия 
уже решенной задачи. 

4. В пособии понятия должны вводиться постепенно. Неправильно, когда 
научные понятия не проделывают развития, а воспринимаются ребенком в готовом 
виде. Вводить новые понятия, особенно для младших школьников, следует осторожно, 
их должно быть немного, при этом каждое понятие необходимо насыщать конкретным 
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содержанием. Необходимо найти золотую середину между обобщением некоторого 
понятия и его конкретизацией. 

5. Пособие должно выполнять пропедевтические функции. Основные понятия 
представленные в формализованном виде как уравнения или точные словесные 
определения, как правило, недоступны ребенку, если он не усвоил их сначала 
интуитивно. 

6. Пособие должно быть четко структурировано. При изложении материала в 
пособии сначала выделяется важный материал, далее отмечаются его основные 
свойства, происходит их группировка по различным признакам, а затем происходит 
изучение материала для получения новых знаний или навыков. 

7. Материалы пособия должны быть доступны для самостоятельного 
понимания школьниками. Чем подробнее будет изложен материал, тем лучше для 
ученика. Подробность должна сочетаться с простотой и ясностью изложения. В случае 
необходимости доказательства сложных теорем следует избегать громоздких выкладок 
и предложить упрощенный вариант доказательства какого-нибудь частного случая, 
дающий возможность продемонстрировать общую идею и избежать при этом 
технических трудностей. 

8. В пособии не следует жалеть места для повторения материала, рисунков, 
чертежей, иллюстраций. Подробное изложение и повторение материала, 
использование чертежей, рисунков и иллюстраций улучшает его понимание учениками. 

9. Пособия должны быть занимательными. К сожалению, школьная 
математика перенасыщена преобразованиями и алгоритмическими правилами (для 
сильных учеников она проста и неинтересна, для слабых  трудна и непонятна). Нужно 
«завлечь» ученика, чтобы приобщить к самостоятельной работе, ведь занимательность 
пробуждает интерес. Именно поэтому в пособиях для учащихся необходимо чаще 
использовать задачи на сообразительность, парадоксальные задачи, задачи-шутки, 
задачи с участием сказочных персонажей, математические ребусы и т. д. 

10. Пособия должны иметь прикладную направленность. Наличие в книгах 
практических заданий с условиями, отражающими проблемы, которые возникают в 
повседневной жизни, может убедить школьника в полезности математики. 

11. Пособие должно быть многоуровневым. Многоуровневость позволяет 
пользоваться книгой ученикам с разной математической подготовкой. 

12. Работа с пособием должна служить воспитанию культуры у ученика. С 
этой целью в книгах следует приводить интересные исторические факты, рассказывать 
о возникновении различных разделов математики и о людях, оставивших след в 
истории науки. 

Представленные требования могут быть использованы при создании пособий не 
только по математике, но и по другим дисциплинам. 

 
Анотація. Мельников О. І. Побудова навчальних посібників для позаурочної роботи 

школярів. У статті розглянуті вимоги до розробки якісних посібників для позаурочної роботи 
школярів. 

Ключові слова: навчальний посібник, позаурочна робота. 
Annotation. Melnikov O.I. Construction of teaching aids for extracurricular work of 

schoolchildren. The article considers the requirements for the development of quality benefits for 
extra-school work of schoolchildren. 

Key words: manual, extracurricular work. 
Аннотация. Мельников О. И. Построение учебных пособий для внеурочной работы 

школьников. В статье рассмотрены требования для разработки качественных пособий для 
внеурочной работы школьников. 

 Ключевые слова: учебное пособие, внеурочная работа. 
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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

СЕРЕДНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ 
 
Розроблення компетентнісної моделі освіти, розбудова школи розвитку особистості 

обумовлюють створення науково обґрунтованих психолого-педагогічних теорій. У царині 
середньої математичної освіти дотепер залишається актуальною проблема науково-
теоретичного обґрунтування концептуальної моделі навчально-математичної діяльності 
учнів як основи формування ключових компетентностей, джерела їхнього розвитку в 
діяльнісному, генетичному, соціально-психолого-індивідуальному вимірах особистості.  

Теоретичною основою концептуальної моделі навчально-математичної діяльності 
учнів слугують такі положення [1]:  

1. Потребово-мотиваційна складова цієї діяльності представляється потребою в 
особистісному самоствердженні, професійним самовизначенням, а також інтересом до 
побудови, дослідження та реалізації математичних моделей.  

2. Навчально-математична діяльність має задачну структуру, а отже, здійснюється 
в процесі постановки і розв’язування специфічних задач. Задачна структура навчання 
математики слугує програмою навчально-математичної діяльності, у якій реалізується 
принцип розвивальної наступності: у визначеній ієрархії задачі різняться рівнем 
змістово-теоретичного узагальнення. Первісними є прикладні задачі, що 
розв’язуються методом математичного моделювання, а системотвірним поняттям 
математики слугує поняття „математична модель”.  

3. Розв’язування навчально-математичних задач здійснюється відповідно до 
третього типу орієнтування в завданні і передбачає виконання змістово-теоретичних 
дій: аналіз, узагальнення, абстрагування, планування, рефлексія. За результатами 
розв’язування таких задач створюються навчально-математичні моделі, де сформовано 
узагальнені способи дій у процесі розв’язування типових задач з математики.  

4. Часткові задачі з математики розв’язуються згідно з логікою сходження від 
абстрактного (загального) до конкретного (часткового), що передбачає покрокову 
реалізацію навчально-математичних моделей на етапі формування вмінь і навичок.  

5. Розвитку навчально-математичної діяльності учнів слугують їхні математичні 
здібності, що проявляються і розвиваються в цій діяльності. Навчально-математична 
діяльність актуалізує математичні здібності учнів, у складі яких такі компоненти: 
системотвірний, кодувально-формалізований, когнітивно-узагальнювальний, мнемічно-
узагальнювальний.  

6. Специфіка (зовнішній бік) навчально-математичної діяльності учнів 
зумовлюється персональними пізнавальними стилями та стратегіями навчання. 
Формування навально-математичної діяльності учнів здійснюється в міру засвоєння 
різних рівнів стильової поведінки: стилю кодування інформації, когнітивного стилю, 
стилю мислення, епістемологічного стилю.  

7. Рефлексія процесу учіння математики (самоаналіз, самооцінка, самоконтроль) 
є невід’ємною складовою навчально-математичної діяльності.  

Навчально-математична діяльність учнів містить п’ять структурних компонентів.  
Потребово-мотиваційний компонент інтегрує три аспекти: по-перше, 

відображає закономірності психічного розвитку підліткового віку та ранньої юності 
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(формування психологічних новоутворень періоду дорослішання); по-друге, визначає 
інтерес як системотвірний компонент у структурі особистості, як переживання 
цілісного відношення учня „я і світ, що інтерпретується математикою”; по-третє, 
конкретизує предмет діяльності – математичні моделі.  

Проектувально-задачний компонент навчально-математичної діяльності 
передбачає її представлення у формі задачної системи, що має кілька рівнів змістового 
теоретичного узагальнення. Перший рівень займають практичні і прикладні (базові) 
задачі, у процесі розв’язування яких вирішується проблема походження математичних 
знань, реалізується культурно-історичний підхід до навчання математики, формуються 
вміння застосовувати математичне моделювання як метод навчального пізнання. 
Другий рівень містить навчальні задачі, передбачає навчальне моделювання й 
формування способу (методу) розв’язування типових задач з математики. Навчально-
теоретичні задачі з математики характеризуються третім рівнем змістово-теоретичного 
узагальнення, на якому вивчаються загальнологічні та загальноматематичні методи. 
Найвищий рівень представлений навчально-дослідницькими задачами з математики, 
результати розв’язування яких мають елементи наукової новизни. Рівень змістово-
теоретичного узагальнення задачної системи співвідносимо із зоною найближчого 
математичного розвитку суб’єктів навчально-математичної діяльності. Власне кажучи, 
в навчанні математики створюються чотири зони найближчого математичного 
розвитку учнів: базова, навчальна, навчально-теоретична, навчально-дослідницька.  

Конструктивний компонент розкриває зміст і структуру системи дій і операцій 
у процесі розв’язування типових задач. Визначена ієрархія дій виконує роль навчальної 
моделі для застосування в типових задачних ситуаціях.  

Реалізаційний компонент навчально-математичної діяльності забезпечує 
покрокове виконання дій і операцій згідно зі створеною навчальною моделлю 
(алгоритмом), а також передбачає оформлення розв’язання задачі.  

Рефлексивний компонент забезпечує самоаналіз виконаної навчальної роботи, 
самоконтроль і самооцінку, що здійснюються на кількох вимірах: змістовому 
(теоретичному), процесуальному (уміння розв’язувати задачі), референтному 
(соціальному) та ціннісному (потребово-мотиваційному).  

Визначальною особистісною характеристикою, що забезпечує розвиток 
навчально-математичної діяльності учнів, слугує зацікавленість у вивченні математики. 
Формула-триплет інтерес до вивчення математики   навчально-математична 
діяльність   математичні здібності (математична обдарованість, математичний 
талант) є засадничою в теорії особистісно-розвивального навчання математики.  
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 
У зв’язку із соціально-економічними змінами в світі перед суспільством 

виникають потреби в активних, діяльних людях, які б могли швидко пристосуватися до 
мінливих умов, здатних до самоосвіти, саморозвитку. Сучасне суспільство ставить 
перед педагогами завдання підготовки учнів, які здатні швидко адаптуватися в змінних 
життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідні знання; самостійно критично 
мислити; грамотно працювати з різною інформацією; бути здатним до саморозвитку. 
Однією із умов, яка забезпечує ефективність навчального процесу, є раціональний 
підбір методів навчання, зокрема методу проектів. 

Психолого-педагогічні особливості та навчальні можливості методу проектів, 
підвищений інтерес учнів до його застосування зумовлюють необхідність інтегрувати 
проекті технології у навчальний процес у школах, поєднуючи з іншими методами навчання. 

Розробку методу проектів здійснювали Дж. Дьюї, В. Кілпатрик, Д. Снезден, 
А. Папандреу, В. Монда, Д. Каттерік. У вітчизняній педагогіці метод проектів досліджували 
російські вчені В.В. Гузєєв, Г. Селевко, Д. Левітес, Є. Полат та українські науковці 
О. Пєхота, Т. Кручиніна, А. Касперський, К. Баханов. П.С. Лернер [3, с.64] вказує, що «у 
старшій школі, імовірно, варто прагнути оцінювати успішність свого засвоєння знань і 
універсальних вмінь за результатами проектування, які виявляються на публічному захисті 
проектів». Використовуючи проектування як метод пізнання, учні приходять до 
переосмислення ролі математичних знань у соціальній практиці. Реальність роботи над 
проектом, а головне рефлексивна оцінка планованих і досягнутих результатів допомагають 
їм усвідомити, що знання – це не стільки самоціль, скільки необхідні засоби, що 
забезпечують здатність людини грамотно вибудовувати свої розумові й життєві стратегії, 
приймати рішення, адаптуватися в соціумі й самореалізуватися як особистість. Уміння, 
напрацьовані школярем у процесі проектування формують осмислене виконання життєво-
важливих розумових і практичних дій. Таким чином, динамічний розвиток у процесі 
практичної допрофесійної підготовки особистісних якостей і ключових компетенцій стає 
ядром змісту профільної освіти. А ядром педагогічної технології, що дозволяє реалізувати 
новий зміст, на сьогоднішній день є метод проектів. 

Проектна технологія дозволяє пройти шлях пізнання разом з дітьми. Нехай те, що 
відкривають учні чи створюють при розробці своїх проектів, є лише спрощене 
повторення вже створеного наукою – суть в тому, що вони відкривають суб’єктивно 
нові для них факти та будують нові для себе поняття, а не отримують їх в якості 
готових від вчителя або з підручників [2, с. 195]. Під час роботи над проектом учні 
постійно розвивають свої пізнавальні навички, застосовують набуті знання з 
математики, творчо мислять, що сприяє ефективно діяти у нестандартних ситуаціях, 
орієнтувати в інформаційному просторі тощо. 

Процес розробки проекту передбачає спільну діяльність вчителя та учня, а 
реалізація проекту вимагає максимального розвитку таких пізнавальних якостей, як 
пізнавальна самостійність, активність, творчість.  

Основними характеристиками освітнього проекту з математики є 
цілеспрямованість; елективність: провідною умовою є вільний вибір та пізнавальні 
потреби учня; кожний етап та результат освітнього проекту ретельно планується; 
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динамічність – рух відбувається від початку до одержання запланованого результату; 
має певне інтелектуальне, евристичне, творче навантаження; індивідуальність проекту 
підкріплюється не тільки свободою вибору теми, проблеми, але й індивідуальним 
підходом вчителя; варіативність: освітні проекти учнів розрізняються за складністю, 
змістом, цілями, методами та засобами дій, формами презентації [1, c. 17]. 

Для організації навчального процесу при вивченні математики особливу роль 
відіграє врахування специфіки кожного профілю. У зв’язку з цим доцільно виділити 
наступні напрями реалізації методу проектів як засобу формування компетентності 
продуктивної творчої діяльності учнів на уроках математики профільної школи: 
вивчення нового матеріалу; розв’язування прикладних задач; узагальнення, 
систематизація та практичне застосування вивченого матеріалу. 

Однією з провідних педагогічних умов формування компетентності продуктивної 
творчої діяльності на основі методу проектів є створення ситуації успіху, що сприятиме 
повноцінному розкриттю потенціалу учнів та бажанню до подальшої діяльності для 
здобуття математичної освіти. Проект починається з вибору теми, проблеми, мети, 
типу. Тематика проекту може стосуватися як теоретичного аспекту математики, 
пов’язаного з профілем навчання, так і актуального для практики питання, що 
забезпечує природну інтеграцію знань. Освітній проект з математики має структуру, що 
виражається у його назві, ідеї, формі презентації проекту; загальній характеристиці 
проекту; цілях і завданнях, строках реалізації, етапах проведення проекту; 
особливостях проекту та видах діяльності учасників; критеріях оцінки роботи; 
результатах проекту; можливостях продовження і розвитку проекту.  

Освітній проект створює можливості для самовияву, самореалізації, професійного 
самовизначення та формування компетентності продуктивної творчої діяльності учнів 
при вивченні математики в профільній школі. 

 
Література 

1. Генкал С.Є. Особливості застосування індивідуальних освітніх проектів у профільних класах. 
Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв / С.Є. Генкал. – Суми: 
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 40 с. 

2. Моторіна В.Г. Професійна компетентність вчителя математики профільної школи: Навчальний 
посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. – Харків: ХНУ 
імені Г.С.Сковороди, 2012. – 266 с. 

3. Романовська М.Б. Метод проектів у навчальному процесі (методичний посібник) / 
М.Б. Романовська – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. – 160 с. 

 
Анотація. Моторіна В.Г. Метод проектів як засіб формування компетентності 

продуктивної творчої діяльності учнів на уроках математики профільної школи. У роботі 
розглянуто основні теоретичні питання методу проекту як засобу формування компетентності 
продуктивної творчої діяльності учнів на уроках математики профільної школи. 

Ключові слова: метод проектів, компетентність продуктивної творчої діяльності учнів. 
Summary. Motorina V. The project method as a mean of forming the students’ productive 

activity competence during the math classes at the profile school. The paper considers the main 
theoretical issues of the project method as a mean of forming the students’ productive activity 
competence during the math classes at the profile school. 

Keywords: the project method, the students’ productive activity competence during the math 
classes at the profile school. 

Моторина В.Г. Метод проектов как средство формирования компетентности 
продуктивной творческой деятельности учащихся на уроках математики профильной 
школы. В работе рассмотрены основные теоретические вопросы метода проектов как средства 
формирования компетенции продуктивной деятельности учащихся на уроках математики 
профильной школы. 

Ключевые слова: метод проектов, компетентность продуктивной творческой 
деятельности учащихся. 
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ПРИЙОМИ ОБЧИСЛЕННЯ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Під прийомом обчислення розуміємо систему операцій, необхідну для знаходження 

результату арифметичної дії.  Визначення операцій, що складають прийом обчислення, 
обумовлюється теоретичною основою прийому – теоретичними положеннями, які 
визначають суть необхідних для його реалізації кроків. Найвищий ступінь оволодіння 
прийомами обчислення розуміється як обчислювальна навичка. Наявність в учня 
обчислювальної навички – означає, що він для кожного конкретного випадку правильно й 
швидко знаходить результат арифметичної дії. Гарна обчислювальна навичка виявляється у 
наступних ознаках: 1) учень правильно знаходить результат арифметичної дії над даними 
числами, тобто правильно обирає і виконує операції, які складають прийом (правильність); 
2) учень усвідомлює, на підставі яких знань обрані операції і встановлений порядок їх 
виконання, учень може пояснити, як він діяв і чому можна так діяти (усвідомленість); 3) 
учень, відповідно конкретних умов, обирає ті з можливих операцій, виконання яких  легше 
інших і швидше призводить до результату арифметичної дії (раціональність); 4) учень 
може застосувати прийом обчислення до великого числа випадків, він здібний перенести 
прийом обчислення на нові випадки (узагальненість); 5) учень виділяє і виконує операції 
швидко і в згорненому вигляді (автоматизм); 6) учень зберігає в пам’яті сформовану 
обчислювальну навичку на довгий час (міцність). 

Деякі властивості гарної обчислювальної навички перекликаються між собою. 
Усвідомленість пов’язана із правильністю: якщо учень може пояснити як і чому він діяв, то це є 
свого роду доведенням правильності вибору системи операцій, з яких складається прийом 
обчислення. Раціональність пов’язана з усвідомленістю, оскільки учень має усвідомлювати різні 
можливі способи дії, які виявляються у застосуванні різних прийомів обчислення, якщо 
обчислення може бути здійснено різними способами, і серед них учень має вибрати найбільш 
раціональний – той, який швидше призведе до результату арифметичної дії. Узагальненість, так 
само, як і раціональність, тісно пов’язана з усвідомленістю обчислювальної навички, тому що 
загальним для різних випадків обчислення буде лише прийом, основа якого – одні й ті самі 
теоретичні положення.  

Прийоми обчислення класифікуються на усні та письмові. Усні прийоми можуть повною 
мірою виконуватися у думці, без відповідних записів, а письмові – передбачають обов’язкову  
фіксацію окремих кроків діяльності з обчислення результату арифметичної дії. Усні прийоми 
класифікують за теоретичною основою, на яких вони ґрунтуються. Ми виділяємо наступні 
групи усних прийомів обчислення: 1) на підставі конкретного змісту арифметичних дій; 2) на 
підставі взаємозв'язку арифметичних дій; 3) на підставі нумерації чисел; 4) на підставі законів та 
правил арифметичних дій; 5) основа яких правила-властивості арифметичних дій; 6) на підставі 
залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. 

Прийоми обчислення на підставі конкретного змісту арифметичних дій додавання, 
віднімання, множення та ділення. Наприклад, арифметична дія додавання розглядається як 
об’єднання двох множин, що не перетинаються. При засвоєнні суті цієї арифметичної дії 
учні вдаються до об’єднання предметних множин; при вивченні складу чисел  2-10, учні, 
об’єднуючи частини у ціле, виконують додавання на підставі складу числа. Аналогічно, 
вилучаючи частину з цілого, на етапі засвоєння суті арифметичної дії віднімання, учні 
виконують, у тому числі й віднімання на підставі складу числа. Об’єднуючи рівно чисельні 
множини, замінюючи суму рівних чисел добутком, учні виконують множення на підставі 
конкретного змісту арифметичної дії множення. Розбиваючи множину на рівно чисельні 
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підмножини, замінюючи віднімання рівних чисел, в результаті чого одержимо нуль, учні 
виконують ділення на вміщення на підставі конкретного змісту дії ділення. На етапі  
ознайомлення із дією з остачею, учні виконують цю дію на підставі конкретного змісту дії 
ділення. Прийоми обчислення на підставі нумерації чисел. Це прийоми: додавання і 
віднімання числа 1, на підставі властивостей натурального ряду чисел; додавання і 
віднімання на підставі десяткового складу числа; додавання і віднімання розрядних і 
круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць, коли розрядне/кругле число 
замінюються більшими розрядними одиницями;  множення і ділення розрядних і круглих 
чисел на одноцифрове число способом укрупнення розрядних одиниць; ділення розрядного 
(круглого) числа на розрядне (кругле) способом укрупнення розрядних одиниць. Прийоми 
обчислення на підставі законів і правил арифметичних дій. До цієї групи віднесено 
прийоми: додавання на підставі переставного закону додавання; множення на підставі 
переставного закону множення; додавання на підставі правила додавання суми до числа 
(частинами); віднімання на підставі правила віднімання суми від числа ( частинами); 
додавання на підставі правила додавання числа до суми; віднімання на підставі правила 
віднімання числа від суми; додавання на підставі правила додавання суми до суми 
(порозрядно); віднімання на підставі правила віднімання суми від суми ( порозрядно); 
множення на підставі правила  множення числа на добуток – сполучного закону множення 
( послідовне множення); ділення на підставі правила ділення числа на добуток ( послідовне 
ділення); множення на підставі правила множення добутку на число; ділення на підставі 
правила ділення добутку на число; множення на підставі правила множення суми на число 
- розподільного закону множення відносно додавання; ділення на підставі правила ділення 
суми на число - розподільного закону ділення відносно додавання. В цій групі прийомів 
доцільно виокремити раціональні прийоми множення на 9, 99, 11, 101, теоретичну основу 
яких становить розподільний закон множення відносно додавання та розподільний закон 
множення відносно віднімання. Прийоми обчислення на підставі залежності результату 
арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Прийом округлення при додаванні, 
відніманні; прийоми раціонального множення та ділення на 5, 50, 500; 25, 250, 2500; 125. 
Теоретичною основою цих прийомів є залежність суми від збільшення одного з доданків, 
залежність різниці від збільшення від’ємника, залежність добутку від зміни одного з 
множників, залежність частки від збільшення дільника. Прийоми, теоретична основа яких 
правила (властивості арифметичних дій.): додавання нуля;віднімання нуля; віднімання 
рівних чисел; множення з нулем; ділення нуля на число; множення з числом 1; ділення на 
одиницю; ділення рівних чисел; множення та ділення на розрядну одиницю 10, 100, 1000, 
10000, 100000.  

 
Анотація. Скворцова С.О. Прийоми обчислення в курсі математики початкової школи. У 

статті презентовано авторську класифікацію усних прийомів обчислення за теоретичною основою: на 
підставі конкретного змісту арифметичних дій, на підставі нумерації чисел, на підставі законів і правил 
арифметичних дій, на підставі залежності результату від зміни одного компоненту арифметичної дії, 
на підставі правил-властивостей. 

Ключові слова: обчислювальна навичка, прийом обчислення, початкова школа. 
Summary. Skvortsova S.A. Methods of computing in the course of primary school mathematics. The 

article presents the author's classification of oral methods of calculation on a theoretical basis: on the basis of the 
specific content of arithmetic operations, on the basis of numbering of numbers, on the basis of laws and rules of 
arithmetic operations, based on the dependence of the result on the change of one component of the arithmetic 
action, based on the rules-properties. 

Key words: computing skill, computing, elementary school. 
Аннотация. Скворцова С. А. Вычислительные приемы в курсе математики начальной 

школы. В статье презентована авторская классификация устных приемов вычисления по теоре-
тической основе: на основе конкретного смысла арифметических действий, на основе нумерации чисел, 
на основе законов и правил арифметических действий, на основе зависимости результата от изменения 
компонента арифметического действия, на основе правил – свойств арифметических действий.  

Ключевые слова: вычислительный навык, вычислительный прием, начальная школа. 
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THE BASIC PROBLEM OF THE VALUES FORMATION IN THE SYSTEM   
OF THE TEACHERS TRAINING 

 
It is clear that at secondary school the teacher is the first person realizing the problem of 

the students’ value system formation. And the teacher educated by the soviet educational 
traditions in the spirit of authoritarian approaches not only does not imagine but also does not 
want to realize operations corresponding to the educational humanitarian spirit. In these 
conditions the role of the teachers training institutions grow in preparing teachers, professing 
humanitarian educational approaches. The Armenian State Pedagogical University after Kh. 
Abovyan is the main teachers training institution in Armenian Republic. Here in two-step, 
baccalaureate and magistracy system of Mathematics teachers training a considerable 
attention is paid to the realization of the noted problem, especially to the preparation of 
Mathematics teachers who are mastered in the highlight of the values formation. Here, in the 
training plans of “Mathematics teacher” profession the following courses dedicated to the 
highlight of the purely value system formation are involved.  

1. Beauty and mathematics - B4 (Bachelor’s degree,4th year)  
2. Aesthetic foundations of mathematical education - M1 (Master’s degree, 1st year)  
3. Moral values and educational potential of mathematics - M1 (Master’s degree, 1st 

year) 
4. Psychical values and mathematical education - M2 (Master’s degree, 1st year) 
5. Formation of values in mathematics education process - M2 (Master’s degree, 1st 

year) 
These courses have such contents. 
1. Beauty and Mathematics-B4  
Part 1. Beauty and mathematics. Beauty and mathematics. The beauty of 

mathematics. Objective and subjective signs of math Beauty. Internal and external 
expressions of mathematicl Beauty.  

Part 2. Summands of beauty and mathematics. Symmetry. The golden ratio. The 
Riphme and harmony.  

Part 3. Mathematics in beauty. Mathematics in architecture. Symmetry in armenian 
khachkars. Mathematics and painting. Mathematics and music. Mathematics and chess. 
Mathematics and literature.  

2. Aesthetic Foundations of Mathematical Education-M1 
Part 1. The main aesthetic values and education of mathematics. Beauty and 

mathematics. Objective aspects of mathematical beauty. Subjective aspects of mathematical 
beauty. Internal and external aesthetics in mathematics education. The primary esthetic values 
and mathematical education.  

Part 2. Categories of aesthetic education and mathematical education. The aesthetic 
demands and mathematics education. The attitude relation and mathematics education. The 
aesthetic recognition and mathematical education. The aesthetic evaluation and mathematical 
education.  

Part 3. Beauty of architectural styles of mathematical education. Methods of 
knowledge and beauty of mathematical education. The aesthetic appeal of methods of 
teaching mathematics. The aesthetic appeal of methods induction and deduction.  
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Part 4. The aesthetic appeal of the formations of mathematics. Formation of the 
beauty in the process of learning of concepts. Formation of the beauty in the process of 
learning of theorems. Formation of the beauty in the process of learning of proofs. Formation 
of the beauty in the process of learning of problems.  

3. Moral values and educational potential of mathematics-M1. Part 1. Good and 
evil. Part 2. Dignity and respect. Part 3. Love. Part 4. Justice. Part 5. Debt. Part 6. Conscience 
and Shame. Part 7. Virtue and Defect. Part 8. Honor. Part 9. Freedom. Part 10. The meaning 
and purpose of life. Part 11. Happiness.  

4. Psychic values and mathematical education-M2. Part 1. The needs and 
mathematics education. Part 2. The emotion in learning mathematics. Part 3. The sense in 
learning mathematics. Part 4. The attention and mathematical education. Part 5. The memory 
and mathematical education. Part 6. The will and mathematics education. Part 7. The 
imagination and mathematical education. 

5. The formation of values in mathematics education process-basic training-M2. 
Part 1. Value, value orientations, value system. Part 2. Analysis of values, types of values. 
Part 3. Synthesis of values. Part 4. Mental values. Part 5. Truth values. Part 6. Aesthetic 
values. Part 7. Moral values. Part 8. National values. Part 9. Universal values.  

The material corresponding to the indicated courses is described in the publications [1]-
[5] of the author. 

 
References 

 
1. Mikaelian, H. S. (2003). Modern Issues in teaching Mathematics. Yerevan. (in Armenian). 
2. Mikaelian, H. S. (2011). Moral values and educational potencial of mathematics. Yerevan. (in 

Armenian).   
3. Mikaelian, H. S. (2014). Beauty and mathematics. Yerevan. (in Armenian). 
4. Mikaelian, H. S. (2015). Beautiful and educational potential of mathematics. Yerevan. (in Armenian).  
5. Mikaelian, H. S. (2016). Aesthetic foundations of mathematical education. Yerevan. (in Armenian).  
 
Анотація. Микаелян Г. С. Про базові проблеми формування цінностей у системі 

навчання вчителів. У статті наводиться досвід АГПУ з підготовки майбутніх вчителів 
математики до формування цінностей учнів загальноосвітньої школи в процесі навчання 
математики. 

Ключові слова: математичне виховання, викладання математики, цінності, моральні 
цінності, естетичні цінності, ознаки математичної краси.  

 
Summary. Mikaelian H. S. The basic problem of the values formation in the system of the 

teachers training. The article shows the experience of the ASPU on the preparation of future 
mathematics teachers for the formation of the values of pupils of the general education school in the 
process of teaching mathematics. 

Keywords: mathematical education, teaching of mathematics, value, moral values, aesthetic 
values, truth values, the features of mathematical beauty.  

 
Аннотация. Микаелян Г. С. О базовой проблеме формирования ценностей в системе 

обучения учителей. В статье приводится опыт АГПУ по подготовке будущих учителей 
математики к формированию ценностей учащихся общеобразовательной школы в процессе 
обучения математике. 

Ключевые слова: математическое образование, преподавание математики, ценности, 
моральные ценности, эстетические ценности, признаки математической красоты. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 
Невпинне зростання наукової інформації, особливості розвитку сучасного 

суспільства та його економіки, піднесення соціальної ролі особистості та 
інтелектуалізації її праці, швидка зміна технологій потребують від вищих закладів 
освіти України забезпечення якісно нового рівня навчально-виховного процесу. 
Сучасний світ складний, а тому в педагогічному університеті майбутнім учителям 
бажано не тільки засвоїти певний обсяг знань, а й навчитися користуватися ними, 
опанувати методом видобування нових знань, сформувати фахові компетентності, 
потрібні для успішної самореалізації у житті, подальшому навчанні та професійній 
діяльності. Запровадження компетентнісного підходу на перше місце у навчанні 
виводить практично та життєво-значущі для студентів знання та вміння, вимагає поваги 
до реальних можливостей та індивідуальних особливостей студентів, сприяє розвитку 
особистісних властивостей, необхідних для подальшого самостійного життя та 
професійної діяльності.  

Навчальна діяльність сучасних студентів багатогранна і велика за обсягом. Набутих у 
школі математичних знань і досвіду для більшості них не достатньо, щоб свідомо, швидко і 
самостійно (як це передбачається сучасними навчальними планами і програмами) опанувати 
майбутнім фахом. Сучасне навчання в університеті вимагає від студентів умінь і навичок 
знаходити різні відомості, швидко і якісно засвоювати великий обсяг навчального матеріалу, 
користуватися науковою і навчальною літературою, самостійно опрацьовувати окремі 
положення теоретичного матеріалу, розв’язувати незнайомі типи задач тощо.  

Для підготовки майбутнього вчителя математики в сучасних умовах необхідно 
створити високоефективне навчальне середовище – штучно побудовану систему, 
спрямовану на досягнення цілей навчально-виховного процесу. Розглядаючи засади 
моделюваня навчального середовища сучасних педагогічних систем, В. Ю. Биков 
виокремлює такі його структурні елементи: цільовий, змістовно-інформаційний, 
викладацький, студентський, освітній мікросоціум, систему засобів, технологічний, 
навчальні приміщення [1]. На сучасному етапі функціонування вищих навчальних 
закладів удосконалення (чи оновлення) потребують як кожен структурний елемент 
окремо так і вся структура навчального середовища, що визначає внутрішню 
організацію, взаємозв'язок і взаємозалежність між його елементами.  

Характерними особливостями навчального середовища підготовки майбутнього 
вчителя математики є складність, динамізм, відкритість, нестабільність, нелінійність, 
самоорганізація. Детальніше про це у нашій роботі [2]. Основними функціями такого 
навчального середовища сьогодні є стимулювання студентів до набуття знань і досвіду, 
усвідомлення необхідності здійснення рефлексії та навчання протягом життя.  

Діяльність студентів і викладачів має багатокомпонентну та розгалужену 
структура, що визначається метою навчання та особливостями навчального матеріалу, 
методами, формами та засобами навчання, готовністю студентів і викладачів до 
співпраці. У процесі навчання майбутніх учителів математики особливого значення 
набуває можливість вибору підходів до введення математичних понять і теорій, 
способів доведення тверджень і розв’язування задач, форм організації контрольних 
заходів і самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.  
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Навчальному середовищу, як відкритій системі, властиві обмін із середовищем 
існування, що є джерелом контекстного збагачення й оновлення змісту освіти. 
Майбутніх учителів слід готувати до роботи в школі відповідно до останніх 
нововведень, зокрема до реалізації основних положень Концепції Нової Української 
Школи. Студентів бажано стимулювати до ознайомлення з новими нормативними 
документами, вивчення передового педагогічного досвіду, участі в різного роду 
фахових тренінгах тощо. В університеті майбутні вчителі мають оцінювати свої 
досягнення не тільки як студенти, а більшою мірою – як фахівці-педагоги: якого нового 
і корисного досвіду набули, які технології засвоїли, як працювати за новими 
підручниками, які засоби доцільно використовувати, як урізноманітнювати форми 
навчання з дітьми різних вікових технологій тощо. 

З цією метою доцільно пропонувати студентам брати участь у різноманітних 
тренінгах і семінарах, що проводять провідні фахівці в галузі нових технологій навчання. 

 Проводячи самоаналіз, самоконтроль, самооцінювання, самокорекцію, 
самопізнання та інші рефлексивні акти щодо набуття та використання особистісного 
досвіду, навчально-пізнавальної діяльності та професійного потенціалу студенти мають 
можливість змінювати хід освітнього процесу з метою вирішення проблемних ситуацій, 
задоволення пізнавальних потреб, систематизації або повторення навчального 
матеріалу тощо. Знання та набуті компетентності в галузі методики навчання 
математики сьогодні  повною мірою є інтелектуальним капіталом, який можна (і 
потрібно) монетизувати. Студенти мають зрозуміти, що в майбутньому умови 
монетизації будуть залежати від рівня та якості фахової компетентності, а тому на 
кожному етапі навчання (як по горизонталі так і по вертикалі) слід здійснювати 
рефлексію стосовно набутого досвіду і постійно дбати про його поповнення та 
удосконалення. 
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Анотація. Бевз В. Г. Удосконалення навчального середовища підготовки майбутніх 

учителів математики. У статті висвітлено структуру навчального середовища підготовки 
майбутніх учителів математики, розглянуто його особливості та основні функції: 
стимулювання студентів до набуття знань і досвіду, усвідомлення необхідності здійснення 
рефлексії та навчання протягом життя.  

Ключові слова: навчальне середовище, основні функції, підготовка вчителя 
математики, досвід, інтелектуальний капітал, рефлексія.   

Summary. Bevz V.G. Improvement of the educational environment of the future teachers 
of mathematics. The article describes the structure of the educational environment for the training of 
future teachers of mathematics, examines its peculiarities and main functions: to stimulate students to 
acquire knowledge and experience, to realize the need for reflection and life-long learning. 

Keywords: learning environment, basic functions, training of mathematics teacher, experience, 
reflection, intellectual capital and its monetization.   

Аннотация. Бевз В. Г. Совершенствование учебной среды подготовки будущих 
учителей математики. В статье рассмотрена структура учебной среды подготовки будущих 
учителей математики, его особенности и основные функции: стимулирование студентов к 
приобретению знаний и опыта, осознание необходимости осуществления рефлексии и 
обучения в течение жизни. 

Ключевые слова: учебная среда, основные функции, подготовка учителя математики, 
опыт, рефлексия, интеллектуальный капитал, монетизация. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО 

ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Сучасний вчитель математики – фахівець, що має фундаментальну підготовку з 

предмету, здатний працювати в умовах реформування системи вітчизняної освіти, 
зокрема – математичної, самостійно поглиблювати та вдосконалювати власні знання та 
вміння з предмету, ознайомлюватися з новими психолого-педагогічними 
дослідженнями, дослідженнями у галузі методики навчання математики, реагувати 
оперативно та адекватно на можливі зміни. 

Отже, серед завдань навчання студентів-майбутніх вчителів математики:  
– забезпечити ґрунтовне вивчення студентами Державного стандарту, нових 

шкільних програм, підручників нового покоління, навчальних посібників з математики; 
розуміння закладених в них методичних ідей, можливостей реалізації компетентнісного 
підходу у процесі навчання математики; 

– формувати у майбутніх вчителів математики бажання і спроможність творчо 
підходити до розв’язування проблем методики навчання математики, формувати 
навички і вміння самостійно аналізувати процес навчання, досліджувати методичні 
проблеми в умовах профільного навчання математики;  

-створювати необхідні умови для розвитку прагнення студентів до науково-
обґрунтованого пошуку шляхів вдосконалення своєї праці в умовах профільного 
навчання математики. 

Студенти мають набути вміння застосовувати й традиційні, й новітні технології 
навчання математики; виважено підходити до вибору конкретних форм, методів, 
засобів навчання у заданих/наявних умовах; вивчати, грамотно аналізувати, адаптувати 
досвід роботи вчителів, інновації до власної педагогічної діяльності. 

 У межах вивчення курсу «Вибрані питання методики навчання математики»  
(авторський курс, розробники Чашечнікова Л.Г., Чашечникова О.С.) нами 
розглядається проблема якісної підготовки учнів з математики у контексті національної 
стратегії розвитку освіти в Україні, формування їх математичної культури як на уроках, 
так і у ході позакласної та позашкільної роботи з математики в умовах 
диференційованого навчання математики (розглядається як рівнева, так і профільна 
диференціація). Особлива увага приділяється поглибленому вивченню математики, 
роботі з обдарованими учнями, зокрема, аналізується досвід роботи вчителів м. Суми 
та Сумської області, закладів позашкільної освіти м. Суми, власний досвід роботи у 
Сумській загальноосвітній школі № 17, міському Центрі науково-технічної творчості 
молоді (ЦНТТМ) на етапі становлення з 1998 по 2003 роки. На цьому етапі студенти в 
ході обговорення питань вже можуть спиратися на власний досвід проходження 
педагогічної практики. 

Після обговорення особливостей сучасних шкільних програм і підручників з 
математики студентам на основі вимог до створення авторських програм пропонується 
творче завдання: розробити фрагмент авторської програми з конкретної теми. Для 
захисту творчого завдання необхідно відповісти на запитання: чим саме відрізняється 
авторська програма від традиційної; пояснити доцільність включення нових питань, 
змін у послідовності викладання та ін.; чи відповідає авторська програма віковим та 
індивідуальним особливостям учнів, на яких вона розрахована, чи не призводить її 
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використання до перевантаження учнів; чи забезпечує використання авторської 
програми досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, чи відповідає вона 
освітнім стандартам; чи відповідає час, відведений на вивчення теми, обсягу 
навчального матеріалу, що пропонується; які  підручники і навчальні посібники можна 
використовувати як обов’язкові, а які – як додаткові; які саме дидактичні матеріали 
можна застосовувати. Також студенти мають запропонувати підібрати або скласти 
системи відповідних завдань, створити фрагменти авторських дидактичних матеріалів. 
Важливим етапом є обгрунтування доцільності використання авторської програми. 

Одним із ключових питань є питання моніторингу математичної підготовки учнів 
як необхідна умова вдосконалення математичної освіти, з’ясування її відповідності 
світовим стандартам, тому студентами аналізується зміст та організація проведення  
ЗНО та ДПА з математики, TIMSS, PISA, ЕДЕ, обговорюється ідея впровадження Тесту 
загальної навчальної компетентності, яка й досі не реалізована в Україні. 

Все більш актуальним стає в умовах зменшення навчального часу на вивчення 
математики питання інтенсифікації навчання, тому студентам пропонуються завдання 
щодо розробки конспектів уроків з конкретних тем, які б враховували можливості 
інтенсифікації (опора на психолого-педагогічні особливості школярів конкретного віку, 
використання мнемотехніки; використання алгоритмічного підходу, знаково-
символьних засобів, зокрема математичної символіки, створення опорних конспектів, 
доцільне впровадження ІКТ у навчальний процес та інше). 

Досвід підготовки майбутніх вчителів математики свідчить, що вивчення курсу 
«Вибрані питання методики навчання математики» сприяє розвитку у них здатності 
більш оперативно реагувати на зміни у системі математичної освіти, формує 
прогностичність їх професійного мислення. 
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КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ ВИЩОЇ 

МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
 
У STEM-програмах (Science, Technology, Engineering and Mathematics) підготовки 

фахівців європейського рівня, що активно впроваджуються в українську освіту, 
акцентовано увагу на важливості покращення математичної освіти майбутніх фахівців 
через використання комп’ютерно-орієнтованих технологій під час навчання. 
Незважаючи на досить значні досягнення в напрямі комп’ютерно-орієнтованого 
навчання розділів вищої математики майбутніх інженерів, залишається не з’ясованим 
питання використання досліджуваних технологій як систематизованих технологій 
супроводу процесу передачі студентам знань і вмінь та їх засвоєння під час навчання.  

Cупроводом вважається те, що супроводжує певну дію чи процес. Ми 
досліджуємо процес навчання вищої математики (ВМ) майбутніх інженерів. 
Супроводжувати такий процес комп’ютерно-орієнтованими технологіями – означає 
подавати студентам навчальні повідомлення у демонстраційній формі, застосовуючи 
локальні пристрої відтворення цифрової інформації (ноутбук, мобільний телефон, 
планшет, проектор тощо) та мережеві ресурси. Враховуючі, що здійснення 
відповідного супроводу уможливлюється через програмні засоби навчання, його 
(супровід) можна вважати комп’ютерно-орієнтованим. Позиціонуючи супровід 
відповідним чином, ми використовуємо програмні засоби, що за певною класифікацією 
можуть бути призначені для: демонстраційного моделювання, забезпечення складової 
діяльнісного предметно-орієнтованого середовища, визначення рівня навчальних 
досягнень студентів, отримання довідкових повідомлень. 

Природною формою розміщення та зберігання вказаних засобів різного 
призначення є освітні сайти. Освітній сайт – це цілісна, концептуально обґрунтована і 
структурно вибудувана система, що об’єднує в собі взаємозв’язані між собою веб-
сторінки, зміст яких підпорядкований загальній ідеї і виражений в конкретних цілях і 
завданнях кожної з них. 

Розглянемо більш докладно методичні вимоги до розробки комп’ютерно-
орієнтованого курсу навчання ВМ майбутніх інженерів. Сайт має складатись з чотирьох 
модулів: навчального, методичного, інтерактивного та моніторингового. Блоки 
навчального модуля мають забезпечувати теоретичне й практичне навчання та подання 
інформаційно-довідкових повідомлень студентам. До засобів, що містяться у 
теоретичному блоці мають входити паперові й електронні підручники та навчально-
методичні посібники, що містяться в електронній бібліотеці, конспекти лекцій з 
дисципліни, інтерактивність яких забезпечуються комп’ютерно-орієнтованими 
засобами навчання: комп’ютерними тестами, що уможливлюють управління усним 
опитуванням студентів; педагогічними програмними засобами, призначеними для 
графічного аналізу отриманих результатів; динамічними моделями, що через анімацію і 
напівавтоматичне управління допомагають студенту сприймати візуалізовані моделі 
соціальних, економічних, фізичних та інших процесів; онлайн калькуляторами, що 
застосовуються для перевірки готового розв’язання завдань. 

Практичний блок має містити навчально-методичні рекомендації до практичних 
занять, інтерактивні практичні й лабораторні заняття для аудиторної й самостійної 
роботи студентів з умовами завдань до індивідуальних робіт та з прикладами 
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пояснення їх розв’язування. Засоби, що використовуються під час теоретичного 
навчання мають бути доповнені тренажерами, що можуть використовуватись 
викладачем і студентом для супроводу перевірки досягнутих результатів, повторення 
та закріплення навчального матеріалу, формування й удосконалення практичних 
навичок майбутніх фахівців. 

Дидактичне забезпечення інформаційно-довідкового блоку має  уможливлювати 
управління навчальною діяльністю студентів через WEB технології. У блоці може бути 
розміщена віртуальна класна кімната, що через карту навчання та систему 
інформаційних ресурсів з досліджуваної дисципліни забезпечить доступ до викладача у 
зручний час, навчання ВМ у зручному місці, неодноразовий доступ до  навчальних 
матеріалів, індивідуалізацію навчання, залучення інтерактивних дидактичних засобів.  

До матеріалів методичного модуля може відноситись: навчальна програма з ВМ; 
навчально-методичні рекомендації до навчання дисципліни; дидактичні матеріали до 
опанування процедур розв’язування математичних завдань різних типів. 

Забезпечення сервісів взаємодії «викладач-студент», «студент-студент» може 
здійснюватися через блоки інтерактивного модуля. Сайт має містити  зв'язок із 
ресурсами, що уможливлюють застосування онлайн розрахунків, педагогічні програмні 
засоби та системи комп’ютерної математики, підтримувати зв'язок із популярними 
соціальними мережами для оцінювання його матеріалів та поширення використання, 
забезпечувати онлайн консультації й листування за електронною поштою викладача, 
надавати відеозв’язок у певний час за допомогою Skype.  

Останні блоки інтерактивного модуля мають забезпечувати моніторинговий 
модуль, за допомогою якого здійснюється інтерактивний контроль комп’ютерно-
орієнтованого навчання ВМ. Цим модулем може пропонуватися тестування, онлайн 
заліковка тощо. 

 Зазначені вимоги було дотримано під час розробки навчальних сайтів 
«Диференціальні рівняння» [2] та «Вища математика» [1]. 
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МОДЕЛЮВАНННЯ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ 
 
На сучасному етапі «велика увага приділяється людині, її культурі, освіті, 

розвитку творчих задатків, здібностей, створенню необхідних для цього умов, 
демократизації виробничої і невиробничої сфер, гуманізації всього способу життя 
людини. У зв'язку з цим гуманізація і гуманітаризація освіти в наш час стають 
його найважливішою фундаментальною якістю» [8, с.12]. Специфічна 
особливість гуманітарного знання надавати діяльності людини сенсу. Крім того, 
вона призводить до осмислення фундаментальної ролі особистості у відкритті і 
засвоєнні фундаментального наукового знання, які, у свою чергу, забезпечать 
розвиток особистісного фундаменту для творчої самореалізації і 
саморозвитку [7, с.32]. 

Фундаменталізація освіти не може бути зведена тільки до виявлення інваріантного 
ядра фундаментальних наукових знань і інтеграції на його основі навчальних дисциплін і 
навчальної діяльності студентів. Тут можливості обмежені і, мабуть, вичерпані. 
Повинно йтися, перш за все, про якісно нові цілі освіти, нові принципи відбору, 
систематизації і структуризації наукових знань, що забезпечують нову якість 
навчального пізнання, мислення, нову якість освіченої особистості. Ця тенденція 
значно збагатить суть концепції фундаменталізації. 

Концептуальною основою моделювання фундаменталізації математичної 
освіти у професійній підготовці економістів є побудова каскаду моделей різного 
масштабу і характеру, які в сукупності є динамічною складною системою з 
властивостями самоорганізації. 

Конкретні моделі відображають різні підходи фундаменталізації математичної 
освіти у професійній підготовці економістів і взаємодоповнюють одна одну, 
поєднуючись в узагальненій, концептуальній моделі. 

Кожна з моделей реалізує один чи декілька загальнонаукових підходів до 
фундаменталізації математичної освіти у професійній підготовці економістів. 

На основі загальнонаукових підходів ми розробили такі конкретні моделі: 
описову; структурну; управлінську; синергетичну; ступінчасту; функціональну. 

Описова модель ґрунтується на основі гуманістичного підходу. В умовах 
могутнього інформаційного потоку та перевазі наукової думки у бік гуманізації, 
фундаменталізація має особливий сенс, перешкоджаючи розмиванню фундаменту 
теоретико-методологічного знання, навчального пізнання, мислення, суб'єкт-суб'єктного 
діалогу, "зубожінню душ при збагаченні інформацією" (А. Леонтьев). 

Описову модель фундаменталізація математичної освіти у професійній підготовці 
економістів доцільно доповнити структурною моделлю, яка відображає зв’язки між; її 
елементами. В її основі лежать системний та структурний підходи. Системний підхід 
настільки тісно пов'язаний зі структурним, що їх доцільно розглядати у єдності. 

Очевидно, що система фундаменталізації математичної освіти у професійній 
підготовці економістів є імовірнісною, хоча й детермінована зовнішніми вимогами 
(освітньо-професійними програмами, державними стандартами тощо). Тому 
третьою моделлю у каскаді моделей доцільно вибрати кібернетичну модель, яка 
моделює закриту систему фундаменталізації математичної освіти економістів у 
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першому наближенні і реально враховує лише два компоненти: математичну та 
спеціальну економічну освіту. 

Синергетична модель фундаменталізації математичної освіти у професійній 
підготовці економістів, яка окрім основних компонентів (математична освіта, 
економічна професійна підготовка) ураховує вплив на ці взаємодіючі компоненти і 
зовнішніх чинників. 

Феноменологічна модель фундаменталізації математичної освіти у професійній 
підготовці економістів на основі інтегративного підходу є перехідною від цілепокла-
даючих моделей (описової, структурної, кібернетичної та синергетичної) до моделей 
результативних (функціональної моделі на основі діяльнісно-акмеологічного підходу). 

Тому наступною у каскаді моделей виступає синергетична модель 
фундаменталізації математичної освіти у професійній підготовці економістів, яка 
окрім основних компонентів (математична освіта, економічна професійна підготовка) 
ураховує вплив на ці взаємодіючі компоненти і зовнішніх чинників. 

Завершальною у каскаді є функціональна модель фундаменталізації математичної 
освіти економістів, побудована на основі діяльнісного та ідеологічного підходів. 

Таким чином, концептуальна модель фундаменталізації математичної освіти у 
професійній підготовці економістів будується на засадах формування комплексу 
каскадних моделей. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Статистика останніх років показує стійке падіння попиту на спеціальність 

«математика» серед абітурієнтів вузів. Це досить прикро, адже не одне складне 
завдання, чи проект не розв’язується без використання математики. Можна 
звинувачувати в падінні попиту на математику ринкову систему державного 
замовлення, яка використовує чисту конкуренцію, від якої в економіці відмовились 100 
років тому. Друга причина зниження попиту у слабкому зв’язку математики з 
прикладними задачами. Цей зв’язок забезпечується прикладною математикою. Але на 
практиці математичні курси цих двох спеціальностей майже співпадають. Це пов’язано 
з тим, що кафедри прикладної математики відокремились від математичних разом з її 
викладачами. Важливими математичними предметами в навчальних планах по 
прикладній математиці є математичне моделювання та обчислювальні методи.  

На наш погляд, головною задачею прикладної математики є прийняття 
оптимальних рішень при розв’язуванні прикладних задач. Тому значне місце в курсах 
прикладної математики необхідно приділити теорії та чисельним методам оптимізації. 
Методи оптимізації в значній мірі використовують математичний аналіз, алгебру та  
багатовимірну геометрію. Ці методи находять широке використання у всіх галузях: 
економіці, фінансах, управлінні, технологічних процесах, інформатиці та інших. В наш 
час оптимізація є досить широкою галуззю досліджень. Частина цих досліджень 
представлена в енциклопедії оптимізації [1], яка налічує 4646 сторінок.  Навчить 
студентів знаходити оптимальні розв’язки при розв’язуванні складних прикладних 
задач є основою підготовки спеціалістів по прикладній математиці.  

Для реалізації поставленої задачі переорієнтації прикладної математики на 
оптимізацію необхідні кваліфіковані викладачі, що проводять наукові дослідження в 
оптимізації та знайомі з її останніми результатами. На жаль таких викладачів досить 
мало і навіть в провідних столичних вузах оптимізація викладається на рівні 70 років 
минулого століття. В 90-х роках минулого століття в оптимізації були отримані 
революційні результати. Це пов’язано з методами внутрішньої точки, напіввизначеною 
оптимізацією та дослідженнями в галузі глобальної оптимізації [2-4]. Але для наших 
викладачів ці результати залишились майже незаміченими.  

В наш час розроблена значна кількість комп’ютерних програм для розв’язування 
задач оптимізації. Але їх ефективне використання доступне тільки спеціалістам по 
оптимізації, так як задачу часто перед розв’язуванням необхідно спростити або 
перетворити до другого вигляду, що під силу тільки спеціалісту. 

Дослідженнями в оптимізації займаються в Україні традиційно в Інституті 
кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова, але ті наукові школи світового рівня в 
оптимізації які в ньому були раніше на жаль відійшли в минуле.  Є декілька 
університетів де займаються теорією оптимального керування, яка займала провідне 
положення в світі за часів Радянського Союзу. Але практичне використання теорії 
оптимального керування призводить до розв’язання задач скінченновимірної 
оптимізації. Автор присвятив скінченновимірній оптимізації 5 монографій та 
навчальний посібник (див. [5-6] та посилання там) в яких відображені останні наукові 
досягнення в цій галузі знань. Тому на базі нашого університету можна організувати 
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курси підвищення кваліфікації викладачів по прикладній математиці. 
Блок дисциплін по оптимізації повинен включати такі предмети: опуклий аналіз, 

лінійну, квадратичну, напіввизначену, дискретну та комбінаторну оптимізацію, 
оптимізацію на мережевих графіках, глобальну оптимізацію та теорію оптимального 
керування. Необхідно скоротити кількість методів в цих курсах і давати тільки сучасні 
та ефективні методи. Це насамперед симплекс-метод та двоїстий симплекс-метод для 
розв’язування задач лінійного програмування. Симплекс-метод для напіввизначеного 
програмування. Прямо-двоїсті методи внутрішньої точки для лінійного, 
напіввизначеного та нелінійного програмування. Двоїсті методи для нелінійного 
програмування. Метод розгалужень та границь для комбінаторної оптимізації.  

В наш час в університетських курсах по оптимізації майже не викладаються 
методи глобальної оптимізації. Це пов’язано зі складністю реалізації таких методів або 
низькою їх ефективністю. Але при розв’язуванні  складних прикладних задач, як 
правило, отримуємо багатоекстремальні задачі. Тому такі задачі та ефективні методи їх 
розв’язування повинні бути представлені в університетських курсах по оптимізації. 
Складність розв’язування багатоекстремальних задач призвела до розробки багатьох 
методів заснованих на випадковому пошуку. Ці дослідження займають значне місце в 
сучасній глобальній оптимізації [8], але вони тільки в окремих випадках можуть дати 
точні або навіть наближені розв’язки. Автор розробив ефективний детермінований 
метод точної квадратичної регуляризації [7] для розв’язування задач глобальної 
оптимізації. Це досить простий метод для практичної реалізації, що підтверджують 
багаточисельні експерименти. Цей метод необхідно включити в університетські курси 
по оптимізації. Враховуючи те, що дискретні та комбінаторні задачі легко перетворити 
до задач глобальної оптимізації, то цей метод дозволяє ефективно розв’язувати також 
ці класи задач. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА КОНТРОЛЬ 
ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ 

 
 «Самостійна робота студентів – це планована індивідуальна або колективна 

робота студентів, що виконується за завданням і при методичному керівництві 
викладача, але без його безпосередньої участі» [1]. 

 За останні роки кількість навчальних аудиторних годин зменшилась на користь 
збільшення годин на самостійну роботу студентів. Розв’язанню проблеми самостійної 
роботи студентів приділяли  й приділяють багато уваги педагоги, методисти, 
психологи, викладачі вищої школи. 

 Високий рівень професійної майстерності, компетентності та творчості 
досягається тільки коли реалізується потреба саморозвитку і самовдосконалення. А для 
цього у майбутніх фахівців слід розвивати вміння самостійної роботи. 

 На жаль, випускники шкіл не вміють самостійно працювати. Тому їх потрібно 
навчити та привчити самостійно працювати. Щоб цього досягти, самостійна робота 
студентів повинна бути ретельно спланованою, організованою та контрольованою. 

 До організації самостійної роботи студентів висуваються наступні вимоги [2]: 
- відповідність меті та завданням вивчення  й опрацювання матеріалу; 
- ретельний вибір викладачем змісту та обсягу навчального матеріалу; 
- відповідність видів самостійної роботи реальним навчальним можливостям 

студентів; 
- використання інформаційно-комп’ютерних і педагогічних технологій навчання, 
- особистісна орієнтованість системи самостійних завдань; 
- дотримання норм обсягу навчального матеріалу для самостійного опрацювання 

студентами. 
 
До видів самостійної роботи студентів з математики відносяться: 
- робота з підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками, 

дидактичними матеріалами; 
- робота на персональному комп’ютері; 
- розв’язування задач, прикладів, зокрема професійно-спрямованих і прикладних 

задач, задач міжпредметного змісту,  завдань творчого характеру; 
- лабораторні роботи; 
- математичне моделювання; 
- написання рефератів з елементами наукового дослідження; 
- підготовка матеріалів на наукові, науково-методичні та науково-практичні 

студентські конференції. 
Навчити та привчити студентів самостійно працювати досить важко. Необхідна 

велика підготовча робота з ретельного відібрання задач і прикладів з даної теми, 
підготовки карток з диференційованими завданнями тощо. 
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Самостійне виконання завдання – самий надійний показник якості засвоєних 
знань, набутих умінь і навичок студентів. 

Проведення самостійної роботи повинно мати систематичний характер. 
Самостійна робота студентів сприяє виробленню їх свідомого відношення до 
систематичної навчальної праці. 

Для з’ясування якості виконання самостійної роботи студентів її слід 
контролювати. З самого початку навчання у ВНЗ, з самого початку навчання  вищої 
математики треба діагностувати навченість та здібності до навчання студентів  з 
математики. 

Для здійснення контролю за самостійною роботою студентів слід проводити усне 
опитування та контрольні роботи різних видів: п’яти-, десятихвилинні, одногодинні, 
двогодинні – залежно від обсягу навчального матеріалу, який підлягає контролюванню. 

Відомості про результати контрольних заходів дають змогу викладачам 
корегувати навчальний процес. 
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Summary. Krylova T. The independent work of students and control to its execution. The 

demands to organization of the independent work of students, the forms of independent work and 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ 
ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
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НАВЧАННЯ ДОВЕДЕНЬ МАТЕМАТИЧНИХ ТВЕРДЖЕНЬ УЧНІВ, ЯКІ 

ВИВЧАЮТЬ МАТЕМАТИКУ ПОГЛИБЛЕНО 

Оволодіння учнями мистецтвом доведення є одним із найважливіших навчальних 
результатів навчання математики (особливо на профільному чи поглибленому рівнях). 

Загальні питання методики навчання доведень дедуктивним методом досліджено 
науковцями російської (Г.Глейзер, В.Гусєв, В.Далінгер, Г.Дорофеєв, Ю.Колягін, 
О.Лященко, Г.Саранцев, І.Смірнова, А.Столяр, І.Шаригін, та ін.) та вітчизняної (Г.Бевз, 
В.Бевз,М.Бурда, В.Кірман, Н.Кугай,З.Слєпкань,О.Скафа, Н.Тарасенкова,С.Яценко та 
ін.) методичної шкіл. Попри широкий спектр наукових розвідок проблема навчання 
учнів, які вивчають математику поглиблено, способам доведень і способам пошуку 
доведень математичних тверджень залишається актуальною.  

Вагомий потенціал у цьому аспекті мають якуроки математики, так і курси за 
вибором, як от,міжпредметний курс за вибором «Основи криптології» (для учнів 9-х, 
10-х класів із поглибленим вивченням математики).Його теоретичну основу складають, 
зокрема елементи теорії подільності й теорії конгруенцій в кільці цілих чисел, основи 
алгоритмізації та програмування (курс інформатики 8-9 клас).Нові математичні факти, 
які пропонуємо доводити в межах навчання вказаного курсу: необхідна й достатня 
умова взаємної простоти двох чисел, властивість мультиплікативності функції Ейлера, 
формула для знаходження функції Ейлера для довільного натурального числа і такого, 
що є степенем простого числа, теорема Ейлера, мала теорема Ферма.Навчальним 
результатом виступатиме оволодіння школярами способами міркувань відповідно до 
аналітичного, синтетичного, аналітико-синтетичного методів доведення, методу від 
супротивного, методу повної індукції і конструктивного способу доведення 
математичних фактів. Більш детально зупинимося на твердженнях, які доводяться 
конструктивним способом. 

Як відомо, конструктивний спосіб доведення має широке застосування у 
доведенні геометричних фактів. Однак, деякі теореми курсу алгебри (8 кл.), що 
вивчається на поглибленому рівні, у підручнику[2] доведено конструктивно 
(зліченність множин раціональних, цілих чисел, мала теорема Ферма тощо). Ми 
пропонуємо застосувати конструктивний спосіб для доведення властивості 
мультиплікативності функції Ейлера та теореми про значення функції Ейлера для 
натурального числа, що є степенем простого числа. При цьому, на нашу думку, 
доцільно застосовувати як навчання готовим доведенням, так і самостійне винайдення 
учнями способу доведення.Зі способом міркувань у готовому конструктивному 
доведенні учнів доцільно ознайомити на прикладі доведення властивості 
мультиплікативності функції Ейлера. Мотивацію її вивчення і зразок проведення 
міркувань наводить учитель[1, с.130]. Зауважимо, що на етапі закріплення 
конструктивного способу доведення важливо провести додаткову роботу щодо 
виділення структури доведення, пропонуючи учням виділити основну ідею доведення, 
проаналізувати запропоновану допоміжну конструкцію (таблиці 11.1, 11.2 [1, с.130-
131]), побудувати коротку схему проведеного доведення, зафіксувати посилання на 
відомі факти. Не менш вагоме значення мають і конструювання учнями доведень за 
аналогією, за вказаною структурою, за запропонованими вчителемідеєю, методом. 
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Наприклад, закріплення конструктивного способу доведенняможливо здійснити в ході 
доведення теореми: «Якщо р – просте число і ,то », –
скеровуючи учнівна пошук способу доведення системою відповідних запитань 
(завдань): 1) запишіть у вигляді таблиці, що містить р стовпчиків, усі натуральні числа 
від 1 до ; 2) визначте, які числа в таблиці взаємно прості з р і скільки їх; 3) зробіть 
висновок про кількість чисел, що є взаємно простими з числом ; 4) зробіть висновок 
щодо значення функції Ейлера . Для засвоєння змісту теореми і запам’ятовування 
формулювання теореми пропонуємо виконати вправи, наслідками з яких є нові 
математичні факти. 

Вправа 1. Чому дорівнює значення функції Ейлера, , якщо р – просте число? 
Наслідок 1. Якщо р – просте число, то . 
Вправа 2.Як обчислити функцію Ейлера для натурального числа , що 

задано в канонічному вигляді ? 
Наслідок 2. Якщо натуральне число задано в канонічному вигляді 

, то . 
Допоміжні конструкції можуть бути пред’явлені чи сконструйовані учнями 

самостійноу вигляді таблиць, допоміжних математичних об’єктів (числових виразів, 
функцій, послідовностей тощо). Розвиток умінь школярів доводити твердження має 
відбуватися шляхом доведення як теоретичних тверджень, так і в ході 
розв’язуваннявправ на доведення, як от: доведіть, що для натуральних чисел зна-
чення функції  є парним числом; користуючись теоремою Ейлера доведіть, що 
виконуються конгруенції: ; . 

Отже, у навчанні учнів конструктивного способу доведень доцільно: 1) провести 
аналіз і вивчення готових доведеньз метою їхнього подальшого відтворення, 
врахувавши варіативність допоміжних конструкцій та їх знаково-символьних оболонок, 
можливі варіації способів доведень; 2) передбачити самостійну побудову доведення 
учнями за аналогією або на основі попередньо вказаного вчителем способу чи прийому 
доведення; 3) забезпечити можливість самостійного пошуку і проведення доведень. 
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ПІДГОТОВКА  ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ 
MOODLE 

 
Сучасний освітній процес неможливо уявити без використання засобів 

комп’ютерного навчання. Стрімке зростання науково-технічних досягнень почалося із 
середини ХХ ст. За цей час були винайдені засоби зберігання й обробки інформації, які 
знайшли застосування у навчальному процесі. Дистанційне навчання є однією з форм 
здобування освіти, яка практично повністю базується на застосуванні комп’ютерних 
технологій [1]. 

 На базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького діють 
підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики. Ці курси 
розміщені на Web-сервері інформаційно-обчислювального центру ЧНУ і були розроблені в 
навчальній платформі MOODLE.MOODLE(акронім від Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment – модульне об'єктно-орієнтоване динамічне 
навчальне середовище) – це система управління навчальним контентом. За допомогою 
даної системи можна створювати електронні навчальні курси і проводити як аудиторне 
навчання, так і навчання на відстані (заочне/дистанційне) [2]. 

У 2016-2017 н. р. в Навчально-науковому інституті фізики, математики та 
комп’ютерно-інформаційних систем ЧНУ імені Богдана Хмельницького було 
започатковано підготовчі курси до зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року для 
абітурієнтів з дисциплін «Математика» та «Фізика». Підібрані кафедрами завдання було 
розміщено в системі електронного навчання MOODLE для підготовки абітурієнтів до ЗНО. 
Було проаналізовано завдання пробних та основних тестувань зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики за період з 2009 до 2017 років. Завдання були класифіковані за 
темами та включені до бази задач дистанційних навчальних курсів.  

Значно підвищити ефективність такого навчання міг би візуальний контакт викладача 
і абітурієнта. Для цього пропонується створити ряд навчальних фільмів по темах курсів та 
по розв’язанні складних завдань. До створення таких фільмів бажано залучати не лише 
викладачів, а й студентів та магістрантів. Крім того, варто налагодити спілкування з 
абітурієнтами у вигляді електронної переписки, відеоконсультацій  тощо. Добрі результати 
міг би дати форум, де обговорювались би особливості розв’язання завдань з математики 
при підготовці до ЗНО. 

Такі форми безпосереднього спілкування сприятимуть залученню абітурієнтів до 
навчання на фізико-математичних спеціальностях навчально-наукового інституту. 

Література 
1. Комп’ютерні технології в освіті:навч. посібн. / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк. – 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 239 с. 
2. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. 

Герасименко, В.М. Франчук // За ред.   Ю.В. Триуса. – Черкаси. – 220 с. 
 
Анотація. Атамась В.В., Лисенко М.В. Підготовка до ЗНО з математики за допомогою системи 

MOODLE.  Повідомляється про роботу дистанційних курсів при Черкаському національному 
університеті на базі системи MOODLE. Намічені шляхи подальшого використання цієї системи у 
навчанні абітурієнтів. 

Ключові слова:дистанційні курси, система MOODLE, ЗНО з математики. 
Summary. Atamas V., Lysenko М.  Preparation for ЕІТ in mathematics with the help of the 
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basis of the MOODLE system. The ways of the further use of this system in the training of entrants are outlined.  
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системы MOODLE. Сообщается о работе дистанционных курсов при Черкасском национальном 
университете на базе системы MOODLE. Намечены пути дальнейшего использования этой системы в 
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РЕЙТИНГУВННЯ ШКІЛ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗОВНІШНЬОГО 

НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 
Зовнішнє незалежне оцінювання  – іспити для вступу до ВНЗ в Україні.Комплекс 

організаційних процедур (передусім – тестування) спрямований на визначення рівня 
навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до 
вищих навчальних закладів. 

Мета зовнішнього незалежного оцінювання: підвищення рівня освіти населення 
України та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до 
якісної освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту базової і 
повної середньої освіти й аналізу стану системи освіти, прогнозування її розвитку [1]. 

Завданням сертифікаційної роботи з математики є перевірити основні теоретичні 
знання, практичні вміння й навички з алгебри і початків аналізу та геометрії, а саме: 
розв’язування задач, побудову математичних моделей та їх дослідження, знаходження 
кількісних характеристик геометричних фігур, аналіз інформації, наведеної в графічній 
та текстовій формах [2].  

Запропоновані у статистичних даних результати ЗНО з математики по школах 
міста Черкаси не дають змоги їх порівнювати. Для того, щоб отримати рейтинг шкіл  
було використано «коефіцієнт математичності» школи, який обраховувався так: 
відношення кількості учнів, які здавали математику до кількості учнів школи, які 
здавали ЗНО з української мови, помножене на середній бал ЗНО з математики по 
школі. Іспит із української мови є обов’язковим, тому кількість учнів, що здавали ЗНО 
з української мови, рівна кількості випускників. У таблиці 1 наведено дані про 
результати ЗНО з математики для 5 шкіл міста Черкаси. Помітно виділяється своїми 
показниками лише фізико-математичний ліцей. Решту шкіл важко відрізнити одну від 
одної, особливо, якщо невідомо яка частка випускників, що виконували завдання з 
математики. 

Таблиця 1 
 

% учасників, які 

отрималивідповідний результат за шкалою 100-200 балів Назва 
Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 

не 
подолали 

поріг [100;120) [120;140) [140;160) [160;180) [180;200] 

Черкаський  фізико-
математичний ліцей 
(ФІМЛІ)  

56 0.00 0.00 0.00 3.57 12.50 83.93 

Черкаська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №30  22 0.00 9.09 13.64 27.27 45.45 4.55 

Черкаський колегіум 
"Берегиня"  36 0.00 0.00 13.89 25.00 47.22 13.89 

Черкаська гімназія №9 
іменіО.М.Луценка 33 0.00 6.06 3.03 21.21 45.45 24.24 

Черкаська гімназія №31  48 0.00 8.33 6.25 22.92 33.33 29.17 
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У таблиці 2 наведено «коефіцієнт математичності» за два роки, що дає змогу 
вишикувати школи за рейтингом та порівняти динаміку змін.  

Таблиця 2 
 

Рік Назва 
 2016 2014 

Черкаськийфізико-математичнийліцей (ФІМЛІ)  178,56 161,67 
Черкаськазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30  121,43 111,71 
Черкаськийколегіум "Берегиня"  100,69 97,00 
Черкаськагімназія №9 іменіО.М.Луценка 95,96 84,51 
Черкаськагімназія №31  94,69 90,63 
 

Запропонований коефіцієнт звісно не є ідеальним, але результати такого 
рейтингування можуть бути використані, наприклад, при проведенні профорієнтаційної 
роботи по залученню учнів до навчання на математичних спеціальностях ВНЗ.   
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Анотація.Атамась В.В., Лисенко С.В. Рейтингування шкіл за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики.У статтізапропоновано 
коефіцієнт, який дозволяє порівняти школи за результатами ЗНО з математики. 
Наведено приклад використання такого коефіцієнта. 
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Summary.Atamas V., Lysenko S.  Rating of schools based on the results of external 

independent evaluation in mathematics.The article suggests a coefficient that allows you to 
compare schools based on the results of external independent evaluation in mathematics. An 
example of using such a coefficient is given. 

 
Key words:external independent evaluation in mathematics, rating of schools. 
 
Аннотация.Атамась В.В., Лысенко С.В. Рейтингование школ по результатам 

внешнего независимого оценивания по математике. В статье предложен 
коэффициент, который позволяет сравнить школы по результатам ВНО по математике. 
Приведен пример использования такого коэффициента. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФІЛЬНОМУ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 
 

Відповідно Концепції профільно навчання у старшій школі одним з основних її завдань є 
сприяння у розвитку творчої самостійності, формуванні системи уявлень, ціннісних орієнтацій, 
дослідницьких умінь і навичок (як складових дослідницької компетентності), що забезпечать 
випускнику школи можливість успішно само реалізуватися [1]. При цьому, провідним 
принципом визначення структури навчання математики за математичним і фізико-
математичним профілями, є моделювання у навчальному процесі елементів діяльності фахівця-
математика, реалізація якого у певній мірі може бути забезпечена через організацією 
дослідницької роботи учнів[2]. Саме тому однією з цілей профільного навчання математики є 
формування дослідницьких компетентностей учнів. 

Поняття дослідницької компетентності розглянуто у роботах М. С. Голованя, 
О. В. Мерзликіна, П. П. Нечипуренка, О. М. Фоміна та інших науковців. Розвиток та 
формування дослідницької компетентності з математики висвітлено у роботах 
Л. В. Форкунової, О. М. Джафарової, В. В. Десницької, О. В. Позднякової, 
Д. С. Тінькової,Л. В. Форкунової тощо. Проте питання формування дослідницької 
компетентності у профільному навчанні математики є недостатньо розкритим, що і зумовило 
вибір теми. 

У науковій літературі існує достатня кількість трактувань поняття дослідницької 
компетентності, спираючись на означення наведене у роботі [3], у профільному навчанні 
математики дослідницьку компетентність розглядаємо як системну властивість особистості, що 
проявляється у готовності та здатності до здійснення навчально-дослідницької діяльності з 
математики. 

Слід зазначити, що відповідно до [1] формування дослідницької компетентності з 
математики потрібно здійснювати не тільки на уроках, а й в позаурочний час, зокремау процесі 
роботи на курсах за вибором;участі в олімпіадах, турнірах, інтерактивних математичних 
конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів, конкурсу науково-дослідницьких робіт 
Малої академії наук;навчанні у виїзних профільних школах тощо. 

Одним із прийомів формування дослідницької компетентності з математики, який можна 
використовувати як на уроках, так і при підготовці до олімпіад та турнірів, є розв’язання однієї 
задачі (або доведення теореми) декількома способами. Застосування цього прийому сприяє не 
тільки розвитку умінь учнів використовувати раніше набуті знання в новій ситуації, а й привчає 
їх «бачити» у об’єкті, що вивчається нові функції та властивості, комбінувати вивченні раніше 
способи розв’язання та доведення. 

Для прикладу пропонуємо розглянути теорему про властивість бісектриси трикутника.  
Теорема. Бісектриса внутрішнього кута трикутника ділить протилежну сторону 

трикутника на частини, що пропорційні двом іншим сторонам цього трикутника. 
Після того як учитель доводить теорему як запропоновано у більшості підручників з 

геометрії (спосіб 1), учням пропонується розглянути й інші способи доведення (ще чотири). 
Продемонструємо деякі. 

Дано: ΔАВС, АL – бісектриса ∠А. 

Довести: АС:АВ = СL:LВ 
Доведення: 
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Спосіб 2.Навколо Δ АВС опишемо коло та продовжимо бісектрису АL до перетину з цим 
колом у точці W (рис. 1).  

Δ АСL~ Δ ВWL за ІІ ознакою, звідки   . 

Δ АLВ~ Δ СLW за ІІ ознакою, звідки   . 
Враховуючи, що WВ = WС, маємо АС : АВ = СL: LВ 

Спосіб 3.Нехай АL – бісектриса ∠САВ Δ АВС. Проведемо висоту АН (АН ВС) (рис. 2). 

Позначимо площі Δ АLС та Δ АLВ відповідно S1та S2, тоді S1=; S2  =, звідки  

 . З іншого боку, S1 =; S2=, звідки  

 . Тоді за властивістю транзитивності АС:АВ = СL:LВ. 

  
Рис. 1 Рис. 2 
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МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ: 
КЛЮЧОВА ЧИ ПРЕДМЕТНА? 

 
Компетентнісний підхід, який реалізується нині в освіті, актуалізує загальні й 

спеціальні уміння, затребувані в житті і в подальшій освіті випускників школи, задає 
напрям оновлення цілей і змісту загальної освіти; орієнтує на формування в учнів не 
лише знань і умінь, а й досвіду діяльності та ціннісних орієнтацій. До важливих завдань 
навчання учнів у школі належить формування їхньої здатності логічно мислити. 
Набуття цієї здатності відбувається через оволодіння математичною компетентністю. 

Мета даної публікації з’ясувати місце математичної компетентності в системі 
компетентностей учнів, набутих у процесі навчання в школі. 

Відповідно до Концепції нової української школи, математична компетентність 
належить до 10 ключових компетентностей. Математична компетентність передбачає 
культуру логічного й алгоритмічного мислення, учні повинні набути вміння 
застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах, 
здатність до побудови, розуміння і використання простих математичних моделей.  

За визначенням PISA, математична компетентність учнів визначається як 
поєднання математичних знань, умінь, досвіду та здібностей людини, які забезпечують 
успішне розв'язання проблем, що потребують застосування математики. При цьому 
мають на увазі не конкретні математичні вміння, а більш загальні уміння, що 
включають математичне мислення, математичну аргументацію, постановку та 
розв'язання математичної проблеми, математичне моделювання [5]. 

На думку С. А. Ракова, математична компетентність – це вміння бачити та 
застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного 
моделювання, вміння будувати математичну модель, досліджувати її методами 
математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень. 
Дослідник вважає, що математична компетентність визначається рівнями навчальних 
досягнень, для яких суттєвим є набуття математичних умінь [4]. 

Європейська довідкова система рекомендує розглядати математичну 
компетентність разом із базовими компетентностями у галузі науки і техніки як 
ключову. У документі «Ключові компетентності для навчання впродовж життя» 
математичну компетентність розглядають як здатність застосовувати додавання, 
віднімання, множення, ділення та пропорції в усних та письмових обчисленнях у 
повсякденних ситуаціях… . На нашу думку, таке визначення математичної 
компетентності пояснює її як предметну компетентність. 

На думку Г. К. Селевко, математична компетентність є «ключовою 
суперкомпетентністю» і визначається як «уміння працювати з числом, числовою 
інформацією – володіння математичними уміннями» [5]. Таке трактування, на думку 
В. В. Хом’юк, суперечить сутнісній властивості ключової компетентності – 
приналежність до метапредметного, тобто спільного для всіх предметів змісту: 
засобами математики формуються елементи ключових компетентностей, наприклад: 
здатність критично мислити, складати алгоритм виконання дій, розподіляти час у 
роботі; аналізувати та відбирати необхідні дані чи інформацію тощо. 
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Предметна математична компетентність є показником високого рівня 
математичних умінь, здатності встановлювати зв’язки між набутими математичними 
знаннями та реальними ситуаціями. Предметні компетентності формуються у процесі 
глибокого засвоєння учнями змісту навчального матеріалу з математики. 

Враховуючи, що вивчення математики здійснюється на різних рівнях, залежно від 
обраного профілю навчання школи, на нашу думку, математичну компетентність 
можна відносити або до ключових, або до предметних компетентностей.  

У школі вивчення математики диференціюється за трьома рівнями: рівнем 
стандарту, академічним і профільним рівнями. Кожному з них відповідає окрема 
навчальна програма. Програма рівня стандарту спрямована на формування в учнів 
уявлення про математику, не передбачається, що випускники школи продовжуватимуть 
вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність. Програма 
академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до засвоєння знань. 
Основна увага приділяється засвоєнню математичних знань і виробленню вмінь 
застосовувати їх до розв’язання практичних і прикладних задач, оволодінню 
математичними методами, моделями. Програма профільного рівня передбачає 
поглиблене вивчення математики з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо 
пов’язану з математикою або її застосуваннями. 

Таким чином, вважаємо, що для учнів, які вивчають математику на рівні 
стандарту, математичну компетентність варто розглядати лише як ключову. Для учнів 
профільного рівня навчання – як предметну компетентність. В залежності від рівня 
навчальних досягнень учнів, які вивчають математику на академічному рівні, 
математична компетентність можна розглядати як ключову або предметну. Для усіх 
учнів математична компетентність має бути ключовою, проте, для учнів достатнього і 
високого рівня навчальних досягнень математична компетентність буде предметною.  
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Summary. Bachynska R. Mathematical competence of pupils: key or subject? Different 
determinations of the concept «mathematical competence» are considered in the article. The 
difference between key and subject competences is exposed.  
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компетентность». Раскрыто различие между ключевой и предметной математическими 
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НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Нова українська школа переходить від освіти, яка спрямована на засвоєння знань 

та навичок, до освіти, яка сприятиме формуванню в учнів системи вмінь самостійного 
здобування знань, їх практичного використання, надаватиме можливість розвивати 
здібності кожного школяра та виховувати активне ставлення до навчального процесу. 
Для цього вчителям необхідно шукати нові ефективні підходи до організації 
навчального процесу, використовувати методики та технології, що зорієнтовані на 
активне освоєння школярами всіх елементів пізнавальної діяльності. Особливої 
актуальності набуває розвиток критичного мислення учнів. 

Під критичним мисленням розуміють наукове мислення, сутність якого полягає в 
прийнятті обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі 
властивості, як усвідомленість та самовдосконалення. Найсуттєвішою рисою 
критичного мислення є високий ступінь усвідомленості власних розумових дій. 

Критичне мислення опирається на ряд конкретних процедур і стратегій, які 
підвищують вірогідність подолання проблемних ситуацій, які є найважливішою 
умовою для його розвитку під час навчання математики.  

Методика розвитку критичного мислення передбачає організацію навчального 
процесу згідно з наступними положеннями [2], серед яких ми виділили ті, які доцільно 
застосовувати на уроках математики: цілі навчання формулюються шляхом створення 
проблемних ситуацій; зміст навчання подається у вигляді проблемних задач; 
використовуються проблемні методи навчання, що створюють ситуації вибору; 
проводяться інтерактивні заняття, що передбачають діалог у процесі розв’язування 
проблемних задач. 

Навчання математики орієнтується не на запам’ятовування фактологічного 
матеріалу, а на постановку проблеми і пошук її розв’язку. Методика розвитку 
критичного мислення заснована на творчому співробітництві учня і вчителя, на 
розвитку в учнів аналітичного й творчого підходів до будь-якого матеріалу. 
Суперечливість проблемної ситуації на уроці стає початком критичного 
розмірковування, а розв’язування проблеми забезпечує опанування принципів, 
стратегій та процедур критичного мислення. Проблемність запропонованої вчителем 
задачі забезпечує внутрішню мотивацію навчальної діяльності учнів та спонукає їх 
ознайомитися із правилами критичного мислення. Особливим є те, що критичне 
мислення передбачає здатність учнів ставити нові запитання, випрацьовувати 
різноманітні аргументи, приймати незалежні та продумані рішення. Саме тому 
доцільно використовувати для цього навчальний діалог [1].  

Навчальний діалог є способом організації навчального процесу, при якому 
здобуття учнями нових знань здійснюється за допомогою системи проблемних 
запитань та пізнавальних завдань. Виходячи з того, що навчальний діалог є складною 
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формою організації навчального процесу, на першому етапі ми пропонуємо наступну 
схему, яку доцільно використовувати вчителю математики для підготовки до уроку. 

1. Сформулюйте цілі та мотиви вивчення заданої теми за підручником та визначте 
очікувані результати за двома напрямами: 1) навчання: 2) розвиток. 

2. Проаналізуйте теоретичний і задачний матеріал теми та виберіть ті його 
частини, які доцільно використати у вигляді проблемних ситуацій або задач і можна 
подати за допомогою навчального діалогу. 

3. Визначить вид діалогу в залежності від виду спілкування: 1) учитель − учінь; 
2) учінь – учінь; 3) учінь – комп’ютер. 

4. Оберіть структуру проведення діалогу (лінійну чи розгалужену) та складіть 
план запитань за обраною структурою.  

За лінійною траєкторією діалогу послідовність запитань-відповідей складається з 
таких запитань, на які відповіді є однозначними. Розгалужена траєкторія діалогу 
передбачає наявність вибору, при якому поточне запитання передбачає кілька 
альтернативних варіантів відповідей учня Зауважимо, що як при лінійній, так і при 
розгалуженій траєкторії діалогу, кожне нове запитання є логічним наслідком відповіді 
на попереднє запитання. 

Зауважимо, що для того, щоб полегшити побудову навчального діалогу вчителю 
або навчати учнів правильно ставити запитання, доцільно використовувати 
класифікацію запитань. Ми пропонуємо розподілити запитання на наступні види: за 
дидактичною функцією (навчальні та контролюючі); за логічною структурою (прості і 
складні); за обсягом змісту (локальні і узагальнюючі); за кількістю можливих 
відповідей (відкритими і закритими); за способом виникнення (заплановані і стихійні); 
за місцем у навчальному процесі (ситуативні і відстрочені). 

Продовження роботи ми вбачаємо у розширенні видів навчального діалогу та 
збільшення класифікації запитань для його проведення. 
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ТИПОВІ ПОМИЛКИ УЧНІВ 5 КЛАСУ ПІД ЧАС РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 
РІВНЯНЬ 

 
Розвиток сучасного українського суспільства висуває високі вимоги як до процесу 

формування та розвитку особистості в школі, так і до результатів цього процесу. 
Важливою складовою загальноосвітньої підготовки сучасної мобільної особистості є 
математична освіта. Реформування освіти на основі компетентісного підходу потребує 
суттєвих змін у всіх ланках педагогічної системи: у цілях і результатах навчання і 
виховання; у змісті освіти; у діяльності вчителя і учнів; у технологічному забезпеченні 
навчального процесу; в освітньому середовищі. У навчанні математики в школі 
особливу увагу доцільно приділяти типовим помилкам, яких припускаються учні, та 
проведенню роботи щодо їх усунення та попередження. 

Згідно з В. А. Далінгером [2], до типових (стійких) помилок відносяться помилки, 
які виявляються в того самого учня (або в кількох учнів) неодноразово, або ті, що 
виявляються хоча й одноразово, але у багатьох учнів. Помилки, які виявляються 
одноразово, вважаються випадковими. Типові помилки мають масовий характер, 
високу частоту «народження» в роботах учнів. Появу типових помилок учений пов’язує 
з такими причинами: 1) психологічні фактори; 2) недоліки програм і підручників; 
3) недосконалість організації навчального процесу; 4) неволодіння учнями на 
необхідному рівні синтаксисом і семантикою математичної мови. Серед психологічних 
причин виникнення помилок в учнів Н. С. Майкова [цит. за джерелом 3] виділяє такі: 
а) використання неправильних асоціативних зв’язків; б) домінування асоціативних 
зв’язків над смисловими через виконання під час навчання лише однотипних завдань; 
в) інтерференція умінь/навичок, коли формування одного уміння/навички гальмується 
іншим; г) перенесення деяких умінь/навичок в область таких завдань, де їх дія 
обмежена або зовсім неможлива.  

Згідно з Н. А. Тарасенковою [4-6], аналіз помилок необхідно здійснювати у двох 
площинах – змістовій і семіотичній. У даній роботі зупинимось на першій з них. 

Для дослідження типових помилок, яких припускаються учні під час 
розв’язування рівнянь у курсі математики 5 класу, нами було проаналізовано 
результати виконання учнями контрольних робіт (тематичних і підсумкових). Загалом 
опрацьовано 27 робіт учнів 5 класу Надточаївського НВК. Якщо не брати до уваги ті 
роботи, у яких завдання не були розв’язані повністю або не доведені до кінця, то в 
середньому на одну роботу допущено 1,17 помилки, серед яких типові помилки 
складають 81,5% усіх помилок. Щоб точніше схарактеризувати ці помилки, назвемо 
їхні можливі витоки. 

Невміння знаходити невідомий множник. Наприклад, розв’язуючи рівняння 
7 y = 14, учні одержують: y = 14 ∙ 7  , у = 98. 

Невміння знаходити невідомий доданок. Наприклад, розв’язуючи рівняння         
х + 7 = 2, учні одержують: х = 7 + 2; х = 5.  

Невміння знаходити невідоме зменшуване. Наприклад, розв’язуючи рівняння         
х – 7 = 2, учні одержують: х = 7 – 2; х = 5.  

Невміння знаходити невідомий від’ємник. Наприклад, розв’язуючи рівняння         
13 – х = 8, учні одержують: х = 13 + 8; х = 21.  
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Невміння знаходити невідоме ділене. Наприклад, розв’язуючи рівняння х : 7 = 7,  
учні одержують: х = 7:7 ; х = 1.  
Невміння знаходити невідомий дільник. Наприклад, розв’язуючи рівняння 

14 : х = 2, учні одержують: х = 14 ∙ 2; х = 28.  
Невміння визначати порядок арифметичних дій. Тут зустрічаються помилки 

принаймні двох видів. Один із них є наслідком наведених вище типових помилок, коли, 
наприклад, у рівнянні 2 ∙ (x + 5) = 20  учні неправильно знаходять невідомий множник 
(х + 5). Другий вид помилок цього типу пов’язаний із розкриттям дужок. Наприклад, у 
наведеному рівнянні учні одержують: 2x = 20 - 5 ; 2x = 15; x = 15 : 2; x = 7 (ост.1). 

 Невміння знаходити дріб від числа. Наприклад, розв’язуючи рівняння                        
, учні одержують: ; х + 50 = 21; х = 21 – 50.  

Невміння знаходити число за його дробом. Наприклад, розв’язуючи рівняння 
 , учні одержують: х = 0,4  ; х = 0,8.    

На завершення зазначимо, що в умовах зростаючого дефіциту педагогічних кадрів 
у багатьох школах прагнуть більш досвідчених і більш підготовлених учителів ставити 
на старші класи, орієнтуючись на потреби навчання в профільних класах, підготовку до 
ЗНО. Однак викладене вище показує, що в 5 класі особливо потрібен «сильний» 
учитель математики, тому що саме в середній ланці закладаються базові складові 
математичної грамотності та культури учнів. 

Не менш важливо, щоб учитель 5-6 класів володів певними методичними 
прийомами роботи щодо усунення помилок учнів та їх попередження. У цьому ми 
вбачаємо напрям подальших наших досліджень.  
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НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ЇХ 

РЕАЛІЗАЦІЯ В СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 
 
Математика, як наука і частина загальнолюдської культури, має потужний 

аксіологічний потенціал, а тому навчання математики в школі має зробити певний 
внесок у розвиток підростаючого покоління. З цією метою у сучасні програми з 
математики для старшої школи інтегровані наскрізні лінії, які спрямовані на 
формування в учнів ключових компетентностей. Пропонується чотири теми, які будуть 
розглядатися під час вивчення математики та інших шкільних предметів. А саме: 
1.Наскрізні лінія «Здоров’я і безпека», якою передбачено становлення учня як 
емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати 
навколо себе безпечне життєве середовище. 2. Наскрізна лінія «Громадянська 
відповідальність», яка покликана сприяти формуванню відповідального члена громади і 
суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. 3. 
Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність», що націлена на 
розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в швидкозмінному середовищі, 
розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань. 4. Наскрізна лінія 
«Екологічна безпека й сталий розвиток», якою передбачено формування в учнів 
соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності до 
збереження довкілля і розвитку суспільства. 

Для ефективної реалізації запропонованих наскрізних ліній у навчальний процес і 
надання науково-методичної підтримки вчителям підготовлено різного роду методичні 
рекомендації. Заслуговує на увагу робота «Посібник для вчителя для реалізації 
наскрізної тематичної лінії «Громадянська відповідальність» в оновлених шкільних 
програмах для 5 — 9 класів» [5]. У цьому посібнику зазначається, що у процесі 
вивчення математики в школі розвиток соціальної та громадянської компетентності 
може відбуватися через навчання на трьох рівнях: навчання про, навчання для розвитку 
розуміння і особистого ставлення і навчання через. 

У посібнику [5] подано кілька прикладів вправ, що стосуються конкретних 
навчальних тем: 1) Сімейний бюджет (Натуральні числа і дії з ними, 5 кл.); 2) Бюджет 
участі (Відношення і пропорції, 6 кл.); 3) Наше майбутнє (Функції, 7 кл.); 4) Де ви 
стоїте (Раціональні вирази, 8 кл.); 5) Зробіть крок вперед (Нерівності, 9 кл.). 

Завдання цікаві, повністю забезпечені потрібними матеріалами для організації 
дискусії. Автори посібника передбачають, що за допомогою цих вправ можна 
розвивати такі складові громадянської компетентності: вміння аналізувати власну 
економічну ситуацію, родинний бюджет, користуючись математичними методами; 
вміння аргументувати та відстоювати свою позицію; вміння співпрацювати в команді; 
ощадливість і поміркованість.  

На нашу думку, автори посібника односторонньо відображають складові 
громадянської відповідальності, розглядаючи переважно питання бюджету, фінансів і 
податків. Про це свідчать як запропоновані вправи-ситуації, так і деталізація другого 
рівня навчання у контексті розвитку соціальної та громадянської компетентності – 
навчання для розвитку розуміння і особистого ставлення. Крім того, наївними здаються 
прив’язки суспільних питань «про право на рівність» і «соціальну нерівність» до чисто 
математичного поняття «нерівність». 
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На нашу думку формування відповідального члена громади і суспільства не 
можна обмежувати питаннями бюджету і фінансів, економії та ощадливості. Слід 
створити умови для того, щоб учні усвідомили, що відповідальний громадянин — це 
той, хто ідентифікує себе громадянином держави, у якій живе, навчається чи працює, 
громадянські цінності, виконує громадянські обов’язки, займається особистим 
саморозвитком, бере участь у громадській діяльності, дбає про розвиток країни тощо. 

На уроках математики ефективно реалізувати наскрізну лінію «Громадянська 
відповідальність» можна через розв’язування задач, зміст, яких стосується складових 
громадянської відповідальності, а саме:громадянської ідентифікації;готовності свідомо 
приймати і добровільно виконувати закони; системи національних цінностей;уміння 
передбачати наслідки своїх дій і вчинків; усвідомлення власної відповідальності за все 
навколишнє; поваги до державних символів, історії, культури;  усвідомлення потреби в 
засвоєнні системи знань; толерантного ставлення до інших людей;розвиненої потреби 
допомагати іншим тощо. Детальніше про це – у нашій роботі [1]. 

Сюжетні задачі, спрямовані на реалізацію змістових ліній, у невеликій кількості 
представлені в сучасних підручниках алгебри, зокрема у «Алгебра, 8» [2] і «Алгебра, 9» 
[3]. Для учнів розроблено окремий збірник таких задач [1], в якому подано коротку 
характеристику кожної наскрізної лінії з конкретними прикладами застосування 
математики; систему задач, структуровану відповідно до програмних тем для кожного 
классу основної школи; методичні рекомендації щодо інтеграції та реалізації 
наскрізних ліній ключових компетентностей у процесс навчання математики. 

Для старшої профільної школи реалізація наскрізних ліній ключових 
компетентностей має бути розширеною (за рахунок повторення матеріалу за основну 
школу, самостійної та позакласної роботи) і поглибленою (за рахунок вивчення 
логарифмічних і показникових функцій, інтегрального та диференціального числення).   
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ РІВНЯНЬ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ 

 
Активізація пізнавальної діяльності учнів є багатоаспектною проблемою, 

характерними рисами якої є підвищення рівня активності та самостійності учнів, 
незмінно зростаючі працездатність та інтерес учнів до математики. Від пізнавальної 
активності учнів під час вивчення шкільного курсу математики залежать результати 
знань, їх підготовка до роботи в сучасних умовах, до творчої діяльності. Цей факт 
потребує реалізації методів навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної 
діяльності школярів у оволодінні знаннями, розвитку їх навичок до самоосвіти та його 
творчого використання в нових життєвих умовах. Саме через активну творчу діяльність 
можна досягти міцного засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу, розвитку 
навичок його творчого використання [1]. 

Слід зауважити що активізація пізнавальної діяльності учнів здійснюється через 
розв’язування задач різними способами.  

Розв’язування задачі різними способами дає учням усвідомлення того, що ці 
способи існують і багато з них є цілком посильними. Адже у значної частини учнів 
виникає думка, що дану задачу (теорему) не можна розв’язати (довести) іншим 
способом, ніж запропоновано в шкільному підручнику.  

Використання різних способів розв’язування задач дає змогу в окремих випадках 
змінити одне розв’язування іншим – легшим, шукати ефективніші методи навчання, 
творчо розв’язувати інші питання навчального процесу [2]. 

Сформованість інтересу в учнів на відшукання різних способів розв’язування 
задач сприятиме розвитку дослідницьких здібностей. Адже, прочитавши задачу і ще не 
виконавши ніяких дій, учень повинен прагнути до того, щоб навчитись відразу бачити, 
що той чи інший спосіб не підходить для її розв'язування, а ось цей, інший спосіб, 
може бути використаний. Таке вміння сформується тільки в процесі розв'язування 
однієї і тієї самої задачі різними способами. Саме тому ефективніше розв’язувати одну 
й ту саму задачу кількома різними способами, ніж розв’язувати три-чотири різні 
задачі. 

Як відомо, більшість всіх математичних задач розв’язуються за допомогою 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Це пов’язано з тим, що математичні моделі 
побудовані на системі лінійних алгебраїчних рівнянь або в процесі розв’язку зводяться 
до неї. Тому важливим етапом розв’язання є правильний вибір ефективного методу 
обчислення. Основними способами розв’язування систем рівнянь в шкільному курсі 
математики є наступні. 

1. Графічний спосіб. Сутність даного способу полягає у тому, що в якому в одній 
системі координат будують графіки рівнянь, і координати точки перетину графіків 
відповідають кореням рівнянь. 
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2. Спосіб алгебраїчного додавання передбачає, що в одному або в кількох 
рівняннях, використовуючи основні властивості рівнянь, урівнюються коефіцієнти при 
одному з невідомих так, що вони матимуть протилежні знаки коефіціентів. Потім 
рівняння почленно додаються. 

3. Способом підстановки. Сутність даного способу полягає в тому, що в одному 
або кількох рівняннях виражають одну зміну через іншу. Потім дану підстановку 
підставляють у інше рівняння, перетворюючи його на рівняння з однією змінною. 

4. Спосіб заміни змінної. Сутність даного способу полягає в тому, що замість 
вираз, що містить змінну вводять нову змінну, утворюючи допоміжне рівняння. 
Розв’язують одержане допоміжне квадратне рівняння відносно нової змінної, а потім 
повертаються до виразу, що містить зміну в початковому рівнянні.  

У ході виконання роботи ми розробили систему задач на розв’язування систем 
рівнянь різними способами. Задачі становили три рівня складності. Дану систему для 
апробації було запропоновано учням 9 класу Дмитрівської ЗОШ − ст. 
Золотоніського району Черкаської області. 

Зауважимо, що розв’язуючи системи рівнянь різними способами учні починали 
краще зрозуміти специфіку того чи іншого способу, його переваги і недоліки залежно 
рівня складності задачі. В наслідок цього значно зростала пізнавальна активність учнів. 
Після того, як учні знаходили декілька способів розв’язування задачі в них виникала 
зацікавленість у відшуканні нових способів розв’язування і, як наслідок, зацікавленість 
розв’язування інших типів математичних задач. 

Розв’язування задач різними способами можна віднести до вправ творчого 
характеру з логічним навантаженням. Пошук різних способів розв’язування задачі є 
одним з ефективних прийомів, який дозволяє глибше розкрити взаємозв’язок між 
величинами, що входять до задачі, та є одним із способів перевірки розв’язку задачі. 
Саме тому необхідно спрямувати діяльність учнів на пошук способів розв’язування, їх 
порівняння та вибір раціонального рішення задачі. Це справляє позитивний вплив на 
розвиток пізнавальної діяльності школярів та на їх вміння творчо підходити до 
розв’язування математичних задач.  
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Анотація. Васюк А. С., Проценко М. В. Розв’язування систем рівнянь різними 

способами. У статті розглянуто розв’язання питання активізації пізнавальної діяльності 
учнів за допомогою розв’язування задач різними способами. У якості прикладу наведено різні 
способи розв’язування систем алгебраїчних рівнянь. 

Ключові слова: розв’язування задач, спосіб розв’язування. 
Summary. Vasyuk А., Protsenko M. Solving systems of equations in different ways.  

The article deals with the solution of the problem of activating cognitive activity of students through 
solving problems in different ways. As an example, we present various methods for solving algebraic 
equations. 

Keywords: solving tasks, way of solving. 
Аннотация. Васюк А.С., Проценко М.В. Решение систем уравнений различными 

способами. В статье рассмотрены решения вопроса активизации познавательной 
деятельности учащихся с помощью решения задач разными способами. В качестве примера 
приведены различные способы решения систем алгебраических уравнений. 

Ключевые слова: решения задач, способ решения. 
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ЕКОІНТЕДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ТА ПІДХІД МІЖДІЯЛЬНІСНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 

 
У контексті забезпечення особистісних і суспільних запитів та потреб педагогічна 

й учнівська спільноти відчули необхідність у актуалізації проблеми організації 
навчально-пізнавальної діяльності як такої, що стимулює до постійного оновлення 
власних знань і вмінь, сприяє виникненню, зростанню й закріпленню бажання 
здійснювати навчання впродовж життя, готує до творчої самореалізації в суспільстві. 

Різні аспекти проблеми організації навчально-пізнавальної діяльності були й 
залишаються предметом аналізу багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, водночас є 
потреба в теоретичному обґрунтуванні процесу організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів основної школи під час навчання математики у площині наукових 
підходів (особистісно орієнтований, системний, когнітивний, компетентнісний, 
просторово-середовищний, екоінтедиференційний та підхід міждіяльнісної інтеграції). 

Здійснемо тлумачення щодо реалізації екоінтедиференційногопідходу та 
підходуміждіяльнісної інтеграції у процесі навчання.Уведення в науковий обіг поняття 
«екоінтедиференційний підхід» здійснено на позначення: 1) наукової позиції щодо 
організації діяльності учнів на основі цілеспрямованої гармонізації впливів вікових та 
життєвих криз; 2) практичної реалізації екологізації як орієнтованості вчителя на 
зведення до мінімуму «життєвих криз», які переживаються учнями або окремим учнем 
у наслідком особливих випадкових обставин, що набули розгортання на особистісному, 
міжособистісному або суспільному рівнях, виявляються в родинному колі чи в 
класному колективі; 3) гнучкого запровадження інтеграції й диференціації з метою 
пом’якшення перебігу вікових та життєвих криз.  

Реалізації екоінтедиференційного підходу, яким передбачено гнучке 
запровадження інтеграції й диференціації з метою пом’якшення перебігу вікових та 
життєвих криз, котрі переживаються учнями підліткового віку, в разі: 

- наявності в поведінці учнів ознак вікових та життєвих криз вибудовування 
навчально-пізнавальної діяльності здійснюється з домінуванням інтеграції, тобто 
об’єднання учнів у комфортні для взаємодії групи за власним вибором, який 
опосередковано контролюється вчителем через складність змісту запропонованих задач 
(завдань), та власним бажання учня розвивати здібності Інших («я можу і хочу 
допомогти іншому (іншим)»), іншими словами ефективним використанням засобового 
базису та соціальних і пізнавальних мотивів учнів; 

- відсутності в поведінці учнів ознак вікових та життєвих криз вибудовування 
навчально-пізнавальної діяльності здійснюється з домінуванням диференціації. Зазначене 
реалізується як свідоме обрання кожним учнем одного з видів диференціації, зокрема 
диференціації за різноспособовим виявом пізнавальної активності («я хочу»); 
диференціації за бажанням розвивати свої здібності («я можу»); диференціації за 
різноспособовим виявом пізнавальної активності й бажанням розвивати свої здібності («я 
можу і хочу»). 

Вказаний підхід базується на підходіміждіяльнісної інтеграції. Введення в 
науковий обіг поняття «міждіяльнісна інтеграція» здійснила Т. Мієр [1].Поняття 
«міждіяльнісна інтеграція» запропоновано ученою на позначення: 1) стану поєднання 
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різних видів діяльності у цілісність, що характеризується словами «впорядкування» і 
«взаємопроникнення», набуває вияву в повному і частковому поєднанні різних видів 
діяльності між собою та йменується «повна міждіяльнісна інтеграція» й «часткова 
міждіяльнісна інтеграція»; 2) процесу, що веде до цього стану; 3) результату, що 
отримано на основі поєднання різних видів діяльності між собою[1, с. 433].  

Реалізація міждіяльнісної інтеграціїсприяла розгляду процесу організації 
навчально-дослідницької діяльності дітей в контексті поліфункціональної діяльності 
вчителя (викладання й управління) та різноспособового учіння школярів. Учіння «я 
навчаю себе», «мене навчають інші», «я навчаю інших» та «учіння у взаємонавчанні» 
розглянуто як усвідомлену, цілеспрямовану й самостійну діяльність учня, яка 
супроводжується безпосередньою або опосередкованою взаємодією з іншими, 
спрямовується на оволодіння знаннями, способами дій і формування досвіду організації 
власної діяльності. 

Таким чином, ввдення понять «екоінтедиференційнийпідхід»та «підхід 
міждіяльнісної інтеграції» дозволяє та реалізація їх у процесі навчання дозволяє 
учителю раціонально та результативано  організувати навчально-пізнавальну діяльність 
учнів під час навчання математики. 
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Анотація.Голодюк Л. С. Сучасні тенденції оновлення змісту навчання геометрії в 

основній школі.У публікації розкривається поняття «екоінтедиференційний підхід». 
Проаналізовано та запропоновано напрями  позначення: наукової позиції щодо організації діяльності 
учнів на основі цілеспрямованої гармонізації впливів вікових та життєвих криз; практичної реалізації 
екологізації як орієнтованості вчителя на зведення до мінімуму «життєвих криз», які 
переживаються учнями або окремим учнем у наслідком особливих випадкових обставин, що набули 
розгортання на особистісному, міжособистісному або суспільному рівнях, виявляються в родинному 
колі чи в класному колективі; гнучкого запровадження інтеграції й диференціації з метою 
пом’якшення перебігу вікових та життєвих криз. 

Ключові слова:вікова криза, життєва криза, екоінтедиференційний підхід, інтеграція, 
диференціація. 

Summary.Golodiuk L.  Modern trends of updating the content of teaching geometryin 
secondary school.The publication explores the concept of "eco-identification approach." In this article we 
analyzed and offered the ways of designation: scientific positions on the organization of students’ activity 
based on targeted harmonization of effects of age and life crises; practical implementation of greening as 
teacher’s orientation on minimizing the "life crises", which are experienced by students or an individual 
student in consequence of the special circumstances that have been expanded at the personal, interpersonal 
or societal level, manifested in the family or in the classroom group; flexible implementation of integration 
and differentiation to mitigate the current age and life crises. 

Keywords: age crisis, life crisis, eco-identification approach, integration, differentiation. 
Аннотация.Голодюк Л. С.Современныетенденции обновлениясодержания 

обучениягеометрии восновной школе.В публикации раскрывается понятие 
«екоинтедиференцированый подход». Проанализированы и предложены для указанного подхода 
направления обозначения: научной позиции по организации деятельности учащихся на основе 
целенаправленной гармонизации воздействий возрастных и жизненных кризисов; практической 
реализации экологизации как ориентированности учителя на сведение к минимуму «жизненных 
кризисов», которые переживаются учениками или отдельным учеником в следствием особых 
обстоятельств, которые получили развитие на личностном, межличностном или общественном 
уровнях, в кругу семьи или в классном коллективе; гибкого внедрения интеграции и дифференциации 
с целью смягчения течения возрастных и жизненных кризисов. 

Ключевые слова:возрастной кризис, жизненный кризис, екоинтедиференцированный 
подход, интеграция, дифференциация. 
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ЗАВДАННЯ НА ПОШУК ПОМИЛОК ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 
МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ 

  
Аналіз науково-методичних студій і практики навчання математики свідчить, що 

пошук способів запобігання можливих помилок учнів залишається актуальним і нині. 
Розв’язання цієї гострої проблеми потребує постійної та всебічної уваги, а реалізація 
пропозицій науковців та учителів-практиків щодо її розв’язання має розглядатися як 
невід’ємна складова навчального процесу, спрямованого на формування міцних і 
глибоких знань учнів [1; 2].  

Із метою вдосконалення математичної підготовки учнів навчальних закладів 
Черкаської області у 2004 р. при математичному факультеті Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького було створено заочні математичні студії „Я 
і моя математика”, які останнім часом працювали для учнів 7-11 класів. Для роботи 
Студій викладачами кафедри математики та методики навчання математики ЧНУ були 
розроблені відповідні Комплексні контрольні завдання (ККЗ) [3]. Один із розділів таких 
ККЗ має назву „Перевіряю інших”. Тут учням пропонуються 10 задач із розв’язанням. 
Однак наведені розв’язання можуть бути й неправильними, містити різноманітні 
помилки. Учню необхідно з’ясувати, у яких вправах допущено помилки та які саме.  

Наразі нами було створено пакети ККЗ і для учнів 5-х та 6-х класів. Під час 
розробки завдань для  розділу „Перевіряю інших” було враховано ті помилки, яких 
найчастіше припускаються учні під час розв’язування задач з відповідних тем. Зокрема 
в розв’язання закладалися помилки таких типів: 
 обчислювальні помилки, яких можуть припуститись учні як на останньому кроці 

розв’язування, так і на його початку чи будь-якому проміжному кроці. Такі 
завдання мають на меті розвивати уважність учнів, відповідальне ставлення до 
власної діяльності, привчати до самоконтролю;  

 помилки при використанні властивостей, формул, правил. Задачі такого типу 
спрямовані на формування спроможності учнів свідомо застосовувати 
відповідний матеріал, здійснювати самоконтроль у процесі навчання; 

 помилкове застосування понять і фактів (особливо тих, які учні можуть плутати). 
 Наведемо окремі приклади завдань з розділу «Перевіряю інших» для 5-го класу з 

теми «Звичайні дроби та дії з ними» (згідно з підручником [4]).  
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Наведене розв’язання містить дві помилки. Одну з них допущено на першому кроці 
розв’язування (учні часто помиляються, виносячи –1 за дужки), а другу – на 
передостанньому (учні часто плутають поняття числа, протилежного до даного, і 
числа, оберненого до даного).  

Виконання завдань такого типу допоможе не лише звернути увагу учнів на типові 
помилки з метою їх запобігання у майбутньому, а й привчатиме їх до прискіпливого 
контролю й аналізу результатів своєї праці та праці інших. Звичайно, домогтися повної 
ліквідації помилок не вдасться, але, проводячи систематичну роботу з учнями щодо 
виявлення й виправлення помилок, наявних у готових розв’язаннях, можна суттєво 
допомогти учням удосконалювати власну математичну підготовку. 
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Анотоція. Дзьома В. Р. Завдання на пошук помилок як засіб удосконалення 

математичної підготовки учнів 5-6 класів. У статті розглянуто питання удосконалення 
математичної підготовки учнів в 5-6 класах за допомогою задач на пошук помилок. Дається 
класифікація помилок, яких найчастіше припускаються учні. Наведено приклади завдань. 

Ключові слова: навчання математики, задачі на пошук помилок, заочні математичні 
студії. 

Summary. Dzoma V. The task of finding mistakes as a means of improving the 
mathematical preparation of 5-6 grade students. The article deals with the issues of improving the 
mathematical preparation of students in grades 5-6 with the help of tasks in finding mistakes. The 
classification of mistakes, which students most often assume, are given. Examples of tasks are given. 

Keywords: mathematical training, problem-solving tasks, distance learning math studio. 
Аннотация. Дзёма В. Р. Задания на поиск ошибок как способ усовершенствования 

математической подготовки учеников 5-6 классов. В статье рассмотрены вопросы 
совершенствования математической подготовки учащихся 5-6 классов с помощью задач на 
поиск ошибок. Дается классификация ошибок, чаще всего допускаемых учениками. Приведены 
примеры задач. 

Ключевые слова: обучения математике, задачи на поиск ошибок, заочные 
математические студии. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ В ШКОЛАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСЦІ 

 
Сільська школа є основним осередком культури, була і залишається 

стабілізуючим чинником села місцем виховання свідомих і компетентних громадян 
України. 

Через це завдання - зберегти сільську школу як головний чинник існування села, є 
першочерговим. Аналіз змін, що відбуваються у сільських населених пунктах, свідчить 
про необхідність зосередження уваги на сільській малокомплектній школі. Така школа 
є особливим типом загальноосвітнього навчального закладу в сільській місцевості. 
Значне погіршення демографічної ситуації призвело до збільшення кількості цих шкіл. 
Малокомплектні і малочисельні школи суттєво ускладнюють здобуття повноцінної 
освіти дітьми з сільської місцевості, але упродовж наступних років ми не зможемо 
відмовитись від їхніх послуг. Через малу наповнюваність класів потрібні інші підходи 
до організації навчально-виховного процесу, до розв'язання педагогічних проблем: 
особистісний підхід, інтегрований зміст, умови для різнорівневої диференціації. 

Процес реалізації змісту освіти в сільській малочисельній школі характеризується 
певними особливостями, що відрізняються від традиційної повнокомплектної школи, 
що зобумовлює специфіку уроку, на якому має забезпечуватися варіативність та 
чергування різних форм та видів роботи, що не перевантажені контролем та надмірною 
опікою. Мала наповнюваність класів традиційно позитивно сприймається (і батьками, і 
педагогами) як можливість більш якісної організації особистісного підходу до 
організації навчання і більш якісного навчання школярів. З одного боку, звичайно ж, це 
так - учителю простіше підготувати індивідуальні завдання різних рівнів кожному 
учневі в класі з 5-10 учнями, ніж у класі, де навчаються 30 дітей. Але справа в тому, що 
індивідуальний підхід - це не тільки індивідуально організоване співнавчання, а освіта 
взагалі - це не тільки індивідуальна навчальна робота. Ось і виникають проблеми. 

У вчителя виникає проблема методу. Справа в тому, що педагогів вчать 
працювати фронтально з великими класами або індивідуально (один на один з учнем). 
Дуже рідко майбутніх вчителів озброюють засобами роботи з малими групами. І вже 
зовсім не зрозуміло, як працювати з класом, де ніяких груп не створиш. Стояти біля 
дошки і викладати матеріал у лекційному стилі, коли в класі сидять п'ять учнів чи 
посадити кожного учня за підручник і переходячи від одного до другого розмовляти 
індивідуально? 

Цікавий досвід роботи заслуженого вчителя України, вчителя-методиста, 
кандидата педагогічних наук С.П.Логачевської описано в різних педагогічних 
джерелах, може бути використаним для малочисельних класів на уроках математики на 
різних етапах навчання. Автором розроблено різні способи та прийоми диференціації. 
За ступенем самостійності С.П.Логачевська виділяє три групи завдань:  

I. Завдання, що супроводжуються інструкціями: 
1. Завдання з вказівкою на зразок способу дії. 
2. Завдання з використанням памяток. 
3. Завдання з теоритичними довідками 

II. Завдання з елементами допомоги: 
1. Завдання з додатковою конкретизацією. 
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2. Завдання з допоміжними вправами. 
3. Завдання з репродуктивними питаннями. 
4. Завдання з допоміжними вправами та порадами. 
5. Завдання з виконанням певної частини. 

III. Завдання з елементами осмисленого  застосування знань: 
1. Завдання з допоміжними питаннями, які вимагають: порівняння, встановлення 

причинно-наслідкових звязків, узагальнення і доведення. 
2. Завдання з застосуванням вибору рішення. 
3. Завдання з застосуванням класифікації.  
У малочисельному класі для мінімізації надмірного контролю за роботою учня, 

використовуються завдання для взаємоконтролю та самоконтролю, що із цікавістю 
використовуються самими учнями незалежно від рівня сформованої групи. 

Науковці стверджують, що тривалість самостійної роботи учнів у 
малокомплектній школі значно перевищує наявні оптимальні нормативи і становить від 
43 до 83 відсотка навчального часу. Навчання тут супроводжується постійними 
додатковими зоровими, мовними та іншими подразниками, що вкупі із монотонною 
самостійною роботою негативно позначається як на розумовій працездатності учнів під 
час уроку, так і на рівні їхніх знань у цілому. Внаслідок цього знижується інтерес до 
навчання, воно стає важкою, малоефективною роботою. 

Тому в умовах сільської малокомплектної школи слід використовувати 
різноманітні організаційні форми, методи, прийоми навчання, які б активізували 
розумову діяльність, допомагали ефективно реалізувати триєдину мету уроку. 
Особливого значення набувають інноваційні технології, які враховують особливості 
малокомплектних шкіл, інтерактивні методики навчання, запровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Анотація. Довгопола О.В.  Диференціація навчання у школах сільської місцевості. 

У статті розкривається проблема реалізації змісту шкільної освіти в сільській мало чисельній 
школі. Розглянуто досвід способів прийомів диференціації навчання 

Ключові слова: реформи в освіті ,сільська школа, диференціація навчання.  
Summary.   Dovgopola O. Modern trends of updating the content of teaching geometry 

in secondary school. The article reveals the problem of implementation of the content of school 
education in rural small school. The experience of way and method of differentiation of training is 
considered..  

Аннотация. Довгополая О.В. Дифференциация обучения в школах сель ской 
местности. В статье расскрывается проблема реализации содержания школьного образования 
в сельской малокомплектной школе. Рассмотрен опыт способов применения дифференциации 
обучения  
Ключевые слова: реформы в обучении, сельская школа, дифференциация обучения. 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС 
ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ ТА ЇХ СИСТЕМ 

В сучасних умовах стрімкого розвитку науки і техніки математика відіграє 
важливу роль у формуванні інформаційного суспільства. Таке суспільство потребує 
нового рівня освіти. У Національній доктрині розвитку освіти та у Державному 
стандарті базової та повної середньої освіти сформульовано одне з основних завдань 
української освіти - формування компетентності в учнів, зокрема предметної. На 
сьогоднішній день однією з основних компетентностей є математична компетентність. 

Питання формування математичної компетентності досліджувалось у працях 
багатьох педагогів та методистів, зокрема в працях Н. Тарасенкової, С. Ракова, О. 
Бєляніна, В. Кірмана, М. Зуєвої, Я. Стельмах, Л. Іляшенко та ін. За С. Раковим 
математична компетентність – це вміння бачити та застосовувати математику в 
реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння будувати 
математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані 
результати, оцінювати похибку обчислень. С. Раков також зазначає, що математична 
компетентність визначається рівнями навчальних досягнень, які набуваються 
математичними уміннями: уміння математичного мислення, аргументування, 
математичного моделювання; уміння постановки та розв’язування математичних задач, 
презентації даних; уміння оперування математичними конструкціями; уміння 
математичних спілкувань; уміння використання математичних інструментів [2]. 

Всі вищезазначені уміння формуються в учнів протягом вивчення як алгебри, так 
і геометрії, зокрема, і в процесі вивчення змістової лінії рівнянь, нерівностей, та їх 
систем в курсі алгебри, а в старших класах – алгебри та початків аналізу. Змістова лінія 
рівнянь, нерівностей та їх систем є однією з найважливіших змістових ліній в курсі 
алгебри. Поняття рівняння, нерівності, системи рівнянь, системи нерівностей широко 
застосовуються не тільки в різних розділах шкільного курсу математики, але і в курсі 
вищої математики, фізики та інших технічних науках. Засвоєння цих понять потрібне 
не лише для оволодіння основними алгоритмами. Вони сприяють формуванню в учнів 
абстрактного та алгоритмічного видів мислення; логічного мислення (при використанні 
алгоритмічних методів розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем); наочно-
образного мислення (при використанні графічного методу); пошукової евристичної 
діяльності (при пошуку раціональних способів розв’язування). В процесі вивчення 
різних видів рівнянь, нерівностей та їх систем учні набувають уміння не тільки 
розпізнавати відповідні види рівнянь, нерівностей та розв’язувати їх різними методами, 
а й розпізнавати проблеми реального життя, які можна розв’язати математичними 
методами, моделювати реальні процеси за допомогою вивчених рівнянь, нерівностей та 
їх систем, інтерпретувати результати досліджень, встановлювати міжпредметні зв’язки, 
застосовуючи математичні моделі при вивченні фізики, інформатики, хімії, біології. 

На нашу думку основними шляхами набуття математичної компетентності у 
процесі вивчення рівнянь, нерівностей та їх систем є: 
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1) з’ясування та врахування взаємозв’язків між алгебраїчними поняттями і 
способами дій, а також виділення орієнтовних основ діяльності, необхідних для 
розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем; 

2) організація діяльності учнів зі складання усного плану розв’язування рівнянь, 
нерівностей та їх систем; реалізація складеного плану; аналіз одержаних відповідей. 
Під час реалізації складеного плану важливо обґрунтовувати правильність виконання 
рівносильних перетворень, при одержанні рівнянь-наслідків і систем-наслідків, а також 
обґрунтування відповідних властивостей функцій, які використовуються для 
розв’язування рівнянь та нерівностей; 

3) розв’язування усних вправ, спрямованих на розвиток логічного мислення; 
4) розв’язування прикладних задач, математичними моделями яких є рівняння 

різних видів; 
5) організація пошуково-дослідницької роботи учнів в процесі вивчення рівнянь, 

нерівностей та їх систем з параметрами. 
Таким чином під час вивчення змістової лінії рівнянь, нерівностей та їх систем 

можливим є створення сприятливих умов для набуття учнями всіх необхідних умінь та 
навичок, оволодіння якими, в першу чергу, обумовлює формування та розвиток 
математичної компетентності учнів. 
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Анотація. Драмарецька М.Г. Формування математичної компетентності учнів під 

час вивчення рівнянь, нерівностей та їх систем. У статті розглянуто питання формування 
математичної компетентності під час вивчення рівнянь, нерівностей та їх систем у курсі 
алгебри і початків аналізу. Запропоновано основні шляхи набуття математичної 
компетентності у процесі вивчення рівнянь, нерівностей та їх систем. 

Ключові слова: математична компетентність, рівняння, нерівність, система рівнянь, 
система нерівностей 

Summary. Dramaretskaya M. Formation of mathematical competence of students during 
studying of equations, inequalities and their systems. The questions of mathematical competence 
formation during the study of equations, inequalities and their systems in the course of algebra and 
the principles of analysis are considered in this paper. The main ways of acquiring mathematical 
competence in the process of studying equations, inequalities and their systems are offered. 

Keywords: mathematical competence, equation, inequality, system of equations, system of 
inequalities 

Аннотация. Драмарецкая М.Г. Формирование математической компетентности 
учащихся при изучении уравнений, неравенств и их систем. В статье рассмотрены 
вопросы формирования математической компетентности при изучении уравнений, 
неравенств и их систем в курсе алгебры и начал анализа. Предложены основные пути 
получения математической компетентности в процессе изучения уравнений, неравенств и их 
систем. 

Ключевые слова: математическая компетентность, уравнение, неравенство, система 
уравнений, система неравенств 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ТА ЙОГО 
ПРОГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ  

 
Математична грамотність є ядром математичної компетентності, без якої 

неможливий інтелектуальний розвиток учня [3]. У наших дослідженнях ми 
дотримуємося концепцій Н. Тарасенкової [2] про можливість вимірювання 
операційних та змістовно-прикладних навичок У статті [1] описується організація 
проведення пробного моніторингу динаміки математичної грамотності учнів 6-10 
класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вихідною передумовою є припущення 
про існування латентного індикатора математичної грамотності (ІМГ), в результаті 
вимірювання формується його оцінка. Вибірка, для проведення on-line-тестування, 
включала 54 навчальні заклади, 52% ЗНЗ, що брали участь у дослідженні, знаходяться у 
містах, 48% - розташовані у сільській місцевості; 22% - заклади нового типу. 

Учасникам моніторингу, було запропоновано 12 однакових завдань відкритої 
форми з короткою числовою відповіддю, ймовірність вгадати дорівнює нулю:  
додавання натуральних чисел; ділення та множення натуральних чисел; запис 
десяткового дробу;  цілими числами; знаходження дробу від числа; розуміння 
залежності між величинами; переведення одних одиниць вимірювання в інші; 
комбіноване завдання на відсотки;  застосування властивостей пропорції;  знаходження 
площі; аналіз графіка залежності; еометричні вимірювання за допомогою приладів. 
Кожне завдання оцінювалося за дихотомічною шкалою. За нашими оцінками ІМГ 
змінюється від 0,34 до 0,54 

Нами проведено порівняння результатів пілотного моніторингу учнів 10 класів та 
результатів ЗНО з математики учнів 11 класів (випускні класи не брали участь у 
моніторингу!). Було обрано 21 навчальний заклад (де у моніторингу брали участь учні 
10 класів). Було застосовано статистичні методи дослідження рангової кореляції. Це 
пов'язано з тим, що бали ЗНО та моніторингу, хоча записані у вигляді чисел, мають, в 
цілому, нечислову природу. Візуально можна побачити залежність між двома 
вибірками даних (Рис.1). 

 

 
Рис1. Залежність рейтингами навчальних закладів за результатами ЗНО з 

математики (за окремою вибіркою) та рейтингом за результатами моніторингу в 10 
класах. 
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За нашими розрахунками коефіцієнт рангової кореляції Спірмена 72,0. sr . 
Обчислення статистики   5,0212


 sss rnrG  (вона має розподіл Стьюдента з 2n  

степенями свободи) дає значення 4,47, відповідний 2p-level складає наближено. 
4105,2  . Усе це дає  підстави стверджувати про можливість відхилення нульової 

гіпотези на достатньо малих рівнях значущості. Отже, за критерієм Спірмена, зв'язок 
між результатами ЗНО та моніторингу суттєвий. Перевірялася також гіпотеза про 
значущість коефіцієнта Кендала. Відповідна статистика, що має стандартний 
нормальний розподіл, набуває значення 3,38, що дає 2p-level наближено 4101,7  . 

 Таким чином, можна зробити висновок, що за відсутністю суттєвих спотворень 
на місцях при проведенні моніторингу, існує тісний зв'язок між результатами ЗНО та 
моніторингу з математики. Характер цього зв'язку, його чисельні характеристики та 
прогностичні можливості потребують подальших досліджень. 

Роботу виконано за підтримки МОН України (держ. реєстрац. номер 0115U000639). 
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Анотація. Кірман В. К. Аналіз динаміки математичної грамотності учнів та його 

прогностичні можливості. Стаття присвячена аналізу результатів моніторингу динаміки 
математичної грамотності учнів 6-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Отримано 
оцінки латентних індикаторів математичної грамотності. Досліджено рангову кореляцію 
індикаторів для учнів 10 класів та результатів зовнішнього оцінювання з математики 
випускників 11 класів того ж року 

Ключові слова: моніторинг, тестування, математична грамотність, якість освіти, 
рангова кореляція.  

Summary. Kirman V.  Assessment of dynamics of students' mathematical literacy and its 
predictive capabilities. The article is concerned with the assessment of results of monitoring 
mathematical literacy dynamics among Grade 6-10 students of general education institutions. Latent 
mathematical literacy indicators have been estimated. Rank correlation between those indicators 
among Grade 11 students (graduate students) has been investigated, as well as external evaluation 
results among Grade 11 students in the same year. 

Keywords: monitoring, testing, mathematical literacy, education quality, rank correlation..  
Аннотация. Кирман В. К Анализ динамики математической грамотности учащихся 

и его прогностические возможности. Статья посвящена анализу результатов  мониторинга 
динамики математической грамотности учащихся 6-10 классов общеобразовательных 
учебных заведений. Получены оценки латентных индикаторов математической грамотности. 
Исследована ранговая корреляция индикаторов для учащихся 10 классов и результатов 
внешнего оценивания  по математике выпускников 11 классов того же года 

Ключевые слова: мониторинг, тестирование, математическая грамотность, 
качество образования, ранговая корреляция. 
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УРОК-КВЕСТ ЯК ПРИЙОМ АКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА  ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ТА РОЗУМОВОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

Я не знав поразок.  
Але перед перемогою мені довелось зробити десять тисяч невдалих спроб. 

 Томас Едісон 
 

Упровадження інноваційних технологій та методик навчання і виховання сприяє 
різнобічному розвитку школярів, зацікавленості учнів і вчителів у проведенні нетривіального 
навчального заняття. Однією з  методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її 
аналізу, систематизувати та розв’язувати поставлені задачі є квест.  

Урок-квест може бути проведений як в рамках одного уроку, так і бути довготривалим 
проектом декількох уроків, теми, навчального року. Завдяки використанню уроків-квестів у 
навчально-виховному процесі учні отримують можливість вчитись працювати в команді, 
самостійно вибирати і структурувати матеріал, аналізувати отриману інформацію, приймати 
рішення, осягати елементи науково-практичної роботи.  

Завданнями уроку-квесту є розвиток критичного мислення, розкриття творчого потенціалу 
особистості, формування навичок раціонального використання навчального часу, стимулювання 
пізнавальної мотивації.  

За всіма своїми ознаками урок-квест є педагогічною технологією, тому що відкриває 
можливість вивчення математики в новому освітньому форматі, широко використовуючи 
міжпредметні зв'язки. 

Поміркуємо, як створити квест, який можна використати на уроці і перетворити освоєння 
навчального матеріалу в місію, а звичайну тему - в захоплюючу історію. 

Квест передбачає певний сюжет, квест – це гра. А гра може підняти мотивацію і зробити 
шкільні заняття дійсно корисними і такими, що запам'ятовуються. Педагог з компетенціями 
організатора навчальної гри цінується високо - цей напрямок в освіті називають в числі 
найперспективніших. 

Освітні ігри корисні для отримання нових навичок і досвіду, який важко отримати в інших 
умовах. Школярі краще запам'ятовують інформацію в освітніх іграх, а не на звичайних уроках, 
тому що в першому випадку отримують знання, безпосередньо розв’язуючи конкретні завдання. 
При цьому їх ставлення до знань змінюється. Це не лише інформація, яку треба запам'ятати, а 
інформація-ключ, без якого не буде можливості пройти далі. 

Головне в грі - зацікавленість, залученість, натхнення і азарт. Ці переживання можна 
викликати різними способами. Добре, коли ці психо-емоційні маркери є позитивними ознаками 
навчальної діяльності. В майбутньому ними будуть помічені здобуті знання, а досвід проходження 
етапів квесту стане тим новим досвідом, який не можна здобути в умовах традиційного уроку. 

Все частіше можна почути думку про те, що долю людини вирішує не обсяг знань, 
отриманий в навчальному закладі, а характер. Американські психологи Мартін Селігман і Кріс 
Пітерсон довели, що характер людини такий само пластичний, як і мозок. Тобто за бажанням 
людина, докладаючи достатньо вольових зусиль, протягом життя може коригувати свій характер. 
Вони також визначили перелік з 24 універсальних cил характеру і чеснот, які незалежно від місця 
проживання людини, національності, релігії чи культури з найбільшою імовірністю зроблять її 
успішною і щасливою. А ще ми помітили на власному досвіді, що підсвідомо прагнемо 
найактивніше розвивати у дітей ті сили характеру, які найменш властиві нам самим. Уроки-квести 
опосередковано можуть допомогти і в цьому. 

 Ось деякі переваги, виявлені в процесі роботи: 
 квест дозволяє учням пізнати один одного в умовах необхідності прийняття швидких 

рішень; 
 виявляє приховані якості учнів, потенційних лідерів, інтелектуалів, учнів-логістів, які 

вміють прорахувати на декілька ходів вперед; 
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 розвиває логічне мислення, інтуїцію, вміння швидко знаходити вихід із складної ситуації, 
знайти спільну мову з різними людьми; 

 дозволяє учням краще ознайомитися з темою, яка вивчається; 
 дозволяє проводити аналогії й асоціації між явищами; 
 дозволяє швидко актуалізувати інформацію; 
 ігрові етапи дозволяють спільно пережити емоційні сплески, що психологічно зближує 

учнів, викликають масу позитивних емоцій і радісних спогадів, сприяють розвитку 
комунікабельності; 

 інтелектуальні етапи розвивають ерудицію і виявляють спритність. 
Змістова лінія квесту включає: 
 Вступ, керівництво до дії – визначення часових рамок, головних ролей учасників або 

сценарій квесту, попередній план роботи, ознайомлення з сюжетом квесту в цілому. 
 Завдання квесту– це чітко визначений результат, який має одержати команда, виконавши 

задану серію завдань. 
 Список інформаційних ресурсів (на електронних чи паперових носіях), необхідних для 

виконання завдання, може надаватися учням в процесі роботи на кожному з етапів. 
 Опис процедури роботи, яку необхідно виконати учасникам під час проходження етапу 

(може зазначатися на кожному етапі окремо чи на початку гри). 
 Розробка критеріїв чи параметрів оцінювання – залежить від типу навчальних завдань, які 

розв’язуються в ході квесту. 
 Висновок – аналіз досвіду, отриманого учасниками квесту. 
Таким чином, урок-квест забезпечує розвиток навчально-пізнавальної активності в умовах, 

коли всі психічні процеси учня, його увага, емоційно-вольова сфера готові до активного 
опрацювання навчального матеріалу. Він дозволяє здійснити залучення всіх членів команди, адже в 
процесі гри думка кожного учасника враховується, навіть, якщо це тільки висловлювання ідей, 
виконання певних практичних завдань. Квест використовує сюжетну лінію із різних областей 
знань, тому гарантує використання міжпредметних звязків та застосування традиційних знань у 
нових ситуаціях. 

Видавництво «Шкільний світ» підготувало посібники, що містять детальні розробки уроків-
квестів практично з усіх шкільних предметів. У тому числі посібник «Математика. Квести» для 5-
11 класів та «Геометрія. Квести» для 7-11 класів. Кожна розробка є по-своєму унікальною, дозволяє 
досягати поставлених цілей різними засобами.  

Проводити такі уроки буде цікаво і вчителям і їх учням. Адже посібники містять усі 
матеріали, необхідні для їх проведення. 
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формування емоційного та розумового інтелекту. У статті розглянуто питання про механізми 
організації та проведення уроків-квестів та їх переваги для отримання нових навичок і досвіду, 
який важко отримати в інших умовах.  
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Summary. Kyrdei I. Lesson-quest as a way of active learning activity and a means of forming 
emotional and intellectual intelligence. The article deals with the mechanisms of organizing and 
conducting lesson-quests and their benefits for obtaining new skills and experience that is difficult to obtain 
in other conditions. 

Keywords: educational games, quests, practical competencies, teamwork, emotional intelligence, 
value formation 

Аннотация. Кирдей И.Д. Урок-квест как прием активной учебной деятельности и 
средство формирования эмоционального и умственного интеллекта. В статье рассмотрен 
вопрос о механизмах организации и проведения уроков-квестов и их преимущества для получения 
новых навыков и опыта, который трудно получить в других условиях. 
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ЛАБІРИНТИ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ 
 

Сучасні умови реформування системи шкільної освіти вимагають нових підходів 
до організації навчання і виховання, які б сприяли формуванню й розвитку у школярів 
здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої адаптації до змін в 
навколишньому світі. Саме тому важливим завданням є формування в учнів вмінь 
будувати логічні ланцюжки міркувань, які б допомагали швидко прораховувати свої дії 
та їх наслідки. Для цього вчителю математики необхідно застосовувати в своїй роботі 
новітні технології введення уроків та відповідні системи задач.  

У ході виконання роботи ми розглядали можливості застосування ігрових 
технологій, які доцільно застосовувати у навчанні математики учнів 5-6 класів. 
Проведення уроку математики у формі уроку-гри є суттєвим резервом підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу та взаємодії й взаєморозуміння між 
учителем і учнями. Гра, якщо вона правильно організована, більше за інші види 
навчальної діяльності дозволяє всебічно розвивати самостійність учнів на уроках.  

Для 5-6 класів ми виділили два види уроку-гри за тематикою лабіринтів: 
1) урок будується у вигляді певних станцій (завдань), які має пройти учень на 

протязі уроку. Кожна станція містить певне завдання, яке необхідно виконати для того, 
щоб рухатися далі. В наслідок такої роботи учень досягає мети, поставленої у ході 
уроку; 

2) завдання уроку подано у вигляді певної схеми-лабіринту. Учень має правильно 
виконувати завдання для того, щоб вибрати правильний шлях руху. В такому випадку 
учень зможе знайти вихід із лабіринту. 

У ході виконання роботи було розроблено приклади уроків-гри «Лабіринти» для 
навчання математики учнів 5-6 класів. 

Під задачею-лабіринтом ми розуміємо задачу, умова якої містить сукупність 
об’єктів, пов’язаних між собою, а вимога – встановити цей зв’язок. 

У ході виконання роботи було запропоновано наступну класифікацію задач за 
об’єктами, які утворюють лабіринти: 

1. Найпростіші задачі-лабіринти на знаходження виходу. До таких задач 
відносимо задачі, вимога яких містить чіткі вказівки входу-виходу. Як правило, такі 
задачі розв’язують за допомогою методу «проб та помилок». Також можна 
застосовувати метод зафарбовування. 

2. Числові лабіринти. Вимога задач цього виду пропонує скласти або пройти 
лабіринт за допомогою дій з числами. Як правило, в таких задачах спочатку виконують 
дії, а потім будуть шлях для проходження лабіринту 

3. Буквені лабіринти. До цих задач відносимо задачі, вимога яких пропонує 
скласти або пройти лабіринт за допомогою дій з буквами. Як правило, в таких задачах 
букви складають певну послідовність, яка вказує на знаходження шляху. 

4. Лабіринти-намисто. Вимога таких задач передбачає з’єднання кругів у 
лабіринті або проходження лабіринту за визначеною послідовністю кругів. 

5. Сюжетні лабіринти. Вимога таких лабіринтів місить деяку сюжетну лінію, за 
допомогою якої шукають вихід із лабіринту. 
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6. Лабіринти-драбинки. До таких задач відносимо задачі, вимога яких пропонує 
пройти лабіринт, рухаючись по драбинках. 

7. Лабіринти-напрямки. Вимога задач передбачає рух по лабіринту за вказаними 
напрямками, що приводить до знаходження виходу 

Для розв’язування задач-лабіринтів ми дібрали наступні методи: метод проб і 
помилок, метод закреслення глухого кута, правило однієї руки, метод Тремо. 

Сутність методу проб і помилок полягає в тому, що обирається один з будь-яких 
шляхів. Якщо він заведе до глухого кута, то слід повернутися назад й перевірити 
послідовно інші шляхи.  

Метод закреслення глухого кута передбачає, що під час його застосування 
послідовно закреслюють тупики, тобто маршрути, які не мають відгалужень і 
закінчуються перегородкою. Не закреслена частина коридору є маршрутом від входу до 
виходу. 

Сутність методу правила однієї руки полягає в тому, що по лабіринту треба 
рухатися не відриваючи однієї руки (правої або лівої) від стіни.  

Даний метод не є універсальним, проте часто корисним. Ним користуються тоді, 
коли всі стіни хоч і мають складні повороти і вигини, але становлять безперервне 
продовження зовнішньої стіни. Лабіринти не повинні містити замкнутих маршрутів. 

Метод Тремо був розроблений в 1882 році французьким математиком Тремо. Він 
запропонував при вході в коридор та при виході з коридору ставити позначки 
(хрестики). 

У ході виконання роботи було складено задачі до кожного виду класифікації та 
запропоновано різні методи їх розв’язування. Дана система задач пройшла апробацію 
на додаткових заняттях у 5 класі Лящівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» під час 
проходження педагогічної практики з математики. Також разом з учнями школи було 
підготовлено проект для участі в конкурсі проектів «Цікава математика» на тему 
«Задачі на лабіринти». В роботі діти презентували власні наробки. 
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Розглянуто види уроку-гри за тематикою лабіринтів. Введено поняття «задача-лабіринт». 
Запропоновано класифікацію таких задач. Розглянуто особливості задач лабіринтів кожного 
виду. Розібрано способи розв’язування задач-лабіринтів. 
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класифікація. 

 
Аннотация. Крючка Т. В. Лабиринты в обучении математике учеников 5-6 классов. 

Рассмотрены виды урока-игры по тематике лабиринтов. Введено понятие «задача-
лабиринт». Предложено классификацию таких задач. Рассмотрены особенности задач 
лабиринтов каждого вида. Разобраны способы решения задач-лабиринтов. 

Ключевые слова: обучение математике, урок-игра, задача-лабиринт, методы решения, 
классификация. 

 
Summary.Kryuchka T.  Labyrinthsintheteachingofmathematicspupils5-6 classes.The kinds 

of lesson-games on the subject of labyrinths are considered. The term «exercises-labirints» are used. 
Classification of such exercises is shown. «Exercises-labirints» of every type are mentioned. As their 
unique features. Methods of solving problems are discussed «Exercises-labirints». 

Keywords: teaching mathematics, lesson-game, exercises-labirints, methods of solving, 
classification. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

 
Зміна принципу «спочатку знання, а потім їх застосування» на принцип 

«використання знань у процесі їх одержання» є однією із провідних тенденцій 
сучасного освітнього процесу. А створення умов, в яких кожен учень може застосувати 
свої здібності, реалізувати свій творчий потенціал, є актуальною проблемою сучасної 
шкільної освіти. Моделювання сучасного уроку має забезпечувати оптимальні умови 
формування досвіду практичного застосування набутих знань та реалізації процесу 
співтворчості учителя і учнів, зумовленої їх спільною діяльністю. У зв’язку з цим 
актуальною наразі є потреба в перебудові організації навчального процесу алгебри 
сучасної школи. Одним із перспективних шляхів розвитку і перебудови сучасного 
освітнього процесу є впровадження інноваційних технологій і методів, які дають змогу 
створити умови для становлення особистості, готової до самореалізації [1, 3]. 

Сьогодні «друге народження» щодо використання в шкільному навчально-
виховному процесі переживає метод проектів, який, як педагогічна технологія, включає 
в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, які є творчими за 
своєю суттю. В основу методу проектів покладена ідея про спрямованість навчально-
пізнавальної діяльності учня на результат, який досягається шляхом вирішення тієї чи 
іншої практично або теоретично значущої для учня проблеми. Зовнішній результат 
можна буде побачити, усвідомити, застосувати на практиці. Внутрішній результат – 
досвід діяльності – стане тим надбанням дитини, яке з’єднає знання та вміння, 
компетенції і цінності, збагатить духовний світ учня [2, 5]. 

Аналіз суті компетентнісного підходу та провідних ідей щодо застосування 
проектних технологій під час навчання учнів основної школи курсу алгебри, дає 
можливість зробити висновок про їх спільні орієнтири, а саме:  

–  не стільки передати учням певний обсяг знань, скільки навчити  застосовувати 
ці знання, за потреби використати їх до розв’язання інших завдань; 

–  розвивати в учнях комунікативні навички, вміння працювати з різними людьми, 
вміння дослухатися до думок інших учасників навчально-виховного процесу, вміння 
переконувати у дискусії, виконувати різні соціальні ролі, долати конфлікти; 

–  розвивати вміння збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, 
користуватися дослідницькими методами, робити самоаналіз тощо.  

Компетентності учня є основними якісними показниками результату його 
навчання в школі. Традиційні методи навчання не дають можливості в повній мірі 
ефективно розв’язати педагогічну проблему формування життєвих компетентностей 
учнів, яка є однією з пріоритетних в національній освітній політиці. На противагу 
традиційним методом навчальне проектування направлене не тільки на збудження 
потреби в розвитку аналітичних, дослідницьких, комунікативних, організаційних, 
рефлексивних умінь та навичок, а й обов’язково передбачає їх системне застосування, 
цілеспрямовано перевіряє ступінь їхньої надійності й ефективності набутих учнями 
знань, умінь та навичок. Наразі застосування в шкільній практиці проектних технологій 
для формування ключових і спеціально-предметних компетентностей учнів основної 
школи під час навчання алгебри є доцільним [4].  
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Також, як свідчить практика, використання навчальних проектів різних видів 
сприяє належному рівню реалізації внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків  
курсу алгебри. Це в свою чергу дозволяє забезпечити цілісність навчального курсу та 
дієво вирішити проблему посилення прикладного спрямування.  

Слід зауважити, що застосування проектних технологій під час навчання алгебри 
учнів основної школи корисне ще й з міркувань психологічно-соціального становлення 
підлітка, тому що саме у підлітковому віці провідна діяльність учнів здійснюється в 
площині  їх соціальних взаємин з іншими людьми. Для дитини цієї вікової категорії 
важливим є те, щоб її сприймали не як підлеглого учасника навчально-виховного 
процесу, а як «молодшого партнера». Це, безумовно, сприяє формуванню свідомості 
підлітка: він свідомо обирає той чи інший вид діяльності, визначає своє функціональне 
завдання в ній, здобуває вміння і навички співробітництва, потрібні для життя в 
сучасному суспільстві. 

Таким чином, вважаємо, що метод проектів є корисною альтернативою класно-
урочній системі. Навчальні проекти доречно використовувати як доповнення до 
інших видів прямого або непрямого навчання, як засіб прискореного росту і в 
особистому плані як учня, так і вчителя. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 

 
Пріоритетне завдання сучасної освіти – формувати ініціативних особистостей, 

здатних творчо мислити, обирати раціональні способи розв’язання стандартних і 
нестандартних ситуацій, готових до здійснення професійної діяльності на високому 
інтелектуальному і творчому рівні, спроможних визначати проблеми, знаходити нові, 
творчі варіанти їх розв’язання. При цьому в нормативних документах наголошено на 
необхідність застосування методів проектної діяльності під час навчання. Зокрема, у 
Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2013 № 1392, проектно-технологічну 
компетентність учнів визначено як одну з ключових [1]. Тому, питання впровадження 
методу проектів у навчанні математики є достатньо актуальним. 

Зазначено, що застосування проектна технологія у навчальному процесі є не 
заміною, а хорошим і дійовим доповненням до класно-урочної системи навчання. Саме 
математика, як навчальна дисципліна, в якій експеримент, дослідження, практична 
робота є невід’ємними частинами процесу навчання, надає широкий простір для 
активізації пізнавальної діяльності учнів. Наприклад, запитання «Як виміряти відстань 
до недоступного предмета?», як і багато інших запитань, може стати початком для 
проектної діяльності учнів. 

Метод проектів у навчанні математики в загальноосвітніх навчальних закладах 
являє собою гнучку модель організації навчального процесу, орієнтовану на творчу 
самореалізацію особистості учня шляхом розвитку його інтелектуальних і фізичних 
можливостей , вольових якостей і творчих здібностей у процесі створення (під 
контролем вчителя) освітнього продукту, що володіє суб’єктивною або об’єктивною 
новизною і має практичну значимість. 

Виділяють основні вимоги, що висуваються до організації навчального проекту з 
математики. По-перше, проект створюється за ініціативою учнів і повинен бути 
значущим або для них, або для їх найближчого оточення. По-друге, робота учнів над 
проектом є самостійною і носить дослідницький характер. Зазначимо, що проект 
планується і розробляється вчителем математики заздалегідь, виходячи з конкретних 
цілей і завдань, проте допускає зміни в процесі свого здійснення. 

Під методом проектів розуміють комплексний навчальний метод, який дозволяє 
індивідуалізувати навчальний процес, надає учням можливість виявити самостійність у 
плануванні, організації та контролі своєї діяльності. Основні характеристики методу 
проектів можна описати трьома запитаннями, що сприяють мотивації навчальної 
діяльності: «Навіщо?», «Для чого (кого)?», «Яким чином?». Розглянемо кожну із них. 

1. Наявність значущої для учня проблеми. Важливим моментом застосування 
методу проектів є те, що проблема не подається в підготовленому вигляді, а за 
допомогою різних прийомів та методів учитель підводить учнів до самостійного 
визначення проблеми. Визначення проблеми і є відповіддю на задане питання 
«навіщо?». 

2. Наявність практичного, теоретичного й пізнавального значення передбачуваних 
підсумків, тобто учень повинен розуміти, де і як можна використовувати отримані 
знання, який результат проекту буде його логічним завершенням. Співвідношення 
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проблеми й практичної реалізації її розв’язування робить метод проектів достатньо 
привабливим для системи освіти. 

3. Присутність самостійної (індивідуальної, парної, групової) роботи та 
застосування експериментальних методів. 

Метод проектів дозволяє створити умови, при яких школярі, з одного боку, 
можуть самостійно освоювати нові знання і способи дії з математики, а з іншого – 
застосовувати на практиці раніше набуті знання та вміння. При цьому основний упор 
робиться на творчий розвиток особистості. Крім того, у процесі виконання проекту 
відбувається природне навчання спільним інтелектуальним діям. 

Результати такої роботи роблять роботу учителя математики більш ефективною 
та дозволяють йому: перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання учнів; 
забезпечити продуктивний зв’язок теорії та практики у процесі навчання; розвивати в 
учнів вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал; навчити 
учнів здійснювати організовану пошукову, дослідницьку діяльність на підставі 
співпраці з іншими учнями; навчити учнів самостійно працювати з додатковою 
літературою; навчити учнів самостійності під час виконання нестандартних завдань; 
підвищувати інтерес учнів до вивчення математики; формувати в учнів власну життєву 
позицію. 

Під час роботи над проектом учитель математики виконує функцію консультанта. 
Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, 
підтримує, заохочує учнів. Знаючи добре свій предмет, він має бути компетентним і в 
інших галузях науки, розуміти своїх учнів, врахувати їхні можливості й інтереси, бути 
комунікабельним, толерантним, творчим. 

На протязі останніх років у своїй школі ми впроваджуємо проектну діяльність у 
навчання математики учнів Черкаської загальноосвітньої школи – ступенів № 8. За 
результатами роботи було підготовлено навчально-методичний посібник. Даний 
посібник містить три розділи. У першому розділі подано основні вимоги до організації 
та проведення занять за допомогою методу проектів. Другий розділ містить опис 
засобів інтерактивного навчання, що сприяють розвитку проектної компетентності 
учнів. У третьому розділі наведено матеріали щодо застосування методу проектів у 
навчанні геометрії. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 
 
5 вересня 2017 року Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про освіту». 

Саме цей закон є першою сходинкою на шляху впровадження реформи середньої 
освіти «Нова українська школа». Закон прописав десять основних компетентностей 
школярів, серед них – математична грамотність як ключова компетентність нової 
української школи. 

Метою математичної освіти стає готовність учнів до безперервної самоосвіти і 
практичного застосування математичних знань. Цілісне і безперервне формування 
професійної майстерності, здатність до аналізу соціальних фактів і процесів значною 
мірою обумовлюються математичною культурою. Важливою складовою математичної 
культури слугує математична грамотність. 

С. Березін під математичною грамотністю розуміє вміння правильно 
застосовувати математичні терміни, усвідомлення ролі математики в сучасному світі, 
наявність необхідних математичних знань і навичок для вирішення проблеми в 
конкретній предметній області [4]. Проблему формування математичної грамотності 
учнів вивчали І. Сафонова, О. Ткаченко, О. Чашечникова. У останніх дослідженнях 
сутність математичної грамотності доповнено графічною та обчислювальною 
культурою, правильною усною та письмовою математичними мовами [3, c.103]. 

Здібності учнів чітко формулювати думки, системно мислити, аналізувати, 
планувати і робити змістові узагальнення тісно пов’язані з їхньою математичною 
грамотністю. У представленій роботі послуговуємося концептуальним положенням про 
те, що основою формування математичної грамотності учнів слугує теоретичне 
мислення як один із різновидів мислительної діяльності. За характером мислення 
поділяють на теоретичне та емпіричне. Як зазначає В. Скрипченко, теоретичне 
мислення полягає у пізнанні законів, правил і відображає істотне у явищах, об’єктах, 
зв’язках між ними на рівні закономірностей і тенденцій [2, с.184]. Теоретичне мислення 
полягає в аналізі цілісної системи з метою встановлення закономірностей становлення і 
розвитку цілого, а зрештою, дає відповідь на питання «Чому так, а не інакше?». У 
теоретичному мисленні виділяють понятійну складову (у процесі розв’язування задач 
використовуються визначені поняття, оперують судженнями, відомими знаннями) та 
образну (тут використовують образи, які перетворюються задля знаходження 
розв’язання задачі). 

Основу теоретичного мислення складають змістово-теоретичні дії: аналіз, 
абстрагування, узагальнення, планування і рефлексія [1, c.55]. Названі складники 
теоретичного мислення забезпечують підґрунтя для формування математичної 
грамотності учнів. Теоретичний аналіз дає змогу визначити внутрішню суттєву основу, 
іманентні властивості предметів, явищ і процесів. Зокрема, під час розв’язування задач 
теоретичний аналіз сприяє знаходженню загального принципу побудови задач, їхній 
типізації, формулюванню евристик і встановленню загального способу (методу) 
розв’язування. Під час аналізу та абстрагування створюються математичні моделі 
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понять і відношень, а також реалізовується один із методів навчального та наукового 
пізнання - метод математичного моделювання.  

Узагальнення, як одна із змістово-теоретичних дій, дозволяє встановити 
взаємозв’язок одиничних явищ у середині деякого цілого. Виконати узагальнення – це 
означає відкрити деяку закономірність (сформулювати ідею, принцип, правило), 
встановити посутні зв’язки, які властиві цілому типу задач. Змістово-теоретичне 
узагальнення забезпечує подальшу навчально-математичну діяльність згідно з логікою 
сходження від абстрактного (загального) до конкретного (часткового), а отже, 
організацію процесу навчання математики учнів у квазі-дослідницькій формі.  

Планування реалізовується через мислительне конструювання, побудову системи 
дій і операцій для застосування в типових задачних ситуаціях. Названа змістово-
теоретична дія забезпечує структурованість задачної системи навчання математики, 
послідовність (ієрархію) у процесі розв’язування задач, створення алгоритмів (способів 
дій і мислення), що відіграють ключову роль як у формуванні математичної 
грамотності учнів, так і в навчанні математики загалом.  

Змістова рефлексія допомагає учням мислено аналізувати, контролювати та 
оцінювати власні дії, усвідомлювати засоби і способи, що використовуються в процесі 
розв’язування задач. Важливим завданням змістової рефлексії є коректування способів 
дій і мислення відповідно до структури задачної ситуації (її умови та вимоги). 
Вербалізація (як процес словесного вираження) суб’єктом навчання математики 
процесуального та змістового компонентів навчально-математичної діяльності є 
умовою та засобом формування  усної та письмової математичної мови. 

Отже, теоретичне мислення є процесом пізнання, здібністю суб’єкта посутньо 
відображати об’єктивну реальність. Воно забезпечує відкриття закономірностей 
становлення та розвитку об’єктів пізнання, передбачає формування наукових понять і 
конструювання способів дій у системі математичних знань і вмінь учнів. Змістово-
теоретичні дії (аналіз, абстрагування, узагальнення, планування і рефлексія) слугують 
психологічним підґрунтям для формування важливої складової математичної культури 
учнів – математичної грамотності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАДАЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
До важливих напрямів підвищення ефективності навчання на сучасному етапі 

відносять розробку та впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних 
технологій. Під педагогічною технологією розуміють своєрідний алгоритм дій, 
послідовне виконання яких повинно привести до запланованого кінцевого результату. 
Основною ознакою таких технологій можна вважати ступінь адаптивності всіх 
елементів педагогічної системи: цілей, змісту, методів, засобів, форм організації 
пізнавальної діяльності учнів, прогнозів відповідності результатів навчання вимогам 
гуманістичної школи. Ми розглядаємо технології навчання, які забезпечують освітні 
потреби кожного учня відповідно до його індивідуальних особливостей. 

Під технологією навчання розуміють таку послідовність дій учителя й учнів, при 
виконанні якої, врахувавши індивідуальні та вікові особливості учня та професійно-
методичний рівень учителя, запланований результат обов’язково має настати. 
Розрізняють наступні технології: задачні; комп’ютерні; ігрові; тренінгові тощо. Вибір 
технології передбачає вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання 
та стилю роботи вчителя та учня. Ми розглядаємо особливості застосування задачної 
технології у навчанні математики. 

Дослідження свідчать, що для розвитку мислення учнів на уроках математики 
необхідно формувати в них узагальнені прийоми міркування, навчати різним методам 
розв’язування задач розвиваючого спрямування. Оволодіння такими прийомами й 
методами означає істотне зрушення в інтелектуальному розвитку, розширює 
можливості застосування знань для розв’язування розвивальних задач. 

Сутність використання задачної технології полягає в задачному підході, що 
передбачає організацію процесу засвоєння знань шляхом структурування навчального 
матеріалу у вигляді відповідних методів розв’язку задач, послідовності задач, 
пов’язаних тим чи іншим логічним ланцюжком. При цьому перелік задач досить 
широкий: від найпростіших, які вимагають елементарних пізнавальних зусиль учня, до 
дослідницьких задач підвищеного рівня складності, які вимагають серйозних 
інтелектуальних затрат і довготривалого часу для їх розв’язування [1]. 

Навчання математики за допомогою задачної технології передбачає послідовне 
розв’язування системи навчальних задач, що пропонуються учням.  

Навчальною задачею в математиці вважають таку, яка вимагає від учнів на основі 
розв’язування конкретної задачі відкриття та засвоєння у своїй навчальній діяльності 
загального способу розв’язування широкого кола інших задач. Поставити перед учнями 
навчальну задачу – означає створити проблемну ситуацію, вирішення якої приводить 
до появи нових знань або нового способу розв’язування. Практично всю навчальну 
діяльність учнів можна представити як систему навчальних задач. Структура 
навчальної задачі з математики містить наступні компоненти: тренувальну задачу; 
пізнавальну задачу; систему вправ, що підводять до розв’язання пізнавальної задачі. 
Виходячи з того, що ключовими поняттями навчальної діяльності є «мотивація» і «дія», 
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при розв’язуванні кожної навчальної задачі учні повинні чітко розуміти мету своєї 
діяльності та мати план своїх дій. Наявність мотивації передбачає: активне включення 
учнів у навчальну діяльність; зосередженість на цій діяльності; поява запитань, які вони 
ставлять один одному або вчителю; бажання отримати нові знання для розв’язання 
пізнавальної задачі. 

Реалізація задачної технології передбачає наявність навчальної задачі, яку можна 
подати у вигляді системи відповідних задач: посильна для учнів задача – проблемна 
задача – допоміжна задача – розвивальні задачі. Наведемо приклад такої системи: 

1) квадратне рівняння, спосіб розв’язування якого знайомий учням; 
2) рівняння з параметром, яке є проблемним для учнів; 
3) допоміжне рівняння, яке містить одне із значень параметра й підштовхне учнів 

до пошуку способу розв’язування проблемного рівняння з параметром. 
У разі необхідності можна поставити учням навідні запитання. 
1. Порівняйте умови рівнянь з параметром і допоміжним рівнянням. Чим вони 

відрізняються? 
2. Чи можна стверджувати, що спосіб розв’язування в обох рівнянь є однаковим? 
Після цього доцільно запропонувати учням розв’язати рівняння з параметром та 

узагальнює спосіб розв’язування подібних рівнянь. Зауважимо, що на цьому етапі 
доцільно запропонувати учням розвивальну задачу у вигляді квадратного рівняння 
поданого у незвичному для них вигляді. А після запропонувати їм скласти власну 
задачу на квадратне рівняння.  

Особливістю застосування задачної технології є вимога розв’язувати задачу 
різними способами. Можна запропонувати учням розв’язати дане квадратне рівняння 
різними способами: за формулою; розкладанням лівої частини рівняння на множники; 
виділенням повного квадрату; за допомогою теореми Вієта; за допомогою 
«перекидання»; графічним способом; за допомогою циркуля і лінійки; способом ал-
Хорезмі [2]. 

Розв’язування рівнянь різними способами сприяє більш ефективному розвитку 
математичного мислення, формуванню прийомів логічного пошуку, який у свою чергу, 
розвиває дослідницькі здібності учнів.   
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ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ВМІННЯ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 

 

У вітчизняній освіті, зокрема проекті Національної стандартної класифікації освіти 
(НСКО), зазначається, що програма початкової освіти спрямована на формування 
елементарних умінь у тому числі і математичних (вміння кількісного мислення, тобто 
обчислювальне вміння). 

З огляду на психологічні дослідження такі поняття, як “дія”, “уміння” і “навичка” є 
характеристикою операційних складових учіння.  

Аналіз трактування поняття “уміння” дозволив встановити звʼязок з визначенням 
“навичка” (С. Гончаренко, С. Головін, Г. Костюк, О. Леонтьєв, І. Лернер, С. Рубінштейн, 
В. Шапар). З точки зору психолого-педагогічних досліджень (В. Давидов, В. Зінченко, 
О. Савченко та ін.) навичка розглядається як автоматизоване уміння. 

Однак, у інших психологічних так і педагогічних дослідженнях наявні і інші 
підходи (Г. Костюк, В. Мещеряков, Л. Фрідман) в основі яких лежить твердження, що 
уміння це свідоме застосування знань та навичок. 

Неоднозначність трактування поняття вміння має своє пояснення, якщо взяти до 
уваги його. Психологи В. Богоявленський, Л. Фрідман, І. Якиманська та ін. наголошують 
на ієрархічній структурі умінь. Так, розрізняти елементарні вміння, які йдуть відразу за 
знаннями і першим досвідом дій, і вміння, які проявляються як уміння-майстерність у 
виконанні діяльності, яке виникає вже після вироблення навички. На нашу думку, 
елементарні уміння містять одну чи кілька нескладних дій/операцій й підлягають 
автоматизації, а вміння-майстерність, в структурі яких велика кількість дій/операцій, ще й з 
можливим розгалуженням – врахуванням конкретних умов, не є елементарними, вони 
базуються на вже сформованих навичках у виконанні дій/операцій, що їх складають, і не 
підлягають автоматизації.  Виходячи з цього, обидва підходи до визначення вмінь є 
правомірними. Зокрема, вчені, які розглядають вміння як основу – базу навички, мають на 
увазі елементарні-нескладні вміння, а дослідники, які, навпаки, вважають вміння, 
заснованою на знаннях і навичках, готовністю/здатністю до виконання діяльності – 
досліджують складні уміння, уміння-майстерність. 

Серед умінь, які формуються у процесі навчання математики, О. Леонтьєв, 
А. Тихоненко, Ю. Трофименко та ін. виділяють уміння здійснювати обчислення. Майже всі 
вміння у виконанні обчислень охоплюють кілька дій/операцій, їх не можна засвоїти після 
першого досвіду, тому у контексті нашого дослідження не можна говорити про 
елементарне вміння, яке йде відразу за знаннями і першим досвідом дій. Але, водночас, є 
уміння, які підлягають автоматизації, оскільки містять невелику кількість послідовних 
дій/операцій, для них будемо використовувати термін “власне уміння”. 

Також при вивченні математики у початковій школі говорити про уміння-
майстерність не видається коректним. Але існують уміння у виконанні обчислень, 
складніші за своєю структурою, ніж розглянуті вище, що виявляється і у більшій кількості 
кроків, з можливими варіаціями умов – розгалуженнями; такі уміння назвемо 
“ускладненими”. 

Отже, під умінням здійснювати обчислення розуміємо власне вміння виконувати дії, 
що містять кілька операцій, і їх вибір є однозначним. Наприклад, при порозрядному 
додаванні учень має виконати наступні кроки: 1) подати перший доданок у вигляді суми 
розрядних доданків; 2) подати другий доданок у вигляді суми розрядних доданків; 3) 
додати десятки; 4) додати одиниці; 5) додати одержані результати. Як бачимо, всі ці кроки 



 

81 

тлумачаться однозначно й відсутні розгалуження – в даному випадку говоримо про уміння 
виконувати порозрядне додавання. Таким чином, істотними ознаками таких умінь є 
невелика кількість кроків, які можуть бути однозначно по трактовані, оскільки не 
передбачають розгалужень.  

На відміну від порозрядного додавання, дія письмового ділення передбачає низку 
кроків, деякі з яких є складними й передбачають розгалуження. Наприклад, при 
письмовому діленні першим кроком маємо визначати перше неповне ділене, причому ця 
дія містить кілька операцій: 1) визначаємо кількість цифр у дільнику; 2) відділяємо в 
діленому ліворуч стільки ж цифр; 3) читаємо одержане число з назвою розряду; 4) 
перевіряємо чи можне це число розділити на дільник, щоб одержати хоч би одну одиницю 
цього розряду (якщо так, то знайдене число розрядних одиниць є першим неповним 
діленим, якщо ні, то відділяємо в діленому ліворуч ще одну цифру – одержане число 
розрядних одиниць і буде першим неповним діленим). В даному випадку, уміння у 
виконанні письмового ділення є ускладненим, оскільки містить велику кількість кроків і 
передбачає розгалуження. Таких умінь у виконанні обчислень в початковому курсі 
математики не багато – і вони всі стосуються письмових прийомів: додавання; віднімання; 
множення на одно та двоцифрове число; ділення на одноцифрове, на двоцифрове число, 
або ділення з остачею. 

Оскільки, й власне уміння й ускладнене вміння, у виконанні обчислень, виникає вже 
після вироблення навички у виконанні дій/операцій, що його складають, то у нашому 
дослідженні дотримуємось визначення уміння в широкому сенсі як заснованої на знаннях і 
навичках готовності індивіда успішно виконувати певну діяльність. 

Під обчислювальним вмінням розуміємо готовність здійснювати обчислювальну 
діяльність, спрямовану на одержання правильного результату арифметичної дії. 
Обчислювальні вміння класифікуємо на власне вміння у виконанні діяльності з обчислення, 
яка складається з невеликої кількості дій/операцій і не передбачає розгалуження, і на 
ускладнені вміння, які характеризуються більшою кількістю дій/операцій  і містять 
розгалуження. 

Зазначимо, що обчислювальне вміння − це розгорнуте здійснення дії, в якому кожна 
операція має усвідомлюватися і контролюватися. Треба якось закінчити думку. 

Якість обчислювальних умінь, і власне умінь, і ускладнених, визначається знанням 
правил алгоритмів обчислень, наявністю в учнів відповідних навичок. Таким чином, з 
одного боку, обидва види обчислювальних умінь ґрунтуються на навичках у виконанні 
операцій у виконанні всіх дій, що складають обчислювальну діяльність, а з іншого – лише 
власне уміння підлягають автоматизації й переходять у навичку. 

 
Анотація. Романишин Р. Я. Обчислювальне вміння: сутність поняття. У статті 

розглянуто поняття “уміння здійснювати обчислення” на підставі трактування поняття “уміння” 
у психології. “Обчислювальне вміння”класифіковано на “власне уміння” та “ускладнене уміння”на 
основі наявності розгалужень у алгоритмі виконання дії. 

Ключові слова: уміння,  обчислювальне вміння, обчислювальна діяльність. 
Abstract. Romanyshyn R.  Computational ability: the essence of the concept. The article deals 

with the concept of “ability to make calculations” on the basis of the interpretation of the concept of 
“ability” in Psychology. “Computing skills” are classified into “proper skills” and “complicated skills” 
based on the presence of branches in the implementation algorithm. 

Key words: abilities, computational ability, computational activity 
Аннотация. Романишин Р. Я. Вычислительное умения: сущность понятия. В статье 

рассмотрено понятие “умение осуществлять вычисления” на основании трактовки понятия 
“умение” в психологии. “Вычислительное умение” классифицировано на “собственно умение” и 
“усложненное умение” на основе наличия разветвлений в алгоритме выполнения действия. 

Ключевые слова: умение, вычислительное умения, вычислительная деятельность.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ  
У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В ПТНЗ 

 
Сучасний рівень державних вимог до отримання учням ПТНЗ знань, навичок та 

вмінь з математики, визначених відповідними нормативними документами (державний 
стандарт, навчальні програми тощо), спрямований на формування 
конкурентоспроможного фахівця, вимагає потребу у впровадженні нових методик, 
пошуку нових підходів у викладанні математики, які б допомогли реалізувати 
системний, праксеологічно-діяльнісний, особистісно орієнтований, компетентісний та 
семіотичний підходи до навчання природничо-математичних дисциплін, зокрема й 
математики. Саме тому останнім часом все більш активніше впроваджуються в процес 
навчання математики різноманітні інтерактивні технології [1].  

Упровадження інноваційних методик у викладання математики в ПТНЗ дає змогу 
докорінно змінити ставлення до об’єкта навчання, перетворивши його на суб’єкт. 
Учень стає співавтором процесу навчання, думку якого поважають, заохочують до 
активності і творчості, такий підхід було запропоновано ще в працях Л.Виготського, 
П.Гальперіна, В.Шаталова, В.Дяченка, С.Шевченка, Ш.Амонашвілі.  

В умовах інтерактивного навчання на уроках математики забезпечуються 
формування в учнів ПТНЗ таких розумових дій, як аналіз, синтез, порівняння, аналогія,  
виділення головного, класифікація, систематизація; також в учнів формується критичне 
мислення та здатність приймати самостійні рішення в тих чи тих життєвих ситуаціях. 

У нашій роботі ми ґрунтуємось на твердженні О. Пометун та Л. Пироженко: 
«Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається 
за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання 
(колективне, групове, навчання в співпраці)…» [2]. 

Навчання математики в ПТНЗ дуже тісно пов’язане зі специфікою робітничих 
професій відповідно до пробільності закладу. Тому, на нашу думку, на уроках 
математики доцільно використовувати такий метод як «асоціативний кущ» [3; 4]. 
Викладач на початку уроку формулює одним словом тему, над якою 
здійснюватиметься робота, а учні пригадують, що сформовується в їхній пам'яті, з 
приводу цього слова. Спочатку виражають найстійкіші асоціації, потім – другорядні. 
Викладач математики занотовує відповіді у вигляді «куща», який плавно 
«розростається». Цей метод дозволяє сприймати науку, життя та вибір їхньої професії 
як одне ціле, що є досить важливим для підвищення зацікавленості учнів математикою.  

Наступний метод, який, як показує наш досвід роботи з учнями ПТНЗ, можна 
впроваджувати у навчання математики, – це «ажурна пилка» [3; 4]. Він дозволяє 
опрацьовувати велику кількість матеріалу під час вивчення математики на першому 
курсі, зокрема з тем «Паралельність прямих та площин» та «Перпендикулярність 
прямих і площин у просторі». Ця технологія ефективна і може замінити лекції у тих 
випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед 
проведенням основного уроку або доповнює такий урок. Цей метод допомагає учням 
вчитися (під час опрацювання інформації у групі) вибирати основне з теоретичної 
частини, робити стислі (тезисні) записи та передавати їх іншим учасникам групи..  
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Для засвоєння невеликої кількості теоретичних відомостей ми пропонуємо 
використовувати метод «навчаючи – вчися» [3; 4]. Учні розподіляються в групи для 
виконання завдання – закріплення нового матеріалу, а своїми отриманими знаннями 
діляться, переходячи один до одного.  

Використання одночасно таких методів, як «асоціативний кущ», «ажурна пилка», 
«навчаючи-вчися» в одній з груп першого курсу ПТНЗ дозволило нам на уроках 
математики разом з учнями опрацювати матеріал з тем «Паралельність прямих та 
площин» та «Перпендикулярність прямих і площин у просторі» набагато ефективніше, 
аніж в тих групах, де ці методи не використовувалися.  

Для закріплення отриманих знань ми викоростали схему-ребус, яка вимагала від 
учнів уміння не тільки називати властивості прямих і площин але й робити відповідні 
записи (символи), аргументовано висловлювати думку групи тощо. На цьому етапі 
дуже важливо, щоб до роботи було задіяно якомога більше членів групи.  

«Рольові ігри» сприяють не лише розвитку вміння викладати свої думки, а й з 
повагою ставитися до думок і пропозицій інших. Атмосфера доброзичливості, 
заохочення під час обговорень, підтримка сором'язливих дітей під час інтерактивних 
вправ зумовлює розумову й емоційну розкомплексованість учнів, знижує страх перед 
можливими помилками, сприяє розвитку вміння аргументувати. Багато різноманітних 
інтерактивних вправ, зокрема «Робота в парах», «Робота в групах», «Карусель», 
«Пошук інформації», спрямовані на самостійне осмислення матеріалу, дослідження 
деяких фактів, аналізу алгоритму розв’язування різноманітних завдань, розуміння суті 
завдання, перевірки себе і свого товариша, знаходження помилок тощо.  

Інтерактивні вправи на уроках математики зорієнтовані на: розвиток логічного та 
абстрактного мислення учнів, розвиток самостійних суджень, стимулювання творчого 
підходу до формулювання висновків, уміння поважати думку іншого та аргументувати 
свою. Тому уроках математики в нашому ПТНЗ ми активно впроваджуємо групову 
навчальну діяльність з використанням інтерактивних методів. У цілому, інтерактивне 
навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, 
забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові 
знання, а здобувати їх із власного досвіду, що сприяє розвитку творчого мислення. 
Новітні підходи до організації навчання математики роблять навчально-виховний 
процес різноманітним, цікавим та ефективним, а найкориснішим у такому навчанні є 
те, що математика починає подобатися. 
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МАТЕМАТИЧНІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ: ЗМІСТ, СТРУКТУРА  

ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 
 

Сучасне оновлення цілей і змісту освіти тісно пов’язується з проблемою творчого 
розвитку особистості. Достеменно відомо, що процес навчання є ефективними лише в 
умовах такої освіти, яка враховує індивідуально-психологічні якості школярів і, 
водночас, створює зони їхнього найближчого розвитку.  

Математичні здібності, умови й чинники їх розвитку вивчали В. Бетц, Ж. Піаже, 
О. В. Скрипченко, А. М. Колмогоров та інші. Учені обґрунтовують, що кожен психічно 
здоровий учень може освоїти матеріал шкільної програми не маючи для цього 
унікальних здібностей, при цьому наголошують на різній мірі затребуваності праці 
вчителя. 

Значний внесок у розв’язання порушеної проблеми зробив В. А. Крутецький. За 
визначенням дослідника математичні здібності – це індивідуально-психологічні 
особливості, що відповідають вимогам навчальної математичної діяльності 
зумовлюють успішність творчого оволодіння математикою як навчальним предметом, 
зокрема швидке, легке оволодіння знаннями, уміннями в галузі математики [1, 98].  

До складових математичних здібностей відносять: здатність до формалізації 
математичного матеріалу, відокремлення форми від змісту, абстрагування від 
конкретних кількісних відношень і просторових форм та оперування формальними 
структурами відношень і зв’язків; здатність узагальнювати математичний матеріал, 
виокремлювати головне (нехтуючи несуттєвим), пізнаючи при цьому загальне в 
різноманітному за формою; здатність до оперування числовою та знаковою 
символікою; здатність до послідовного, правильно розчленованого логічного 
міркування, пов’язаного з потребою в доведеннях, обґрунтуванні, висновках; здатність 
скорочувати процес міркування, мислити згорнутими структурами; здатність до 
зворотності мисленнєвого процесу (переходу із прямого на обернений хід думки); 
гнучкість мислення, здатність до переключення із однієї розумової операції до іншої; 
математична пам’ять (пам'ять на узагальнення, формалізовані структури, логічні 
схеми); здатність до просторових уявлень [1, 104]. 

У структурі математичних здібностей дослідники виокремлюють чотири основні 
компоненти [3, 10]: 

системотвірний компонент: математична спрямованість розуму як особистісна 
характеристика, що виявляється в структурно-математичному мисленні, інтересі до 
побудови, дослідження й реалізації моделей; 

кодувально-формалізований компонент: здібності до формалізації в процесі 
встановлення математичної структури теоретичного й практичного матеріалу, 
створення й дослідження знако-символьних інтерпретацій (моделей) задачних 
ситуацій; 

конгнітивно-узагальнювальний компонент: здібності до змістового узагальнення 
математичного матеріалу на декількох рівнях, знаходження альтернативних 
(варіативних) та раціональних розв’язків, мисленнєвого (інтуїтивного) «схоплення» 
формальної структури (алгоритму) на основі часткового випадку; 
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мнемічно-узагальнювальний компонент: запам’ятовування математичного 
матеріалу на різних рівнях теоретичного узагальнення: пам’ять на типові відношення 
(формули), загальні схеми міркувань (алгоритми), структуру методів і способів 
розв’язування задач (доведення і дослідження). 

Інтерес і схильність учня до математики надихають його посилено займатися 
предметом, що зі свого боку забезпечує розвиток математичних здібностей. Розвинені 
математичні здібності і праця забезпечують нові досягнення, успіхи в галузі 
математики, що викликають задоволення учня. Відтак, прищеплюється ще більший 
інтерес до математики, з’являється прагнення ще більше займатися нею. 

Досягненню успіху в діяльності, крім здібностей, інтересів і схильностей 
слугують певні риси характеру. Дослідники виокремлюють такі особистісні якості: 
зосередженість і цілеспрямованість, працелюбність і працездатність, норовливість і 
індивідуальний стиль. Нерідко навіть видатні здібності особистості не забезпечують 
значних досягнень [2, 98]. 

Непереконливою є думка про те, що здібним, а зрештою, обдарованим учням все 
дається легко, просто, без особливих труднощів. Для розвитку здібностей важливі  
наполегливе навчання, тривала і напружена праця. Як правило, здібності завжди 
поєднуються з винятковою працьовитістю. Недаремно талановиті люди підкреслюють, 
що талант – це праця, помножений на терпіння, це схильність до нескінченного праці. 

Розвиток учня – це процес його самотворення як особистості в діяльності. До 
різновидів діяльності належить навчальна, що слугує формою засвоєння теоретичних 
знань у процесі розв’язування навчальних задач. Структуру цілісної людської 
діяльності формують: потреби, мотиви, цілі, умови і засоби досягнення цілей, дії та 
операції [2, 108-109]. 

Отже, математичні здібності – це цілісна підсистема в структурі здібностей 
особистості учня, вони розвиваються в процесі діяльності і продуктивність цього 
процесу тісно пов’язана з особистісними чинниками. 
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структура та чинники розвитку. У роботі розкрито зміст та структуру математичних 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ 
МАТЕМАТИКИ УЧНІВ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 
У Концепції профільного навчання [1] у старшій ланці загальної середньої освіти 

акцентується увага на створенні умов для диференціації та індивідуалізації навчання, 
розвитку здібностей, вибору учнями індивідуальних освітніх траєкторій, відповідно до 
їхніх здібностей, нахилів і потреб.  

Старший шкільний вік є найбільш сприятливим щодо виявлення схильності, 
прагнень/намірів і формування інтересів, мотивів і ціннісних орієнтацій 
старшокласників, а тому процес формування професійної спрямованості особистості є 
закономірним під час навчання у профільній старшій школі. Формуванню професійної 
спрямованості особистості буде сприяти професійно спрямоване навчання, 
характерною рисою якого є формування мотивації навчальної діяльності, ціннісних 
орієнтацій особистості, розвиток професійно важливих якостей особистості. 

Сучасні науково-педагогічні дослідження спрямовуються на розроблення 
наукових основ формування професійної спрямованості особистості, його соціалізації у 
процесі навчання. Принцип професійної спрямованості регулює в освіті 
співвідношення загального і специфічного, визначає діалектичні взаємодії цілісного 
розвитку особистості і її особливого, професійного. Що підкреслює особливе 
дидактичне значення принципу професійної спрямованості у профільному навчанні [2]. 

Потенціал математики дозволяє не тільки формувати логічне мислення, розвивати 
критичність мислення й інтуїцію, впливати на інтелектуальний розвиток, але і 
виховувати ставлення до математики як до частини загальнолюдської культури, що 
відіграє особливу роль у суспільному розвитку. Це визначає пріоритет математики для 
формування важливих якостей особистості, що допоможуть учням орієнтуватися в 
сучасному світі професій. 

Виходячи з вище означеного, уважаємо, що реалізація в навчанні математики 
принципу професійної спрямованості повинна мати на меті формування математичного 
аспекту готовності випускника школи до свідомого вибору сфери професійної 
діяльності. До змісту цього поняття ми вносимо таке: розвиток мислення і формування 
професійно важливих прийомів розумової діяльності; забезпечення математичного 
апарату для вивчення спеціальних дисциплін і професійної підготовки; методологічну 
підготовку до безперервної самоосвіти в галузі математики і її застосувань. Можна 
стверджувати, що професійна спрямованість навчання є категорією педагогічної науки, 
яка передбачає єдність змістовного і процесуального аспектів, що регулюють зміст і 
структурування матеріалу, вибір методичних засобів з урахуванням необхідності 
формування професійно важливих знань, умінь і навичок фахівця. При цьому 



 

87 

змістовний аспект має на увазі побудову професійно спрямованого курсу математики, а 
процесуальний – вибір методів, форм і засобів організації навчально-пізнавальної 
діяльності, необхідних для формування навичок самостійної роботи і професійного 
самовдосконалення.  

Дослідно-експериментальна робота за темою «Організаційно-педагогічні умови 
забезпечення реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів багатопрофільної 
школи в умовах упровадження нових державних стандартів освіти» здійснюється на 
базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Черкаської міської ради Черкаської 
області». Методика побудови індивідуальної освітньої траєкторії математичної 
підготовки учня багатопрофільної школи передбачає, що в основу її побудови 
покладені рівень навченості й мотивація учня. Збереження логіки предмета, його 
структури і змістових основ досягається за допомогою фіксованого обсягу 
фундаментальних освітніх об’єктів і пов’язаних із ними проблем, які разом із 
індивідуальною траєкторією навчання забезпечать досягнення учнями нормативного 
освітнього рівня. Як специфічну канву для побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії пропонуємо фреймову модель математичної підготовки учнів. Основу 
вибору траєкторії становлять фрейми змісту навчання і організаційний фрейм. Фрейм 
змісту навчання складається з фреймів інваріантного змісту, передбаченого Державним 
освітнім стандартом і навчальними програмами, а також фрейму варіативного змісту – 
курси за вибором. Організаційний фрейм передбачає зв’язок методів, форм і засобів 
навчання, спрямованих на розв’язання завдання формування професійних якостей 
особистості учня певного профілю. Отже, основу побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії учня профільної школи становлять: профіль навчання, курси за вибором, 
ступінь академічності викладу змісту навчання. 
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принципу професійної спрямованості навчання математики учнів багатопрофільної 
школи. У статті розглянуто питання дотримання принципу професійної спрямованості в 
організації навчання математики учнів, багатопрофільної школи на етапі допрофільної 
підготовки і профільного навчання. 

Ключові слова: професійно спрямоване навчання математики, фреймова модель 
побудови індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

Summary. Tarasenkova N., Lovyanova I., Zheleznyak N., Okunev B. Realization of the 
principle of professional orientation of teaching mathematics students of a multi-disciplinary 
school. The article deals with the issues of adherence to the principle of professional orientation in the 
organization of teaching students' mathematics, a multidisciplinary school at the preprofile training 
stage and profile education.. 

Keywords: the professionally directed training in mathematics, the frame model of creation of 
an individual educational trajectory of a pupil. 

Аннотация. Тарасенкова Н. А., Ловьянова И.В., Железняк Н.П., Окунев Б.И. 
Реализация принципа профессиональной направленности обучения математике 
учащихся многопрофильной школы. В статье рассмотрены вопросы соблюдения принципа 
профессиональной направленности в организации обучения математике учащихся, 
многопрофильной школы на этапе допрофильной подготовки и профильного обучения.  

Ключевые слова: профессионально направленное обучение математике, фреймовая 
модель построения индивидуальной образовательной траектории учащегося. 



 

88 

О. Я. Терех 
Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 
м. Черкаси, Україна 
ksynya.ter@gmail.ru 

 
НАВЧАЛЬНІ ЗАДАЧІ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ 

 
Навчальною задачею в математиці вважають таку, яка вимагає від учнів на основі 

розв’язування конкретної задачі відкриття та засвоєння у своїй навчальній діяльності 
загального способу розв’язування широкого кола інших задач. Поставити перед учнями 
навчальну задачу – означає створити проблемну ситуацію, вирішення якої приводить 
до появи нових знань або нового способу розв’язування. Практично всю навчальну 
діяльність учнів можна представити як систему навчальних задач. На уроках геометрії 
ми розглядаємо навчальні задачі на етапі вивчення нового матеріалу.  

Структура навчальної задачі з геометрії містить наступні компоненти: 
 пізнавальну задачу;  
 практичне завдання для формулювання гіпотези;  
 систему вправ, що підводять до розв’язання пізнавальної задачі.  

Виходячи з того, що ключовими поняттями навчальної діяльності є «мотивація» і 
«дія», при розв’язуванні кожної навчальної задачі учні повинні чітко розуміти мету 
своєї діяльності та мати план своїх дій. Наявність мотивації передбачає: активне 
включення учнів у навчальну діяльність; зосередженість на цій діяльності; поява 
запитань, які вони ставлять один одному або вчителю; бажання отримати нові знання 
для розв’язання пізнавальної задачі. 

Для пошуку способів розв’язування пізнавальних задач існують декілька різних 
підходів, зокрема: повідомлення учнями способу розв’язування конкретної задачі з 
наступним аналізом розв’язання та узагальнення; залучення учнів до самостійного 
пошуку способу розв’язування даної задачі й перенесення його на весь клас задач 
такого виду. Саме другий підхід ми використовуємо в своїй роботі. Для цього на 
уроках геометрії ми пропонуємо учням виконувати лабораторні роботи. 

Під лабораторною роботою ми розуміємо форму організації навчальної 
діяльності учнів, при якій вони під керівництвом вчителя та за визначеним планом 
самостійно виконують завдання з геометрії. В процесі виконання завдання учні 
сприймають і осмислюють новий теоретичний матеріал, закріплюють отримані раніше 
знання. Лабораторна робота сприяє принципу зв’язку теорії із практикою, розвитку 
інтелектуально-пізнавальної активності учнів. Одна з важливих переваг лабораторних 
занять у порівнянні з іншими видами самостійної роботи полягає в інтеграції 
теоретичних знань з практичними навичками та уміннями учня в єдиному процесі 
діяльності навчально-дослідницького характеру.  

Наведемо приклад. Тема «Сума кутів трикутника» (7 клас). 
Для створення проблемної ситуації на початку уроку учителю доцільно 

запропонувати учням пізнавальну задачу. 
Пізнавальна задача. Квадрат має чотири прямих кути. Отже, сума кутів в будь-

якому квадраті дорівнює 360°. Чи можна стверджувати, що сума кутів в будь-якому 
трикутнику постійне число? 

Для розв’язання пізнавальної задачі можна запропонувати учням одне із 
наступних практичних завдань. 

Практичне завдання 1. Побудуйте трикутник АВС. За допомогою транспортира 
знайдіть величину кожного із кутів. Обчисліть суму знайдених кутів. Порівняйте свій 
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результат з результатами однокласників. Сформулюйте гіпотезу щодо суми кутів 
трикутника. 

Практичне завдання 2. За допомогою вирізаної із паперу моделі трикутника, 
перегинаючи кути або відрізаючи кути, отримайте кут, який складається із трьох кутів 
даного трикутника. Який кут ви отримали? Чи можна визначити градусну міру цього 
кута? Сформулюйте гіпотезу щодо суми кутів трикутника. 

Після формулювання гіпотези переходять до доведення теореми, а потім до 
розв’язування пізнавальної задачі. 

Зазначимо, що виконання практичного завдання роботи передбачає, що учень 
самостійно робить відповідні вимірювання, формулює гіпотезу, а потім її доводить. 
Практичні завдання мають бути такого рівня складності, що учні можуть з легкістю 
виконати їх та сформулювати гіпотезу щодо розв’язування пізнавальної задачі. 

Зауважимо, що пізнавальна задача повинна зацікавити учнів: містити цікаві 
приклади, відомості, парадокси тощо. Також система допоміжних завдань повинні 
відповідати їх навчальним і віковим можливостям. 

Зазначимо, що ефективність проведення лабораторної роботи залежить від 
чіткого та зрозумілого для учня ходу проведення. Ми пропонуємо наступний план 
проведення. 

1. Лабораторну роботу слід проводити протягом 5 хвилин. 
2. Усі учні виконують завдання в друкованому зошиті. 
3. У ході виконання лабораторної роботи вчитель може консультувати учнів, у 

яких виникли труднощі. 
4. Оцінювання даних робіт не проводиться. 
5. Перевірку виконання лабораторної роботи можна здійснити в різний спосіб: 

разом з вчителем, обмінявшись зошитами з сусідом тощо. 
6. Висновок обов’язково озвучується в класі. 
Після цього доцільно запропонувати учням для домашнього опрацювання 

наступне практичне завдання. 
Практичне завдання 3. Перевірте на практиці, чи дорівнює сума кутів косинця 

180°. 
На нашу думку, впровадження лабораторних робіт у навчання геометрії сприяє 

свідомому засвоєнню учнями основних понять, законів, теорем; розвитку мислення, 
самостійності; практичному застосуванню набутих умінь і навичок в результаті 
спостереження, виконання вимірювань, роботи з таблицею, порівняння отриманих 
результатів та аналізу результатів дослідження. Крім цього виконання таких робіт 
надає можливість учням удосконалити навички роботи з рисунками, таблицями, 
вимірювальними пристроями. 

 
Анотація. Терех О. Я. Навчальні задачі на уроках геометрії. Розглянуто особливості 

постановки навчальних задач на уроках геометрії. Запропоновано відповідну систему 
лабораторних робіт. Наведено структуру навчальних задач. Наведено приклади.  

Ключові слова: навчання математики, навчальна задача, лабораторна робота. 
Summary. Tereh O. Educational problems at geometry lessons. The features of statement of 

educational problems at geometry lessons are considered. An appropriate system of laboratory works 
is proposed. The structure of educational tasks is presented. Corresponding examples are given. 

Key words: training of mathematics, educational problem, laboratory work. 
Аннотация. Терех О. Я. Учебные задачи на уроках геометрии. Рассмотрены 

особенности постановки учебных задач на уроках геометрии. Предложено соответствующую 
систему лабораторных работ. Приведена структура учебных задач. Приведены примеры. 

Ключевые слова: обучения математике, учебная задача, лабораторная работа. 
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КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАДАЧІ У НАВЧАННІ УЧНІВ  
5-6 КЛАСІВ З МАТЕМАТИКИ 

 
Згідно Національної доктрини розвитку освіти України, освіта ХХІ ст. – це освіта 

для людини; її мета – виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, 
здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, економічних і виробничих 
завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих 
здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, 
адекватно реагувати на умови і вимоги життя особистості, орієнтуватися в сучасному 
житті [2]. Саме тому актуальним завданням під час навчання учнів математики є 
формування компетентностей учнів, зокрема математичних. 

Математична компетентність – це спроможність особистості бачити та 
застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного 
моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, 
інтерпретувати отримані результати [4]. 

На сьогодні багато педагогів, методистів, вчителів розробляють методики 
формування математичної компетентності в учнів. Переважно такі методики 
стосуються формування компетентностей на уроках математики. На нашу думку, 
продовжувати формувати математичні компетентності доцільно і в позакласній роботі. 

Позакласна робота — це різновид освітньо-виховних занять, які проводяться в 
позаурочний час, ґрунтуються на принципі добровільної участі, мають на меті 
підвищення рівня математичного розвитку учнів і цікавості до предмета за рахунок 
поглиблення і розширення базового змісту програми. Завдання позакласної  роботи — 
це закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, 
застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, 
формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; 
формування інтересів до різних галузей науки; розвиток індивідуальних творчих 
здібностей та нахилів [3]. На нашу думку, у навчанні учнів математики 5-6 класів, з 
метою формування математичної компетентності, позакласні заходи доцільно поділяти 
на колективні та індивідуальні. До колективних відносять: математичні гуртки, 
математичні вікторини, математичні вечори, математичні тижні тощо; до 
індивідуальних: математичні твори, індивідуальні домашні завдання, виготовлення 
наочних приладів, підготовка та підбір матеріалу для складання задач тощо.  

Основним засобом формування математичної компетентності в учнів є 
компетентнісні задачі. Компетентнісну задачу визначають як вид навчального 
матеріалу, який сприяє формуванню в учнів компетентностей трьох рівнів: предметних, 
міжпредметних та ключових [1]. Така задача моделює життєву, практичну ситуацію, що 
будується на актуальному для учнів матеріалі і тому, є діяльнісним завданням. Метою 
застосування компетентнісних задач в навчальному процесі є: 

• формування системи універсальних навчальних дій; 
• забезпечення умов для застосування знань, навичок і умінь в нових, незнайомих 

для учнів міжпредметних ситуаціях; 
• набуття учнями досвіду вирішення завдань життєвого характеру [5]. 
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Тому, як зазначає Н. А. Тарасенкова, структура компетентнісної задачі передбачає 
дві складові: 1) умова завдання у вигляді якоїсь життєвої ситуації, учасниками якої 
можуть бути учні; 2) система запитань, на які слід відповісти за даними умовами [6]. 

Під час розв’язування таких задач учні навчаються зіставляти відомі і невідомі 
факти, міркувати і комбінувати, узагальнювати отримані розв’язки, проводити певні 
висновки. Це такі задачі, у яких спосіб розв’язку явно не визначений і, для його 
знаходження, необхідно застосовувати евристику. Основною метою використання 
компетентнісних задач є розвиток математичного мислення. У процесі розв’язання 
таких задач учні набувають не тільки знання і вміння чисто предметного характеру, а й 
досвід їх практичного застосування. 

Нами розроблено системи компетентнісних задач для учнів відповідно 5 і 6 класів. 
Для визначення рівня сформованості математичних компетентностей можна 
використати посібник [7]. 
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Анотація. Терещенко В. А. Компетентнісні задачі у навчанні учнів 5-6 класів 

з математики У статті розглянуто можливості реалізації навчально-виховних цілей 
позакласної роботи з математики через компетентнісні задачі. 

Ключові слова: компетентнісні задачі, види позакласної роботи, навчання учнів 5 – 6 
класів. 

Аннотация. Терещенко В. А. Компетентностные задачи в обучении учащихся 5-6 
классов по математике. В статье рассмотрены возможности реализации учебно-
воспитательных целей внеклассной работы по математике за компетентностного задачи. 

Ключевые слова: компетентностные задачи, виды внеклассной работы, обучение 
учащихся 5 - 6 классов. 

Abstract. Tereshchenko V. The competence problems in teaching of pupils of the 5-6 
forms of mathematics. In the article the possibilities of realization of educational and educational 
goals of extracurricular work on mathematics through the competence problems are considered. 

Keywords: competence problems, types of extracurricular work, teaching of pupils of the 5 - 6 
forms. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПТНЗ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ: АНАЛІЗ ДАНИХ 

 
Нині перед промисловистю України стоїть складне завдання – подолати кризу в 

машинобудівній галузі. Це можливо при впровадженні сучасних технологій на основі 
використання науки і технічного прогресу та залучення висококваліфікованих 
робітників. Саме тому до сьогоднішніх випускників професійно-технічних навчальних 
закладів (ПТНЗ) машинобудівного профілю (газоелектрозварювальників, верстатників 
широкого профілю, слюсарів з ремонту автомобілів) зростають не лише професійні, а й 
загальні вимоги.  

Наразі триває процес реформування системи освіти України. Прийнятий Закон 
України  “Про освіту” [1] визначає новий напрям підготовки молоді до сучасних умов 
життя – запровадження компетентнісного підходу до навчання. Випускник нової 
української школи має стати особистістю, інноватором і патріотом [2]. 

Кардинальних змін потребує й загальноосвітня складова професійно-технічної 
підготовки майбутніх газоелектрозварювальників, верстатників широкого профілю, 
слюсарів з ремонту автомобілів, зокрема при вивченні курсу стереометрії. На нашу 
думку, так само, як і випускник нової української школи, випускник ПТНЗ 
машинобудівного профілю має стати освіченим українцем, відповідальним 
громадянином і патріотом, а найголовніше – висококваліфікованим фахівцем;  має 
набути вміння читати, доносити думку до інших, критично мислити, логічно захищати 
свою позицію, бути ініціативним, вміти розв’язувати проблеми, оцінювати ризики і 
приймати рішення, уміти конструктивно керувати емоціями; застосовувати емоційний 
інтелект; набути здатність співпрацювати в команді. 

Це означає, що нового наукового переосмислення потребують питання організації 
компетентнісно орієнтованого навчання загальноосвітнього курсу математики в ПТНЗ, 
зокрема такого його розділу, як «Стереометрія».  

Для удосконалення навчання стереометрії майбутніх газоелектрозварювальників, 
верстатників широкого профілю, слюсарів з ремонту автомобілів нами було розроблено 
анкету для учнів ПТНЗ машинобудівного профілю, спрямовану на виявлення 
проблемних зон у мотиваційному компоненті навчальної діяльності учнів.  

АНКЕТА 
 ____________________________________________________________________________________ 

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу) 
спеціальність______________________________________________________________________________ 

 
1. Чи подобається Вам вивчати курс математики у Вашому навчальному закладі?

o Так                           o Ні
2. Чи подобається Вам вивчати теми зі стереометрії на уроках математики?

o Так                            o Ні
3. На Вашу думку, чи потрібно вивчати стереометрію взагалі?

o Так                            o Ні
4. Чи використовуєте Ви знання зі стереометрії у повсякденному житті?

o Так                            o Ні
5. Чи потрібно Вам вивчати теми зі стереометрії для подальшої кар’єри?
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o Так                            o Ні
6. Який Ваш улюблений загальноосвітній предмет?

o Фізкультура 
o Математика 
o Українська мова 
o Художня література 
o Фізика 
o Хімія 
o Біологія 
o Географія 
o Інформатика 

7. Рівень Ваших навчальних досягнень:  
початковий середній достатній високий 

    
 

В анкетуванні взяли участь учні ДНЗ “Харківський центр ПТО”, ДНЗ 
“Дніпровський центр ПТО”, ДНЗ “Бедянський МПЛ”, ДНЗ “Маріупольский ПМЛ”, 
ДНЗ “Багатопрофільний центр ПТО” (м. Токмак). Анкетування проводилось наприкінці 
вересня 2017 р. 

Були одержані наступні результати: 61,17 % учнів подобається вивчати 
математику в їх навчальних закладах (запитання 1), 58,74 % учнів не подобається 
вивчати окремі теми з розділу “Стереометрія” (запитання 2), 64,08 % опитаних 
вважають, що вивчати стереометрію взагалі потрібно (запитання 3). На 4 і 5 запитання 
анкети більшість респондентів дали відповідь “Ні”. Щодо улюбленого предмета думки 
учнів розділились, але найбільше голосів набрали географія та фізкультура. Рівень 
власних навчальних досягнень більшість учнів оцінила як середній.  

Отже, результати проведеного анкетування вказують на низьку мотивацію 
майбутніх газоелектрозварювальників, верстатників широкого профілю, слюсарів з 
ремонту автомобілів щодо вивчення тем саме з розділу “Стереометрія”. Тому питання 
розробки сучасної методики навчання стереометрії  в ПТНЗ машинобудівного профілю 
в умовах компетентнісного підходу, яка б мотивувала учнів до навчання, залишається 
актуальним. 
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Анотація. Тінькова Д. С. Мотиваційний компонент навчальної діяльності учнів 

ПТНЗ машинобудівного профілю: аналіз даних. У статті представлено результати 
анкетування, спрямованого на виявлення рівня мотивації при вивченні курсу математики, 
зокрема її розділу “Стереометрія”.  

Ключові слова: мотивація, стереометрія, професійно-технічний навчальний заклад.  
Summary. Tinkova D. Motivational component of educational activity of students of 

vocational school of machine-building profile: data analysis. The article presents the results of a 
questionnaire aimed at identifying the level of motivation when studying the course of mathematics, in 
particular its section "Stereometry".  

Key words: motivation, stereometry, vocational school. 
Аннотация. Тинькова Д. С. Мотивационный компонент учебной деятельности 

учащихся ПТУЗ машиностроительного профиля: анализ данных. В статье представлены 
результаты анкетирования, направленного на выявление уровня мотивации при изучении курса 
математики, в частности ее раздела "Стереометрия". 
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ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 
 

Безумовно, шкільна математика повинна бути сучасною за змістом, стилем, 
термінологією, символікою та методикою навчання. Вона повинна слугувати надійним 
фундаментом для природничої, інженерно-технологічної, суспільно-економічної та 
гуманітарної освіти, здійснювати пропедевтику найважливіших ідей і понять сучасної 
математичної науки. Більше того, виходячи з обґрунтовано прогнозованого 
майбутнього, вона має обережно, виважено і цілеспрямовано готувати молоде 
покоління до адекватного сприйняття математичної картини світу як невід’ємної 
частини наукової картини світу. З огляду на сказане та наявний стан шкільної 
математичної освіти, напрошується висновок, що шкільна математика в Україні 
потребує серйозної та всебічної модернізації. Така модернізація має стати результатом 
глибокого аналізу, дискусії і, врешті-решт, консенсусу зацікавлених професійних 
спільнот: математиків, педагогів-математиків, учителів математики. І, безсумнівно, 
така модернізація можлива лише після відходу від глобальної недооцінки ролі, місця і 
значення природничих наук, особливо математики і фізики, в житті суспільства і 
держави. 

Одним із результатів модернізації шкільної математики, на наш погляд, має стати 
поява нових змістових ліній в курсі математики та зміщення акцентів стосовно 
існуючих змістових ліній. Дані тези мають на меті привернути увагу до комбінаторної 
змістової лінії і запропонувати можливий варіант її розвитку та осучаснення. 

В 40-их роках минулого століття в математиці розпочалося зміщення як суто 
теоретичних так і практичних інтересів в сторону дискретних методів. Рушієм 
означених змін виступала обчислювальна техніка, що широко та вельми успішно 
впроваджувалася а різні галузі людської діяльності. Саме в цей період і під впливом 
зазначених факторів отримала нове дихання комбінаторика – одна із найдавніших гілок 
математики. Від того часу комбінаторика перетворилася в одну з провідних областей 
сучасної математики. Кардинально оновився її апарат, до якого поступово увійшли 
різноманітні теорії та методи з інших галузей математики. Надзвичайно розширилися 
предмет дослідження комбінаторики та область її застосування. Яскраві свідчення 
різноманітності, потужності, затребуваності методів комбінаторики дає знаменита 
монографія [1; 2]. Вище наведене робить зрозумілим дещо неочікуваний вислів 
видатного математика І.М. Гельфанда, що комбінаторика – це математика 21-го 
століття.  

Узявши до уваги зазначене вище, можна зробити висновок, що проблема 
переосмислення та зміни ролі і місця змістової лінії «Елементи теорії множин та 
комбінаторика» в шкільному курсі математики стає все більш актуальною. Пропонуємо 
авторське бачення вирішення означеної проблеми. 
1. Потрібно розділити змістову лінію «Елементи теорії множин та комбінаторика» на 

дві самостійні змістові лінії: теоретико-множинну та комбінаторну. 
2. Перетворити теоретико-множинну та комбінаторну змістові лінії у провідні, тісно і 

гармонійно пов’язані з усіма іншими змістовими лініями курсу математики. 
3. Розглядати теоретико-множинну та комбінаторну змістові лінії як наскрізні для 

всього курсу математики від першого до одинадцятого (дванадцятого) класу. 
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4. Одним із найважливіших наслідків і, в той же час, причиною переосмислення ролі 
комбінаторної змістової лінії слід розглядати істотне збагачення її змістового 
наповнення. 
Пропонуємо до розгляду авторську концепцію реалізації комбінаторної змістової  

лінії у курсі математики середньої школи. 
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Анотація. Третяк М. В. Елементи комбінаторики в шкільному курсі математики. У 

тезах представлено авторське бачення місця, ролі та змістового наповнення комбінаторної 
змістової лінії в шкільному курсі математики. 

Ключові слова: шкільна математика, комбінаторика, модернізація шкільного курсу 
математики. 

Summary. Tretyak M. Elements of combinatorics in the school course of mathematics. The 
thesis presents the author's view of the place, role and content of the combinatorics elements in the 
school course of mathematics. 

Keywords: school mathematics, combinatorics, modernization of school course of 
mathematics. 

Аннотация. Третяк Н. В. Элементы комбинаторики в школьном курсе математики. 
В. тезисах представлено авторское видение места, роли и содержательного наполнения 
комбинаторной содержательной лини в школьном курсе математики. 

Ключевые слова: школьная математика, комбинаторика, модернизации школьного 
курса математики. 
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ЛІТНІ ІНТЕГРОВАНІ ПРЕДМЕТНІ ШКОЛИ ЯК ФОРМА АКТИВНОГО 

НАВЧАННЯ 
 
Основне протиріччя сучасної системи освіти – це протиріччя між швидким 

темпом нарощування знань у сучасному світі та обмеженими можливостями їх 
засвоєння індивідом. Це протиріччя змушує вчителя нової української школи перейти 
до нового ідеалу – активного навчання. Навчання для учнів повинно стати постійним 
творенням, гармонією між самореалізацією, пізнанням нового, самовдосконаленням, 
грою та розвагою[2]. 

Школа повинна готувати учнів до життя. За експертними оцінками, найбільш 
успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють 
навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в 
команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними 
вміннями [2]. 

Активне навчання – найпродуктивніший шлях формування в учнів 10 ключових 
компетентностей і, зокрема, підприємливості та командної взаємодії. До дієвих форм 
активного навчання, на нашу думку, слід віднести літні інтегровані предметні школи як 
різновид шкільних таборів, що покликані моделювати наукове товариство і залучати 
обдарованих школярів до дослідницької роботи [3]. 

У зв’язку з цим актуальним є питання проведення у рамках позашкільної роботи 
літніх математично-фінансових шкіл. Ми вважаємо, що вони сприятимуть розвитку 
мислення на матеріалі математики, поглибленню математичних знань та формуванню 
стійких навичок використання їх для дослідження економічного середовища. 

Основною метою літніх математично-фінансових шкіл повинно стати 
перетворення знань на інструмент творчого сприйняття світу. Щоб бути успішними 
громадянами своєї країни, люди повинні, по-перше, мати розвинені ключові 
компетентності, по-друге, вміти використовувати інформаційно-технологічні засоби 
для досягнення поставленої мети. 

Завданнями літньої математично-фінансової школи мають бути:навчально-
пізнавальний, креативний розвиток учнів шляхом наукової, дослідницької та проектної 
діяльності;здобуття необхідних підприємницьких навичок; екологізація суспільства 
через виконання спільної справи, взаємодопомогу;реалізація принципу “педагогіки 
партнерства”;формування особистості, екологічно дружньої до всього 
оточуючого;розширення світогляду учнів,розвиток їх економічної свідомості. 

Структуру проведення літньої математично-фінансової школи можна поділити на 
такі етапи: організаційний, мотиваційний, етап активізації, етап взаємодії, етап аналізу, 
етап синтезу. 
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Ми вважаємо, що на організаційному етапі потрібно навчити учнів прислухатися і 
толерантно ставитися один до одного, формувати в учнів навички командної 
взаємодії,прийоми самоосвіти, вчити нести відповідальність за прийняте рішення. 

Під час мотиваційного етапу вчителі мають стати рушійною силою саморозвитку 
та самовдосконалення кожного учня. Учителі повинні заразити учнів вірусом пізнання 
нового, азартом до навчання. 

На етапі активізації у рамках проведення літної математично-фінансової школи 
учням варто запропонувати створити колективні дослідницькі навчальні проекти. 

Варто зазначити, що найбільш продуктивним у літній математично-фінансовій 
школі має бути етап взаємодії. Головними завданнями даного етапу школи мають 
стати: максимальне задоволення пізнавальних запитів учнів; гармонійне поєднання 
навчання, розвитку та відпочинку; прояв віри в кожного учня та його можливості; 
формування в учнів ключових компетентностей щодо ведення наукової, дослідної і 
проектної діяльностей; створення ситуації успіху для кожного учня без винятку. 

Провідними мотивами учнів у дослідницькій діяльності є можливість проявити 
креативність та набути досвіду самореалізації. 

Етапи аналізу і синтезу літньої математично-фінансової школи повинні бути 
спрямовані на розвиток в учнів навичок самопрезентації, захисту і представлення 
загалу власного бізнес проекту.  

Вище зазначені теоретичні положення щодо літньої математично-фінансової 
школи були апробовані під час проведення літньої математично-фінансової школи 
“Вектор фінансової успішності” на базі Чернігівського обласного педагогічного ліцею 
для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради. Ми переконалися на 
власному досвіді, що літні інтегровані предметні школи на сьогодні є однією з дієвих 
форм активного навчання. 
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школы как форма активного обучения. В работе рассмотрено теоретические и практические 
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СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ГЕОМЕТРІЇ НА ФОРМУВАННЯ 

МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
 

Сучасні тенденції в освіті спрямовують навчання школярів не на збільшення 
обсягу засвоєного учнями навчального матеріалу та вироблення відповідних знань, 
навичок, вмінь з різних предметів, а на формування в результаті навчання компетентної 
особистості, здатної вдосконалювати власну систему знань і вмінь з кожного предмету 
протягом життя, застосовувати її в інших галузях, у реальному житті.  

Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти [1] серед 
основних вимог до освіченості учнів є набуття ними ключових та предметних 
компетентностей як першорядних ознак компетентного випускника,забезпечення умов 
для досягнення кожним учнем практичної компетентності, щослугує важливим 
показником якості математичної освіти. 

Концептуальні положення компетентнісного підходу є предметом дослідження 
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців (Н. Бібік, М. Бурда, І. Зимня, Н. Кузьміна, 
О. Пометун, Дж. Равен, Г. Селевко, С. Скворцова, Н. Тарасенкова, А. Хуторський та 
ін.). Важливою є здатність випускника застосовувати набуті знання у різноманітних 
життєвих ситуаціях, у підготовці його до майбутньої професійної діяльності. 
Компетентність розглядають як мобільність знань, гнучкість методів та критичність 
мислення, а умовами ефективності формування математичної компетентності вважають 
стійку мотивацію до навчання, застосування особистісно орієнтованих методик 
розвитку у процесі навчання, проектування змісту дисципліни. 

Дослідники часто виокремлюють геометричну компетентність як складову 
математичної компетентності учнів [2; 3],а до її компонентів відносять геометричну 
грамотність; способи діяльності; особистісне ставлення до геометрії. 

У контексті компетентнісного підходу нами у попередньому дослідженні [6] було 
введено поняття «інтелектуальна база учня», яку схарактеризовано як систему дієвих 
засвоєних знань та набутих умінь із математики, загальнонавчальних умінь, 
специфічних систем знань і вмінь з інших предметів, досвід їх використання. Навчання 
геометрії сприяє формуванню мотивації учнів до навчально-пізнавальної діяльності 
через акцент на значущості геометричних знань та вмінь у реальному житті. Отже, 
ефективність цього етапу залежить від обізнаності вчителя математики, широти його 
світогляду, рівня методичної майстерності, від його уміння визначати та враховувати 
спрямованість пізнавальних інтересів учнів, уміння використовувати міжпредметні 
зв’язки, підбирати завдання практичного змісту.  

Мобільність знаньбудемо розглядати як здатність учня до змін у змісті 
навчально-пізнавальної діяльності, його готовність засвоювати нові методи, прийоми та 
засоби навчання. У ході навчання геометрії умови для формування цієї здатності 
створюють при застосуванні різноманітних методів до доведення теорем, розв’язування 
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задач[5]. Зокрема, нами у [6] продемонстровано вплив на розвиток мислення учнів 
ознайомлення школярів з різними підходами до побудови системи аксіом групи С, до 
формулювання та доведення ознаки паралельності площин; знаходження різних форм 
представлення розв’язків стереометричних задач на обчислення через використання 
перетворень тригонометричних виразів; розв’язування позиційних і непозиційних задач 
на побудову. 

Формування геометричної компетентності значною мірою залежить від змісту та 
якості підручників геометрії. Сучасні підручники геометрії (зокрема, навчальні 
комплекти авторського колективу Бурда М., Тарасенкова Н., Богатирьова І. та інші) 
дають змогу вчителю організовувати навчальний процес з акцентом на формування 
геометричної, а, отже, й математичної компетентності школярів. 
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Анотація. Чашечникова О.С., Філон Л.Г. Спрямованість навчання геометрії на 

формування математичної компетентності учнів.Розглянуто питання формування 
складових математичної компетентності учнів під час вивчення геометрії. Акцентовано увагу 
на мотиваційному компоненті, на важливості формування мобільності знань, на деяких 
підходах проектування змісту геометрії як навчального предмету.  

Ключові слова:математична компетентність, навчання геометрії, мотивація, 
мобільність знань. 

Abstract. O. Czashechnikova, L. Filon.Aiming of teaching geometry at developing 
students’ mathematical competence.The article considers issues of developing components 
ofstudents’ mathematical competence when studying geometry. The emphasis is made on the 
motivational component, the importance of building knowledge mobility, as well as on some 
approaches to designing the content of geometry as a subject of study.  

Key words:mathematical competence,studying geometry,motivation, knowledge mobility. 
Аннотация. ЧашечниковаО.С., Филон Л.Г. Направленностьобучениягеометрии на 

формированиематематическойкомпетентностиучащихся.Рассмотрены вопросы 
формирования составляющих математической компетентности учащихся при обучении 
геометрии. Акцентировано внимание на мотивационном компоненте, на важности 
формирования мобильности знаний, на некоторых подходах проектирования содержания 
геометрии как учебного предмета. 

Ключевые слова: математическая компетентность, обучение геометрии, мотивация, 
мобильность знаний. 
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ЕЛЕМЕНТИ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ В ПТНЗ 

 
Сучасне реформування професійно-технічних навчальних закладів передбачає 

впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 
кваліфікованих робітників. Метою цього нововведення є створення умов для якісної 
підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги 
загальнодержавного та регіональних ринків праці, забезпечення гнучкості та мобільності  
організації навчально-виховного процесу, оновлення змісту освіти [1]. 

Дуальна система професійної підготовки робітничих кадрів найбільш поширена в 
Німеччині. Майже половина молоді після закінчення школи вивчає одну з 350 визнаних на 
державному рівні професій за дуальною системою. Особливістю цієї системи є те, що 
протягом трьох-чотирьох днів на тиждень учні проходять практику на підприємстві, а 
теоретична професійна підготовка відбувається протягом одного-двох днів на тиждень у 
професійному училищі. Навчання фінансується підприємствами, які виплачують учням 
грошову винагороду, і державою, яка фінансує професійні училища. Поєднання теорії з 
практикою гарантує високу кваліфікацію випускників [2]. 

Тому і при викладанні загальноосвітніх дисциплін, зокрема геометрії, пріоритетними 
є методи навчання, орієнтовані на майбутню професійну діяльність учнів. 

Основною проблемою професійної підготовки є перехід від актуально здійснюваної 
навчальної діяльності студента до засвоєння ним професійної діяльності: у межах одного 
типу діяльності необхідно сформувати принципово інший. Зафіксувавши відрив 
теоретичного навчання від майбутньої професійної діяльності, деякі науковці дійшли 
висновку про необхідність проміжної ланки між навчальною та власне професійною 
діяльністю. У психологічних джерелах така діяльність опосередковано отримала назву 
квазіпрофесійна, тобто діяльність студента, яка є навчальною за формою й професійною за 
змістом, що являє собою трансформацію змісту і форм навчальної діяльності в адекватні 
їм, гранично узагальнені, зміст і форми професійної діяльності [3, с. 6].  

Найбільш яскрава форма квазіпрофесійної діяльності – імітаційна, рольова гра. Тут 
вдало моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої праці, задається його 
контекст [6]. У загальному вигляді ділову гру визначають як метод відтворення 
предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, 
характерних для даного виду практики [4, с. 9]. Ділові ігри за призначенням поділяються 
на навчальні та дослідницькі. Перші спрямовані на імітаційне моделювання реальних 
процесів і механізмів, які мають місце у професійній діяльності. Дослідницькі ігри, окрім 
моделювання реальності, дають змогу моделювати певні об'єкти, процеси, механізми з 
метою їх експериментального вивчення. Для цього широко застосовуються ЕОМ, які 
надають можливості для творчого розв'язання навчальних проблем. Імітаційна модель 
відтворює певний аспект професійної діяльності чи поведінки учня в конкретних 
обставинах. Цей аспект визначає характер його діяльності в дидактичному процесі. Ігрова 
модель відтворює конкретні дії учнів у процесі розв'язання проблеми імітаційної 
моделі [5]. 

Наприклад, на уроці геометрії з теми «Перпендикулярність прямих і площин у 
просторі» для групи електромонтерів  доцільно організувати професійно орієнтовану  
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Найекономніший спосіб прокладання електропроводки передбачає використання 

теореми Піфагора для проведення обчислень. При обговоренні варто порушити питання 
естетичності та безпеки проведення таких робіт та, можливо, типів приміщень, в яких 
такий варіант прокладання проводки є доцільним. Подальшу роботу на уроці можна 
продовжити розв’язуванням інших професійно спрямованих задач в групах або 
самостійно. 

Організація квазіпрофесійної діяльності на уроках геометрії в ПТНЗ забезпечує 
ілюстрацію професійної значущості матеріалу, передбачає формування навчальної 
мотивації, сприяє формуванню геометричної та професійної компетентностей. 
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Аннотация. Черненко Я. И. Элементы квазипрофесиональной деятельности на уроках 
геометрии в ПТУ. В статье рассмотрен вопрос организации квазипрофессиональной 
деятельности на уроках геометрии в ПТУ.   

Ключевые слова: обучение геометрии, ПТУ, квазипрофессиональная деятельность, 
профессиональная направленность геометрии. 
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ЗАДАЧІ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ В КУРСІ АЛГЕБРИ 7-9 КЛАСІВ  
 
Сучасне реформування системи освіти Українипереорієнтовує освітні ціліна 

формування в учнівключових і предметних компетентностей.Одна із ключових 
компетентностей, як зазначається в останній редакції Програми з математики 
[1],пов’язана з екологічною грамотністю і здоровим способом життя.  

Формування екологічної компетентності учнів часто пов’язують зекологізацією 
шкільних дисциплін. Проте в даний час єдиного трактування цього терміна поки немає. 
Так, на думку Н.Ф.Реймерса[2], екологізація– це проникнення екологічних ідей у всі 
сфери суспільного життя; екологізаціязрештою розрахована на збереження можливості 
існування і розвитку довгого ланцюга поколінь людей в рамках закону єдності 
організм-середовище і правила відповідності умов середовища генетичній приреченості 
організму. Згідно з поглядамиН.М. Мамедова[3], екологізаціяосвітнього процесу 
передбачає не лише включення екологічних аспектів у всі освітні предмети, а й 
екологізацію процесу навчання, середовища освітніх установ, взаєминучитель-учень.  

Суть завдань екологізації математичної освіти в контексті компетентнісного 
підходу полягає у формуванні в учнів[1]: 1) умінь аналізувати і критично оцінювати 
екологічні події в державі на основі статистичних даних; враховувати правові, етичні, 
екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів 
вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання; 2) розуміння 
взаємозв’язку математики та екології; 3) ощадного та бережливогоставлення до 
природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту.  

Доцільним у навчанні математики є така тематика задач екологічного змісту[1]: 
споживання природних ресурсів, врожайність рослин, опади, забрудненість 
навколишнього середовища, приріст популяцій, лісові насадження, харчування, 
значення рослин у житті людини, тварини у природі, знання сільського господарства, 
знання навколишнього середовища. 

Роль підручників математики в екологічному вихованні полягає в тому, що 
методом доцільно дібраних задач можна навчити учнів розуміти окремі екологічні 
поняття, прищеплювати навички раціонального використання природних ресурсів, 
розкрити роль математики у пізнанні найбільш загальних і фундаментальних законів 
природи, створити базу для формування наукового світогляду.  

Аналіз підручників з алгебри для 7-9 класів[4-10]показав, що в усіх чинних 
підручниках містяться задачі екологічного спрямування. Проте їх кількісний склад і 
тематика можуть бути розширені. Для цього нами розроблено комплект додаткових 
задач екологічного змісту для курсу алгебри 7 класу. Наведемо приклад такої задачі до 
теми: «Лінійні рівняння та їх системи». 

Задача. За одну годину роботи автомобільного двигуна спалюється на 120 л кисню 
більше, ніж становить добова норма споживання кисню людиною. За цілий день, проведений за 
кермом автомобіля, людина витратила 4880 л кисню. Скільки літрів кисню спалює за день 
автомобіль і скільки літрів кисню вдихає людина? Яку кількість добових норм споживання 
людиною кисню спалює за день автомобіль? 

Розв’язання. Позначимо добову норму споживання  людиною кисню х, звідси машина за 
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день спалює (х+120)⋅24 (л). Складемо рівняння: 

x + (x + 120) ∙ 24 = 4880 
Розв’язавши рівняння, одержимо, що автомобіль за день спалює 4800 л кисню, а людина 

– 80 л. Задень їзди автомобіль спалює 60 добових норм кисню людини. 
Загалом, екологічне виховання учнів на уроках математики потрібно здійснювати в таких 

напрямках: розкриття математичних закономірностей природи через вступні бесіди вчителя 
відповідно до теми уроку; з’ясування ролі математики в розв’язуванні екологічних проблем; 
складання графіків і діаграм,  які ілюструють функціональні залежності результатів впливу 
людської діяльності на природу; аналізу прикладів економного та ефективного використання 
природних ресурсів;  розв’язування задач з метою розуміння окремих екологічних понять. 

Напрями подальших досліджень ми пов’язуємо із розробкою комплектів задач 
екологічного змісту для курсів алгебри 8 і 9 класів ЗНЗ. 
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ПРИКЛАДНІ ЗАВДАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Євроінтеграційний вектор розвитку України спричинив нову хвилю реформування 
системи освіти, що передбачає підпорядкування змісту освіти й усього навчання життєвим 
потребам людини. Гасло «Освіта для життя», що пропагується ініціаторами реформи [1], 
передбачає не тільки накопичення великого обсягу інформації (яку, завдяки розвитку 
новітніх інформаційних технологій, нескладно відшукати самостійно), а й формування 
вміння класифікувати одержані відомості, критично мислити на етапі їх відбору (залежно 
від мети) та ефективно використовувати для вирішення поставленого завдання. Школа 
підготовки студентів Оксфордського університету та Британський фонд розвитку інновацій 
Nesta в ході спільного дослідження виокремили навички, які будуть потрібні випускникам 
2030 року для їх професійного майбутнього: здатність приймати рішення, аналізувати 
можливі втрати та вигоди; вміння генерувати ідеї, оригінально мислити, персоніфіковано 
навчати інших (вміння «донести» інформацію), розуміти довгострокові результати 
навчання і вплив на них нових даних тощо [2].  

Вищезгадані вимоги до майбутнього фахівця ще раз підтверджують висновки, 
зроблені в ході дисертаційних досліджень [3; 4]: необхідно спрямувати процес навчання і 
учнів загальноосвітньої школи, і студентів вищих навчальних закладів (зокрема коледжів) 
не лише на озброювання знаннями щодо обраної спеціальності, формування навичок та 
вмінь, які необхідні фахівцю певної професії, а й на розвиток їх мислення, дослідницьких, 
творчих здібностей. 

Допомогти майбутньому фахівцю розкрити творчий потенціал, розвинути здібності, 
які необхідні для професійної діяльності в сучасних умовах (прагнення до самопізнання, до 
пошуку способів вирішення проблем, які постали, звичка критично мислити, 
обґрунтовувати та доводити правильність запропонованих ідей, передбачаючи етапи їх 
здійснення та оцінюючи реальність кінцевого результату тощо), на нашу думку, можливо в 
процесі навчання математики, а саме, під час розв’язання прикладних завдань різних рівнів 
складності [5], що стосуються різних сфер життєдіяльності людини. 

Так, при вивченні теми «Відсотки» вважаємо доцільним пропонувати студентам 
будь-яких спеціальностей виконати завдання: «Дослідити переваги та недоліки депозитних 
(або кредитних) пропозицій деякої банківської установи». Варто зазначити, що виконання 
даного завдання студентами першого та третього курсів відрізняються, адже різними є 
наявні математичні знання. Одні вивчають математику на рівні учнів 10-11 класів 
загальноосвітньої школи і для розв’язання використовують поняття простого (складного) 
відсотку та елементарні формули їх нарахування. Інші отримують  завдання при вивченні 
вищої математики і здатні при виконанні оперувати поняттями «компаунд», «ануїтет» тощо 
та оцінити можливі ризики. Проте основна мета виконання даного завдання досягається – 
демонструється живий зв'язок математики з життям.  

Цікавим з цієї точки зору є й завдання з теми 
«Многогранники. Об’єми та площі поверхонь 
многогранників», а саме: «Розгляньте запропонований 
план кімнати висотою 2,8 м, що знаходиться на 
першому поверсі будинку. Для продовження 
будівельних робіт необхідно закупити матеріали. 
Дослідіть, скільки потрібно закупити: 1) гіпсокартону; 
2) шпаклівки; 3) метрів багетів та плінтусів; 4) секцій 
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радіаторів опалення (залежно від площі та об’єму кімнати). Виконуючи розрахунки, 
враховуйте, що: а) лист гіпсокартону має розмір 1200х2500 мм та на підлогу не 
використовується; б) 1 мішок шпаклівки (30 кг) розрахований на близько 3,5 м2 площі; в) 1 
секція радіаторів має теплову віддачу 150 Вт. Для обігріву 1 м3 першого поверху 
приватного будинку потрібна теплова потужність 41 Вт; г) кімната має одне квадратне 
вікно зі стороною 1,8 м, два вікна розміром 1,8х0,65 м, що знаходяться на висоті 0,6 м від 
рівня підлоги, та міжкімнатні двері розміром 1,35х2,1 м». 

Обираючи прикладні завдання, намагаємося враховувати й особливості студентських 
груп. Зокрема, для майбутніх спеціалістів мисливського та лісового господарства 
(переважають студенти чоловічої статі) при вивченні теми «Розв’язування задач, які 
зводяться до рівнянь (систем рівнянь)» доцільним вважаємо запропонувати завдання: 
«Собака, перебуваючи в точці А, погнався за лисицею, яка була від нього на відстані 30 м. 
Стрибок собаки дорівнює 2 м, стрибок лисиці – 1 м. За той час, за який собака робить два 
стрибки, лисиця робить три стрибки. Дослідіть, чи зможе лисиця втекти від собаки. Якщо 
ні, то на якій відстані від точки А собака наздожене лисицю?»; Для студентів економічних 
спеціальностей найкраще підходять ті задачі, що пов’язані з оптимізацією отриманих 
результатів. Так, при розв'язуванні нескладних прикладних задач на знаходження 
найбільших і найменших значень реальних величин пропонуємо завдання: «Визначте 
розміри циліндричної закритої консервної банки, об’єм якої дорівнює V  см3, щоб її площа 
повної поверхні була найменшою, тобто затрати жерсті на її виготовлення були 
найменшими. Дослідіть відсоток нераціонального використання жерсті виробниками 
консервів». Варто зазначити, що для виконання даного завдання студенти самостійно 
утворювали мікрогрупи, розподіляли обов’язки, обирали способи розв’язання завдання, 
проводили дослідження та презентували його результати, тобто розвивали вміння, на яких 
наголошує оновлений закон «Про освіту».  
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Ключевые слова: реформирование образования, прикладные задания, учебная деятельность, 
студенты колледжей, математическое образование, исследовательские задания, проценты, 
многогранник, боковая поверхность, площадь, обьем. 

Summary. Chuhrai, Z. The applied tasks in the context of modern mathematical 
education. Thepossibility of the using of tasks of the applied maintenance is examined in the article for 
developing creative, research capabilities of the students of colleges in the process of studying of mathematics. 

Keywords: reformation of education, applied tasks, educational activity, students of colleges, 
mathematical education, research tasks, percents, polyhedron, side, area, volume. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ 
УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ЗАСОБАМИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
Математична компетентність – це вміння бачити та застосовувати математику в 

реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, вміння будувати 
математичну модель, досліджувати її методами математики, інтегрувати отримані 
результати [1]. Значної математичної підготовки та вміння використовувати отримані 
знання до розв’язування задач практичного змісту, вимагає від учня навчання у 
професійно-технічному навчальному закладі, оскільки сформована на її основі 
компетентність, сприятиме здатності учня застосовувати свої знання в реальних життєвих 
ситуаціях та нести відповідальність за свої дії і брати повноцінну участь в житті 
суспільства. 

Базова математична підготовка більшості учнів ПТНЗ, на жаль, є не досить 
високою. Тому, природньо, труднощі, які виникають при вивченні предмету у зв’язку із 
численними прогалинами у попередній підготовці, викликають спротив до опанування 
програмним матеріалом. Зважаючи на цей комплекс проблем, для багатьох учнів є 
досить проблематичним свідоме і ґрунтовне засвоєння матеріалу у межах навчального 
часу, який відводиться на вивчення предмету за рівнем стандарту. Оскільки учнівська 
молодь системи професійно-технічної освіти зорієнтована на опанування певною 
професією, то, для підвищення зацікавленості до вивчення предмету та подолання 
упередженого ставлення до власної спроможності в навчанні, є потреба пов’язувати 
матеріал уроку з повсякденним життям та майбутньою професією. На жаль, жодна 
шкільна навчальна програма з математики не передбачає надання учням знань з 
конкретної професії. Однак політехнічний характер процесу навчання у ПТНЗ створює 
певні можливості для забезпечення тісного зв'язку викладання математики із 
майбутньою професією учнів шляхом ознайомлення їх із практичним застосуванням 
природничих та математичних знань на виробництві та особливостями професій, що 
його обслуговують. Практична спрямованість математичної освіти також суттєво 
підвищується завдяки впровадженню у навчання інформаційно-комунікаційних засобів 
та встановленню міжпредметних зв’язків з іншими дисциплінами – природничими та 
спеціальними. 

Для забезпечення викладання предмету «Математика» існує багато готових 
комп'ютерних навчальних систем. Але, як викладач, маю своє бачення теми уроку, 
методики її викладу, підбору навчальних і методичних матеріалів. Тому розробила 
низку презентацій, створених у середовищі Microsoft PowerPoint, до уроків геометрії 
для учнів, що опановують професії будівельного та автотранспортного напрямків. 
Навчаючись за допомогою цих засобів, учні мають можливість покроково 
опрацьовувати програмний матеріал на прикладах, пов’язаних з їх майбутньою 
виробничою діяльністю, а викладач має більше резервів щодо організації й керування 
навчальною діяльністю на уроці, реалізовуючи принципи доступності та наочності. 
Щоб показати зв’язок між поняттями геометрії та повсякденним життям і майбутньою 
професією учнів, на фотографії різних технологічних процесів будівництва, 
використовуючи анімацію, в процесі вивчення конкретної теми накладаємо готові 
креслення. Графіка у поєднанні з анімацією допомагають учням зрозуміти складні 
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логічні математичні побудови та виробити навички виконання завдань. Розв’язування 
задач з готового креслення сприяє розвитку конструктивних здібностей, 
відпрацьовуванню навичок культури мови, логіки й послідовності міркувань. 

Розв’язування виробничих задач на етапі формування вмінь і відпрацювання 
навичок відбувається із застосуванням методу математичного моделювання. Учні 
вчяться будувати математичні моделі реальних виробничих ситуацій, досліджувати їх 
методами математики, інтегрувати отримані результати. Ефективним є використання 
фотографій реальних об’єктів та динамічних геометричних моделей досліджуваних 
процесів. 

Підвищує ефективність навчання та позитивне сприйняття учнями матеріалу 
використання на слайдах презентацій  оригінальних фотоматеріалів, зроблених у 
нашому ліцеї в майстернях мулярів та електрозварників під час уроків виробничого 
навчання, а також на заняттях з водіння автомобіля [2]. Розроблений підхід до 
викладання математики може бути адаптований і до інших професійних напрямів 
шляхом залучення до навчальних презентацій контенту, який відображає математичні 
залежності у відповідних виробничих технологіях.  

Таким чином, методика, використана для створення навчальних презентацій з 
геометрії, сприяє формуванню математичної та дослідницької компетентностей – 
вміння бачити математику у реальному житті, оволодіння методами дослідження 
практичних та прикладних задач математичними методами, та вчить учнів діяти на 
основі отриманих знань. Практика застосування політехнічного матеріалу на уроках та 
залучення учнів до означених форм діяльності у навчальному процесі з математики 
засвідчує суттєвий позитивний вплив на розвиток їх технічного мислення, свідоме 
опанування професією, підготовку до життя, що і є основними завданнями сучасної 
освіти.  
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Анотація. Юхименко О. В. Підвищення якості професійного мислення учнів 
професійно-технічного навчального закладу засобами формування математичної 
компетентності. У статті розглянуто питання формування математичної компетентності учнів 
шляхом впровадження методу математичного моделювання для розв’язування задач виробничого 
змісту. Представлено структуру слайдів та загальний алгоритм розроблених з цією метою навчальних 
презентацій. 

Ключові слова: професійно-технічна освіта, урок математики, математична 
компетентність учнів.  

Summary. Yukhymenko O. Increasing of the quality of student’s professional mentality 
through the formation of the mathematical competence. The article deals with the issues of the formation 
of student’ practical competence through the introduction of mathematical modelling for soloing problems of 
production content. The structure of slides and the general algorithm of educational presentations developed for 
this purpose are presented in the article. 

Keywords: vocational education, mathematics lesson, student’s mathematical competence.  
Аннотация. Юхименко О. В. Повышение качества профессионального мышления 

учеников профессионально-технического учебного заведения средствами формирования 
математической компетентности. В статье рассмотрены вопросы формирования математической 
компетентности учеников путем внедрения метода математического моделирования для решения 
задач производственного содержания. Представлена структура слайдов и общий алгоритм 
разработанных с этой целью учебных презентаций. 

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, урок математики, 
математическая компетентность учеников.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СИМЕДІАНИ В ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧАХ  

Олімпіадна задача з математики – це задача підвищеної складності, яка зазвичай 
нестандартна як за формулюванням, так і за методами її розв’язування. Практично в 
кожній олімпіадній роботі зустрічається, як мінімум, одна задача з геометрії. Як 
показує статистика, саме геометричні олімпіадні задачі викликають найбільші 
труднощі в учнів, і це не тому, що учні погано знають геометрію, а тому що, в 
олімпіадних геометричних задачах використовують значний обсяг понять, фактів, які 
виходять за межі шкільної програми. Одним із таких понять є симедіана трикутника[1].  

На відміну від медіани, симедіана не є широко відомим геометричним об'єктом, 
однак її розгляд цілком природній, адже симетрія відносно бісектриси – досить часто 
застосовний прийом в геометрії.  

Нехай АМ – медіана, AL – бісектриса – трикутника АВС. Пряма AN симетрична 
прямій АМ відносно  прямої AL (N лежить на відрізку BC). Тоді відрізок AN називається 
симедіаною трикутника АВС.Завдяки властивостям симедіани можна  розв’язати багато 
складних задач, в тому числі і олімпіадних [1]. 

Аналіз задач в підручниках та олімпіадних завданнях показав, що задачі на 
симедіану – це задачі підвищеної складності. Тому нами було складено задачі 1-го 
рівня складності, на відпрацювання  цих властивостей.  Система задач є 
диференційованою. Дібрано задачі різних рівнів складності. До кожної з 
запропонованих задач наведено детальне розв’язання. Задачі підвищеного рівня 
складності дібрано з матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних учнівських олімпіад з 
математики. 

Щоб продемонструвати спосіб побудови системи задач розглянемо декілька з них. 
Розглянемо одну з властивостей симедіани трикутника [1]. Нехай АВС – трикутнк, 

вписаний в коло . Р – точка перетину дотичних до кола  у точкахВ і С. Тоді пряма 
АР – містить А-симедіану трикутника АВС (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Пропонуємо таку задачу  1-го рівня 
Навколо трикутника АВС описано коло, через точки В і С проведені дотичні до 

кола, що перетинаються в точці Р.Відрізок АР ділить сторону ВС точкою К.З точки К 
опущені перпендикуляри КSі КLна сторони АВ і АС відповідно. Знайдіть КSіKL, якщо 
АВ = 15 см, АС = 27 см та КLна 4 см більша за KS. 

Задача 2-го рівня складності 
Побудуйте симедіану трикутника  за допомогою циркуля і лінійки 
Розв’язання 



 

109 

1. Будуємо трикутник за трьома сторонами 
2. Описуємо коло навколо трикутника 
3. Проводимо дотичні до кола в точках вершин трикутника 
4. Симедіана лежить на прямій, що проходить через одну з вершин 

трикутника та через точку перетину 2-х дотичних, які проведені через дві інші вершини 
трикутника 

Задача 3-го рівня складності 
(Рекомендовано Грецією на Міжнародну математичну олімпіаду, 2003 р.) 
Три різні точки А, В, С фіксуються на заданій прямій у вказаному порядку. Нехай 

 – коло, яке проходить через точки А і С, має центр, що не лежить на заданій прямій. 
Дотичні до кола  у точках А і С перетинаються у точці Р. Нехай Q – точка перетину 
відрізка РВ з колом  [2].  

Доведіть, що точка перетину бісектриси кута AQC  з прямою АС не залежить від 
вибору кола . 

 
Отримані результати можна використовувати у навчанні учнів геометрії. 
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 Анотація. Ягоденко О. Л. Застосування симедіани в олімпіадних задачах. У статті 
розглянуто симедіану трикутника, яка допомагає у розв’язанні задач з геометрії, однак не 
включена до програми загальноосвітніх шкіл. Виділено властивості симедіани трикутника, які 
найчастіше використовуються під час розв’язування задач. Розроблено систему задач на 
застосування властивостей симедіани трикутника. До системи задач включено задачі на 
обчислення, доведення, дослідження та побудову. 
 Ключові слова: симедіана трикутника, геометрія, система задач. 
 Summary. Yagodenko O. Using the semidian in Olympiad tasks. The semidian of a 
triangle is considered in this article. The semidiane helps doing geometry calculations, but it isn,t 
included to the program for general education. This article is about the properties of the triangle, 
which are often used while doing culculations. There are a chain of tasks concerning the properties of 
the triangle’s semidian. This system consists of calculations, substantiation, edification and 
investigations. 
 Keywords:semidian of a triangle, geometry, system of tasks. 

Аннотация. Ягоденко О. Л.  Применение симедианы в олимпиадных задачах. В 
статье рассмотрено симедиану треугольника, которая помогает в решении задач по 
геометрии, но не включена в программу общеобразовательных школ. Выделены свойства 
симедианы треугольника, которые чаще всего используются при решении задач. Разработано 
систему задач на применение свойств симедиана треугольника. В систему задач включены 
задачи на вычисление, доказательство, исследование и построение.  

Ключевые слова: симедиана треугольника, геометрия, система задач.  
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Секція 2 
 

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
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ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ 

НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Навчання у вищій школі має розглядатися як багатоступеневий неперервний 
процес, у ході якого відбувається становлення особистості й закладається підґрунтя для 
її реалізації у подальшій професійній діяльності. Сучасний фахівець повинен, перш за 
все, бути спроможним аналізувати, узагальнювати, осмислювати значні і часто 
різноманітні за своїм змістом масиви даних. Відповідні компетентності формуються 
засобами та методами саме математичних дисциплін. Отже, актуальності набуває 
проблема підвищення ефективності вивчення математичних дисциплін студентами 
нематематичних спеціальностей, зокрема курсу вищої математики. 

Серед основних завдань цього курсу є не лише надати студентам ґрунтовні 
математичні знання, але й показати можливості застосування математики у обраній 
галузі майбутньої професійної діяльності. Вивчення вищої математики студентами 
нематематичних спеціальностей ВНЗ спирається на базу знань, закладену при вивченні 
математики у школі. Слід зазначити, перш за все, загальне зниження рівня 
математичної підготовки, про що свідчать результати ЗНО останніх років, бесіди з 
вчителями математики середніх шкіл і викладачами ВНЗ. Також під час вступу до ВНЗ 
і виборі спеціальності абітурієнти часто орієнтуються на конкурс, можливість бути 
зарахованим на бюджетній основі. Отже, викладачі курсу вищої математики на своїх 
заняттях «отримують» студентів, математична підготовка яких не в повній мірі 
задовольняє їх очікуванням.  

Звичайно, що викладач вищої математики не може вирішити проблему 
цілеспрямованого формування контингенту студентів, але саме створення відповідного 
навчально-методичного забезпечення для кожної спеціальності сприятиме формуванню 
у студентів стійких мотивів до навчання, інтересу до вивчення курсу вищої 
математики, підвищуватиме рівень самостійності студентів. 

На нашу думку, потужним інструментом у реалізації принципу поступового 
моделювання у навчальному процесі математичної діяльності спеціалістів відповідного 
профілю є завдання професійної спрямованості, які складаються з прикладної задачі, 
картки з додатковими даними, картки з підказками та картки з запитаннями. 

Наведемо приклад. До задачі прикладного характеру «Залежність обсягу 
продукції, що виробляється (наприклад, кількість готової до відправлення продукції у 
штуках), від величини ресурсу, що витрачається (наприклад, робочого часу) t, 
описується виробничою функцією . Побудувати графік цієї виробничої 
функції та за графіком встановити: 1) обсяг виробленої продукції при t = 6 год., при t = 
8 год., при t = 12 год.; 2) приріст обсягу продукції при збільшенні робочого часу від 6 
до 8 год.; від 12 до 14 год.; від 18 до 20 год.  

Перевірити, чи виконується для даної виробничої функції економічний закон 
спадної ефективності» пропонувалися такі картки. 
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Картки до задачі 
Теоретичний матеріал теми, який необхідно знати для розв’язування задачі: 

побудова графіка функції ; геометричні перетворення графіків функцій; 
знаходження значення функції залежно від значення аргументу. 

План розв’язання задачі:  
- складіть таблицю значень функції ;  
- побудуйте графік функції ;  
- використовуючи геометричні перетворення графіків функцій, побудуйте 

графік функції ;  
- знайдіть ординату точки графіка цієї функції, що має абсцису t = 6, t = 8, 

t = 12, t = 14, t = 18, t = 20; 
- для знаходження приросту функції від ординати точки графіка з абсцисою t = 

8 відніміть ординату точки графіка з абсцисою t = 6; 
- аналогічно для t = 12 і t = 14, t = 18 і t = 20; 
- порівняйте отримані дані з вимогою закону спадної ефективності. 

Довідковий матеріал: виробнича функція однієї змінної в економіці; 
економічний закон спадної ефективності. 

Додаткове завдання. Складіть завдання-двійник (абстрактну математичну задачу, 
розв’язування якої подібне до розв’язування прикладної задачі) з алгебри та початків 
аналізу з даної теми. 

Отже, система таких індивідуальних завдань до кожної теми у комплексі з 
іншими засобами підвищення рівня математичної підготовки студентів буде 
забезпечувати формування відповідних математичних компетентностей і відповідно 
здіснювати практичну реалізацію основних завдань професійної освіти. 

 
Анотація. Борозенець Н.С., Шишенко І.В. До питання вивчення курсу вищої 

математики студентами нематематичних спеціальностей. У статті розглянуто питання 
застосування завданнь професійної спрямованості під час вивчення курсу вищої математики 
студентами нематематичних спеціальностей. Такі завдання є потужним інструментом у 
реалізації принципу поступового моделювання у навчальному процесі математичної діяльності 
спеціалістів відповідного профілю.  

Ключові слова: курс вищої математики, студенти нематематичних спецільностей, 
прикладні завдання. 

Summary. Borosenets N., Shishenko I. To the question of studying the course of higher 
mathematics by students of non-mathematical specialties. In the article the questions of applying 
the tasks of professional orientation during studying the course of higher mathematics by students of 
non-mathematical specialties are considered. This tasks are a powerful tool in the implementation of 
the principle of gradual modeling in the educational process of mathematical activity of specialists. 

Key words: the course of higher mathematics, students of non-mathematical skills, applied 
tasks. 

Аннотация. Борозенец Н.С., Шишенко И.В. К вопросу об изучении курса высшей 
математики студентами нематематических специальностей. В статье рассмотрены вопросы 
применения заданий профессиональной направленности при изучении курса высшей математики 
студентами нематематических специальностей. Такие задачи являются мощным инструментом в 
реализации принципа постепенного моделирования в учебном процессе математической деятельности 
специалистов соответствующего профиля. 

Ключевые слова: курс высшей математики, студенты нематематических специльностей, 
прикладные задачи. 
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАНИЦЬ 
 
Підготовча робота до вивчення теорії границь має бути спрямована на поступове 

накопичення досвіду, необхідного для свідомого засвоєння її основних понять і фактів. 
Студенти повинні відновити й вдосконалити навички розв’язування нерівностей, що 
містять змінну під знаком модуля, і навчитися геометрично інтерпретувати отримані 
розв’язки. Важливо також сформувати в них уміння визначати, якому числовому 
проміжку області задання (на одній координатній осі) відповідає при заданій функції 
множина значень (числовий проміжок на іншій координатній осі). Для такої роботи 
нами розроблено систему вправ та завдань спрямованих на формування 
компетентностей необхідних у подальшому, більшість з таких завдань можна 
виконувати усно. Їх пропонуємо розглянути на окремому практичному занятті, яке 
передує систематичному вивченню теорії границь. Заняття передбачає:  

1) систематизацію знань, умінь і навичок з теми «Модуль дійсного числа»;  
2) відпрацювання способів дослідження різних видів послідовностей (зростаючі, 

спадні, обмежені, необмежені);  
3) введення різних словосполучень, які будуть постійно використовуватися в 

подальшому («для великих значень n », «для всіх достатньо великих значень n », «для 
всіх значень n , починаючи з деякого», « n  прямує до нескінченності», «послідовність 

na  володіє властивістю P  для великих значень n », «для n , що прямує до 
нескінченності»). 

Для відпрацювання умінь і навичок доцільно використовувати систему 
диференційованих вправ і задач. Наведені вправи концентруються навколо таких 
понять: модуль дійсного числа, функція, окіл точки, «потрапити в окіл», відображення 
множини. Вправи доцільно також виносити на самостійне опрацювання [1]. 

У навчанні теорії границь постійно використовуються поняття зростаючої, 
спадної, обмеженої та необмеженої послідовності. Ці знання починали формуватися в 
шкільному курсі математики. Обмеженість бажано досліджувати як обмеженість 
зверху, обмеженість знизу та просто як обмеженість. Нагадуємо означення та наводимо 
вправи спрямовані на актуалізацію знань і вмінь, що стосуються поняття обмеженої та 
необмеженої послідовності. Окрему увагу слід приділяти дослідженню деяких 
монотонних послідовностей, заданих рекурентно. 

Для опанування означення границі числової послідовності важливо, щоб студенти 
навчилися вільно користуватися низкою словосполучень. Наведемо найважливіші з них 
[2]. 

Словосполучення 1: «для великих значень n ». Коли кажуть, що послідовність na  
має дану властивість P  «для великих значень n », або «для всіх достатньо великих 
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значень n », або «для всіх значень n , починаючи з деякого», то необхідно мати на 
увазі, що можна знайти цілком визначене число N  таке, що na  володіє властивістю P  
для всіх значень n , більших за N . 

Словосполучення 2: « n  прямує до нескінченності». Важливим є повне розуміння 
того, що коли говориться « n  прямує до нескінченності»  n , то мається на увазі 
тільки те, що n  послідовно набуває значення, які необмежено зростають.  

Словосполучення 3: «послідовність na  володіє властивістю P  для великих 
значень n », або для « n , що прямує до нескінченності» у тому смислі, який щойно 
пояснено, означає, що n , врешті-решт, буде набувати значень, достатньо великих для 
того, щоб забезпечити послідовності na  властивість P . Таким чином, запитання: 
«Якими властивостями володіє послідовність na  для достатньо великих значень n ?» 
можна сформулювати ще й так: «Як поводить себе na , коли n  прямує до 
нескінченності?». 

Особливості змісту теорії границь та труднощі, що виникають у студентів під час 
її вивчення, зумовили виділення підготовчого матеріалу, який включає:  

1) систематизацію знань, умінь і навичок з теми «Модуль дійсного числа»;  
2) відпрацювання способів дослідження різновидів послідовностей;  
3) введення визначальних словосполучень.  
Це дає змогу систематизувати отримані відомості, та надати студентам основу для 

застосування знань у стандартних і нестандартних ситуаціях. 
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Анотація. Босовський М. В., Божко А. В. Диференційований підхід в умовах 

компетентнісного навчання при підготовці до вивчення теорії границь. Статтю 
присвячено проблемі вивчення вищої математики студентами непрофільних спеціальностей. 
На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел визначено особливості 
вивчення границь у вищих навчальних закладах. Обґрунтовано основні компоненти 
диференційованого підходу вивчення границь.    

Ключові слова: границі, диференційоване навчання, вища математика, 
диференційований підхід.  

Summary. Bosovskyy M., Bozhko A. A differentiated approach in the conditions of 
competence training in the preparation for the study of the theory of boundaries. The article is 
devoted to the problem of studying higher mathematics by students of non-core specialties. On the 
basis of analysis, generalization and systematization of scientific sources, the peculiarities of the study 
of boundaries in higher educational establishments have been determined. The main components of 
the differentiated border study approach are substantiated. 

Keywords: boundaries, differentiated learning, higher mathematics, differentiated approach. 
Аннотация. Босовский Н. В., Божко А. В. Дифференцированный подход в условиях 

компетентностного обучения при подготовке к изучению теории границ. Статья 
посвящена проблеме изучения высшей математики студентами непрофильных 
специальностей. На основе анализа, обобщения и систематизации научных источников 
определены особенности изучения границ в высших учебных заведениях. Обоснованы основные 
компоненты дифференцированного подхода изучения границ.  

Ключевые слова: границы, дифференцированное обучение, высшая математика, 
дифференцированный подход. 
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ПРОПЕДЕВТИКА ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

 
Протягом останнього десятиріччя в житті українського суспільства суттєво 

зростає значення інформаційної складової (інформаційні ресурси, інформаційні 
технології тощо) і, як наслідок, інформаційної безпеки. Автори у свій час пропонували 
включити в навчальний план підготовки програмістів в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
дисципліну «Математичні основи захисту інформації». Але до сьогодні, на жаль, такої 
дисципліни ще немає. Зрозуміло, що ця дисципліна передбачає певне теоретичне 
підґрунтя, зокрема, дисципліну «Елементи теорії чисел», а, значить, години на її 
вивчення. Але, виходячи з сучасних завдань підготовки фахівців даного напряму в ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації, вказана галузь знань необхідна, по-перше, для вирішення задач 
державної безпеки, а, по-друге, для вирішення задач комерційного напряму.  

На сьогодні авторами розроблено елементи пропедевтичної системи вивчення 
математичних методів захисту інформації. Одним з початкових елементів можна 
вважати процес повторення теорії квадратичних функцій початку вивчення дисципліни 
«Математика» студентами 1-го курсу. Повторюючи основні властивості квадратичних 
функцій, можна звернути увагу студентів на функцію  41)( 2  xxxE  , яку прийнято 
називати тричленом Ейлера. 

Після повторення основних елементарних властивостей вказаної функції можна 
звернути увагу студентів на наступні цікаві її властивості. Зокрема: 

1)  yxyxEyExE ,),()()( . 
Можна показати також доведення цього факту (від супротивного). 
Припустимо, що )()()( yxEyExE  . Нехай  zzxy , . Тоді 

zxyx  2  і  412)2(41)(41 222  zxzxzxzxxx , 
222222 44241 zxzxzxzxxx  ,  4122 2  xzx , 

41)(2  zxx , чого бути не може  yx, . 
Після цього можна звернути увагу студентів на наступну властивість: 
2) )()()()( zyxEzEyExE   має розв’язки в цілих числах, зокрема 

x y z 
1 5 6 
-1 -5 -6 
-7 1 -8 

Знайомлячи студентів з основними концепціями математичних методів захисту 
інформації, можна підкреслити дуже важливу роль в них теорії простих чисел, після 
чого звернути їх увагу на наступну цікаву властивість тричлена Ейлера: 

3) 41)( 2  xxxE   при    39;0x   є простим числом. 
Крім того, використовуючи наступну властивість: 
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4) )1()(  xExE , яка, зокрема, для тричлена Ейлера має вигляд: 
41)( 2  xxxE , 414111241)1()1()1( 222  xxxxxxxxE , 

яка збагачує множину простих чисел, що генерує тричлен Ейлера, тобто, при 
   39;40x , )(xE - просте число. 

Крім того, можна показати, що:  
5) з (4) випливає, що )2( xE   при    19;20x  є простим числом. 
Можна зазначити, що відомим є також наступний факти: 
6) 413)3()( 2  xxxQE   при    26;13x   є простим числом. 
7) Відомо, що щонайменше шість тричленів при    39;0x   дають 40 різних 

послідовних простих чисел:  
)(xE , )40( xE , )402( xE , )238( xE  , )393( xE , )378( xE  . 

Вивчаючи тему «Числові послідовності» і одночасно концентрично повторюючи 
тему «Трикутники», можна звернути увагу студентів на множину трикутників, сторони 
яких є послідовними натуральними числами і площі яких є натуральними числами. 
Включаючи тривіальний випадок a1=1, b1=2, c1=3, корисною може стати наступна 
таблиця. 

n Cторони трикутника an< bn< cn Сторона  bn Площа Sn 
1 1, 2, 3 2 0 
2 3, 4, 5 4 6 
3 13, 14, 15 14 84 
4 51, 52, 53 52 1170 

Після розгляду відомих рекурентних співвідношень 
,,14,4 1212 NnSSSbbb nnnnnn    

можна показати продовження вказаної таблиці. Вказана інформація може стати 
корисною в подальшому, зокрема, в процесі розробок «геометричних» методів 
шифрування. 

Література 
1. Введение в криптографию / Под общей ред. В.В. Ященко. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 
2. Б.В. Григоривкер. О трехчлене Эйлера / Математика в школе. - № 1. – 1981. – С. 65. 
 
Анотація. Бохонова Т.Ю., Лещинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П., 

Гроза В.А.  Пропедевтика вивчення математичних методів захисту інформації студентами 
комп’ютерно орієнтовних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Розглянуто 
елементи пропедевтичної системи вивчення математичних методів захисту інформації 
студентами комп’ютерно орієнтовних спеціальностей ВНЗ І_ІІ рівня акредитації.  

Ключові слова: тричлен Ейлера, множина простих чисел, захист інформації. 
Summary. T. Bokhonova, O. Leshchynskyi, V. Tykhonova, O. Tomashchuk, V. Groza 

Propaedeutics of studying mathematical methods of information defense by students of 
computer-oriented specialties of I-II accreditation level higher educational establishments. 
Elements of propaedeutic system of studying mathematical methods of information defense by students 
of computer-oriented specialties of I-II accreditation level higher educational establishments are 
considered in the article. 

Keywords: Euler polynomial, set of simple numbers, information defense.  
Аннотация. Бохонова Т.Ю., Лещинский О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П., 

Гроза В.А. Пропедевтика изучения математических методов защиты информации 
студентами компьютерно ориентированных специальностей ВУЗов І-ІІ уровней 
аккредитации. Рассмотрены элементы пропедевтической системы изучения 
математических методов защиты информации студентами компьютерно-ориентированных 
специальностей ВУЗов І-ІІ уровней акктедитации. 

Ключевые слова: трехчлен Эйлера, множествопростых чисел , защита информации. 
 



 

117 

І. О. Василенко 
Черкаська медична академія 

Черкаси, Україна 
vasylenko86@ukr.net 

 
ВИДИ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ ЗАДАЧ У НАВЧАННІ 

МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ  
 

Під час створення засобів навчання математики, як зазначають Н.Тарасенкова, 
М. Бурда [3], потрібно ураховувати, що предметну математичну компетентність 
доцільно формувати на двох рівнях (фактологічному і праксеологічному) та в три етапи 
(фактологічному – засобами є традиційні математичні задачі; буферному – засобами є 
традиційні прикладні задачі; праксеологічному – засобами є специфічні компетентнісні 
задачі). Тому під час навчання математики майбутніх медиків потрібно закласти 
об’єктивні передумови для збагачення не тільки суто математичного, а й професійного 
досвіду студентів шляхом залучення усіх трьох видів задач.  

Метою публікації є розгляд окремих видів професійно спрямованих  
математичних задач, які слугують засобом формування математичної компетентності у 
майбутнього медика.   

Професійно спрямовані задачі (І.Акуленко [1], Л. Соколенко, Л. Філон, В. Швець 
[2], І.Лов’янова, К.Власенко та ін.) мають реалізувати змістові й методологічні зв’язки 
математики й практики, забезпечувати набуття майбутніми фахівцями медиками 
початкового досвіду з використання математичних знань у майбутній професійній 
діяльності. Розв’язування професійно спрямованих задач як одного з видів прикладних 
задач, наслідуючи Н.Тарасенкову, пропонуємо здійснювати на буферному етапі. При 
цьому вказані задачі доцільно розподілити на дві групи. До першої групи (задачі №1-5) 
відносимо ті, в яких акцент робиться на результаті, що відноситься до об’єктів 
засвоєння дисциплін професійного циклу. Математична діяльність є важливою але 
певною мірою допоміжною для встановлення факту, вагомого з кута зору майбутньої 
професійної діяльності студентів (факт можна встановити й іншим шляхом, не 
виконуючи саме математичну діяльність). До другої групи відносимо ті задачі (№ 6-10), 
у розв’язуванні яких саме математична діяльність є провідною, професійно спрямовані 
елементи змісту є важливими, практико орієнтованими але формують фон, передумови 
для здійснення різних видів математичної діяльності. Відповідно, й акценти у 
діяльності викладача в навчанні студентів розв’язувати ці види задач є різними. 
Наведемо приклади. 

Задача № 1. Для пункції груднини й добування кісткового мозку застосовують 
голку Касирського, кінець якої заточений і загострений. Встановіть кут загострення, 

обчисливши значення виразу:
 

  )3()
3
3(1arccos1arcsin  arcctgarctg .  

Задача № 2. У зв’язку з інфекційним захворюванням, пацієнтові призначено 
вживати пігулки двічі на день. Визначте кількість пігулок, що потрібно вживати 

хворому за один прийом, якщо їхня кількість виражена виразом: )
2
3arccos2cos(  . 

Задача № 3. Хворим на цукровий діабет потрібно щодня робити ін’єкції інсуліну. 
При цьому рекомендують щоразу змінювати місце ін’єкції. На якій відстані (у см) від 
попередньої ін’єкції потрібно робити наступну, якщо ця відстань задана виразом: 

2
5sin243

3
4100007,0 54 

 ?  
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Задача № 4. Хворому на гнійну ангіну лікар призначив полоскати горло розчином 
«Хлорофіліпту». Визначте, скільки разів на день потрібно полоскати горло, якщо ця 
кількість виражена виразом:  270sin3180cos790cos . 

Задача № 5. Скільки метрів бинта потрібно для накладання хрестоподібної 
пов’язки на шию, якщо необхідна довжина бинта подана виразом: 2)15sin15(cos  : 

Задача № 6. Грудний збір № 4 містить: квіти аптечної ромашки – 20 %, пагони 
багна болотного – 20 %, квіти календули – 20 %, фіалки триколірної трави – 20 %, 
коріння солодки – 15 %, листя м’яти перцевої – 5 %. Збір розфасований у пакетики по 2 
г. Розрахуйте, скільки грамів кожного компонента міститься в одному пакетику. 

Задача № 7. Об’єм крові, що циркулює в організмі людини, становить 1/13 від 
маси тіла. У паренхіматозних органах ‒ 20 % крові, яка циркулює. Обчисліть об’єм 
крові в паренхіматозних органах людини масою 65 кг. 

Задача № 8. Вага людини 105 кг. Яка маса спинного мозку, якщо його маса 
становить 0,05 % від маси тіла? 

Задача № 9. Визначте кількість води й речовини для приготування 
дезінфекційного розчину з розрахунку на 1 л 3 % розчину хлораміну. 

Задача № 10. Скільки грамів фурациліну міститься в: 200 мл 0,02 % розчину; 500 
мл 0,02 % розчину. 

Отже розв’язування вказаних видів прикладних професійно спрямованих задач 
сприяє формуванню початкового досвіду професійної діяльності майбутніх медиків, 
дає змогу підвищити їх зацікавленість в опануванні дисциплін як професійного циклу 
підготовки, так і математики, забезпечуючи буферний етап у формуванні спроможності 
студентів застосовувати математичні знання й уміння в майбутній професійній 
діяльності.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ НА ПІДСТАВІ 
ІНТЕГРАЦІІ ЗНАНЬ 

 

Процес реформування системи освіти вимагає врахування реалій сучасного 
життя і перспектив розвитку країни. В освіті та науці відбуваються зміни, які 
викликали необхідність реформування вищої освіти на основі інтеграції змісту освіти. 
Сьогодні само інтеграція спроможна розв’язати суперечності між обмеженими 
людськими ресурсами і безмежністю знань.  Водночас важливого значення набуває 
розв’язання проблеми міжнаукових взаємодій і відношень між ними. Інтеграційні 
міжнаукові взаємодії завжди ведуть до нових результатів, навіть й до появи нових наук. 
Інтеграція у навчанні – це не лише процес набуття нових знань, кількісного їх 
розширення, а й нова якість знань. Завдання вищих навчальних закладів сьогодні 
полягають в тому, щоб студенти вміли інтегрувати знання, отримані в процесі 
професійної підготовки для роботи за вибраним фахом й усвідомили шляхи 
подальшого розвитку власних професійних компетентностей.   

За останні десятиріччя проведено низку ґрунтовних досліджень, які стосуються 
інтеграції різноманітних аспектів та педагогічних явищ. Їх досліджували такі 
науковці як В. Безрукова, А. Беляєва, М. Берулава, С. Гончаренко, К. Гуз, Р. Гуревич, 
Л. Дольнікова, І. Зязюн, В. Ільченко, Б. Камінський, І. Козловська, Д. Коломієць, 
В. Кузьменко, І. Лернер, Ф. Моісєєва, В. Моргун, І. Новик, Н. Петрук, Л. Романишина, 
П. Сікорський, В. Сидоренко, М. Скиба, Л. Cлiпчишин, Я. Собко, А. Степанюк, 
А. Урсул, В. Усачов, Т. Якимoвич, В. Якиляшек, О. Янкович, та ін.  

Однак, проблема становлення і розвитку інтегративних процесів залишається 
малодослідженою, спостерігається неузгодженість між можливостями інтегративного 
підходу і його реальним упровадженням у практику роботи вищої школи. 

Компетентнісний підхід обумовлює інноваційні зміни у формуванні змісту 
професійної підготовки, уточнення переліку навчальних дисциплін і скорочення їх 
кількості у освітньо-професійних програмах і навчальних планах, визначення ключових 
і професійних компетентностей майбутніх фахівців. Інтегративний підхід демонструє, 
що процес формування особистісних якостей відбувається на основі об’єднання в ціле 
певних частин професійної підготовки. Інтегративність проявляється в інтегрованому 
змісті, формах, методах і технологіях підготовки майбутніх фахівців до професійної 
діяльності. Компетентнісно-інтегративний підхід спрямований на якісне вдосконалення 
існуючих педагогічних систем і обумовлює інноваційний тип діяльності сучасних 
навчальних закладів. Це сприяє створенню інноваційно-творчої атмосфери взаємодії 
між учасниками процесу професійної підготовки, формування готовності майбутнього 
фахівця до реалізації інноваційної діяльності в умовах освітнього простору. При 
реалізації єдиної стратегії професійної підготовки студентів має бути закладена ідея 
інтеграції особистісних, соціальних і діяльнісних аспектів, що сприяє координації 
змісту навчальних дисциплін (зовнішня інтеграція) і формуванню інтегральних 
характеристик особистості майбутнього фахівця (внутрішня інтеграція) [1]. 

Отже, реалізація інтегративного підходу в професійній освіті є актуальною 
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проблемою, оскільки з його успішним методичним впровадженням відкриваються нові 
перспективи у формуванні конкурентоздатної, розвиненої, творчої, креативної 
особистості. Використання інтегративного підходу призводить до активізації розумової 
і пошукової діяльності студентів, сприяє системно-цілісному сприйняттю, розвитку 
зацікавленості в отриманні професійних знань. 
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Анотація. Дяченко О.Ф. Формування професійної компетентності фахівця на 

підставі інтеграціі знань. У статті наголошується на актуальності багатоаспектної 
інтеграції змісту освіти, що сприяє формуванню загальних і спеціальних компетентностей 
майбутнього фахівця засобами координації, уникнення дублювання змісту навчальних 
дисциплін, встановлення біпредметних і мультипредметних зв’язків, забезпечення єдності 
теоретичної і практичної підготовки студентів вищів. 
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освіти. 
Summary. Diachenko O. Formation of professional competence of a specialist on the basis 

of knowledge integration. The article highlights the relevance of the multifaceted integration of the 
education content , which contributes to the formation of general and special competencies of the 
future specialist by coordinating the content of the academic disciplines, establishing bi- and multi-
subject communications, ensuring the unity of theoretical and practical training of university students. 
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Аннотация. Дяченко О.Ф. Формирование профессиональной компетентности 

специалиста на основании интеграции знаний. В статье отмечается актуальность 
многоаспектной интеграции содержания образования, которая способствует формированию 
общих и специальных компетенций будущего специалиста путем координации содержания 
учебных дисциплин, установления бипредметних и мультипредметних связей, обеспечения 
единства теоретической и практической подготовки студентов вузов. 
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ПРО СПЕЦИФІКУ ВИКЛАДАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ 
ГЕОМЕТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ НАУ 

 
Національний авіаційний університет є авторитетним міжнародним центром підготовки 

спеціалістів для авіаційної та інших галузей. В Національному авіаційному університеті 
іноземні студенти можуть за їх вибором навчатися українською, англійською або російською 
мовою. Вибір мови навчання здійснюється  іноземними студентами в залежності від їх мовної 
підготовки та планів на майбутнє працевлаштування.  

Вивчення дисципліни “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” або відповідних модулів 
дисципліни “Вища математика” є важливим для професійного становлення майбутніх фахівців 
усіх технічних спеціальностей. Методика її викладання студентам технічних напрямів навчання 
досліджується багатьма авторами. Всі проблеми викладання цієї дисципліни мають свою 
специфіку при роботі з групами,  в яких значну частину складають іноземні студенти. Свої 
особливості має також викладання дисципліни англійською мовою. Починаючи з 2007 року ми 
проводимо дослідження з методики викладання математичних дисциплін іноземним та 
українським студентам в рамках Проекту англомовної освіти НАУ.  

Аналіз контингенту іноземних студентів, що навчаються в НАУ, показує, що вони є 
представниками різних систем освіти, що часто відрізняються одна від одної. При цьому рівень 
знань і обсяг інформації, який іноземні студенти набули у себе на батьківщині, за багатьма 
параметрами суттєво відрізняється від рівня знань випускників середніх шкіл України.  

При формулюванні загальних проблем, що постають перед викладачами кафедри вищої 
та обчислювальної математики при роботі з іноземними студентами, перш за все слід відмітити 
певну відмінність в підходах до оцінки значущості різних тем та їх взаємозв’язків, що 
практикувалися при навчанні цих студентів ще в середній школі в інших країнах і, як наслідок, 
специфічність їхньої теоретичної і практичної підготовки з деяких питань. Певна частина 
проблем, що постають при викладанні іноземним студентам дисципліни “Лінійна алгебра та 
аналітична геометрія” та відповідного розділу  дисципліни “Вища математика”, пов’язана як з 
низьким рівнем шкільної підготовки цих студентів саме з геометрії, так і з достатньо 
поверховим рівнем сприйняття більшістю з них абстрактних питань лінійної алгебри. 
Відмітимо, що оскільки для українських студентів (і для іноземних також)  є важливим 
володіння і українською термінологією, то при викладанні саме цих питань слід також 
підкреслювати певну специфіку термінів.  

Дисципліна “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” складається з двох модулів: 
“Елементи лінійної та векторної  алгебри” та “Елементи аналітичної геометрії”.  

При вивченні модуля “Елементи лінійної та векторної алгебри” іноземними студентами в 
цілому непогано засвоюється мікромодуль “Елементи векторної алгебри”, оскільки вони 
непогано знають векторну алгебру,  причому деякі з них підготовлені краще значної частини 
українських студентів. Дещо складнішим для багатьох іноземних студентів є засвоєння 
мікромодуля “Елементи  лінійної алгебри”. Відмітимо, що більшість іноземних студентів 
непогано оперують з визначниками і матрицями. Ми радимо застосовувати системи 
комп’ютерної математики у випадках, коли визначники та матриці мають велику розмірність і 
коли їх елементи не є цілими числами. Певні проблеми виникають у більшості студентів з 
обчисленням рангу матриці за методом обвідних мінорів, причому слід відмітити, що частина з 
них погано розуміє, що саме вони обчислюють. Значно краще засвоюється метод елементарних 
перетворень, оскільки частина іноземних студентів ще  в середній школі зустрічалася з 
методом Гауса. 

Мікромодуль “Системи лінійних алгебраїчних рівнянь” достатньо добре сприймається на 
рівні алгоритмів основних методів розв’язання систем і гірше на рівні дослідження сумісності 
системи. Основні проблеми, що постають при викладанні іноземним студентам модуля 
“Елементи аналітичної геометрії”, пов’язані зі специфікою шкільної підготовки цих студентів 
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саме з стереометрії. Відмітимо, що засвоєння мікромодулів “Пряма на площині” та “Криві 
другого порядку” на рівні розв’язування найпростіших типових задач є відносно непоганим. 
Набагато складнішими для засвоєння іноземними студентами  є мікромодулі “Площина  і 
пряма у просторі” та “Поверхні другого порядку”. Для справедливості зауважимо, що 
засвоєння цього матеріалу є складним і для значної частини українських студентів технічних 
спеціальностей. 

Особливо складними для вивчення іноземними студентами (на жаль, і українськими 
також) є мікромодуль “Дослідження алгебраїчних рівнянь кривих другого порядку” і особливо 
мікромодуль “Дослідження алгебраїчних рівнянь поверхонь другого порядку”. Ці складнощі, як 
правило,  є наслідком недостатнього рівня розуміння теорії квадратичних форм та 
недостатнього рівня навичок оперування  ними, недостатньо високого рівня аналітичних 
навичок для застосування квадратичних форм і особливо поганим відчуттям геометричної суті 
розв’язуваної задачі. Українські студенти, особливо ті, що навчалися в середній школі в класах 
з поглибленим вивченням математики, показують дещо кращі результати.  

Зауважимо ще раз, що наявність опорних матеріалів, які крім рівнянь і рисунків містять 
також і словесні описи ознак канонічних рівнянь просторових геометричних об’єктів, для 
переважної більшості іноземних студентів є критично необхідними. Відмітимо також, що 
студенти, які навчаються за технічними напрямами, краще сприймають опорні матеріали у 
вигляді таблиць, а студенти, які навчаються за всіма напрямами галузі знань “Інформатика та 
обчислювальна техніка” краще сприймають опорні матеріали у вигляді блок-схем відповідних 
алгоритмів. Дуже корисним для всіх студентів може бути проведення лекцій в мультимедійній 
аудиторії з використанням різних технічних засобів для візуалізації розглядуваних 
геометричних об’єктів. Також корисним для кращого сприйняття студентами матеріалу є 
посилання на його зв’язок з авіаційною проблематикою. 

Рекомендується при роботі викладача з іноземними студентами детальна алгоритмізація 
процесу розпізнавання основних форм рівнянь прямої на площині, площини і прямої в 
просторі, канонічних рівнянь кривих та поверхонь другого порядку. При можливості бажане 
проведення деяких практичних занять в комп’ютерному класі.  

Бажано також приділяти достатню увагу використанню різноманітних опорних 
конспектів при виробленні студентами відповідних навичок під час  проведення практичних 
занять і консультацій. При роботі з іноземними студентами з слабкою математичною і мовною 
підготовкою рекомендується також надавати таким студентам алгоритми розв’язування 
найпростіших типових задач. Цей підхід виявляється достатньо ефективним і для певної 
частини українських студентів. Крім того, ми вважаємо доцільним рекомендувати студентам 
активне використання систем комп’ютерної математики та пошукових систем. 

 
Анотація. Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. Про специфіку викладання 

лінійної алгебри та аналітичної  геометрії англомовним студентам НАУ. Розглянуто 
проблеми викладання лінійної алгебри та аналітичної  геометрії іноземним та українським 
студентам англійською мовою в Національному авіаційному університеті.  

Ключові слова: лінійна алгебра, аналітична  геометрія, вища математика, викладання 
математики. 

Summary.  Karupu O., Oleshko T., Pakhnenko V. On specificity of teaching linear algebra 
and analytic geometry to English-speaking students in NAU. Problems of teaching linear algebra 
and analytic geometry in English to foreign and Ukrainian students in National Aviation University 
are considered.  

Key words: linear algebra, analytic geometry, higher mathematics, teaching mathematics. 
Аннотация. Карупу Е. В., Олешко Т. А., Пахненко В.  В. О специфике преподавания 

линейной алгебры и аналитической геометрии англоязычным студентам НАУ. 
Рассмотрены вопросы преподавания линейной алгебры и аналитической геометрии на 
английском языке иностранным и украинским студентам в Национальном авиационном 
университете. 

Ключевые слова: линейная алгебра, аналитическая геометрия, высшая математика, 
преподавание математики. 
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СТАТИСТИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ  
 

У зв’язку із широким використанням статистичних методів у різних галузях, 
наразі, особливої актуальності набуває дослідження питання щодо формування 
статистичної культури, як складової професійної культури фахівців будь-якого напряму 
підготовки та спеціалізації. 

Проблеми статистичної підготовки студентів розглядали М.Жалдак, Ю.Рамський, 
Г.Міхалін, О.Авраменко, І.Лупан, Я.Гончаренко, І.Соколовська, О.Сушко та багато 
інших сучасних вітчизняних вчених. Їх дослідження містять важливі, науково та 
практично значимі висновки, за результатами яких написані та оприлюднені 
підручники, навчальні посібники, а також методична література.  

Цікавими є також роботи Т.Гаваза, Г.Нахратової, угага у яких в основному 
приділена теоретичним моментам проблеми формування статистичної культури 
студентів [1], [2]. Зокрема вони зазначають, що зміст статистичної лінії у студентів має 
складатись із двох частин: основної та варіативної.  

Основна частина – це питання із галузі загальної та математичної статистики. 
Відповідні навчальні дисципліни традиційно містяться у робочих планах ВНЗ, 
незалежно від профіля та напрямку підготовки. Загальна мета даної частини – це 
формування та розвиток загальнокультурних компетенцій, засобами засвоєння, 
розуміння та застосування основних понять та методів статистики.  

Зміст варіативної частини – це питання, які можуть сприяти у подальшому більш 
успішному розвитку професіональних компетенцій. Він, зрозуміло, залежить від 
профіля та напряму професійної підготовки.  

Саме ці питання, тобто питання практичного та методичного наповнення 
варіативної частини статистичної змістової лінії, і залишаються полем для актуальних 
наукових досліджень та практичних розробок фахівців. Їх актуальність обумовлюється 
і різноманіттям напрямів підготовки студентів, і постійним розвитком засобів обробки 
та подання статистичної інформації, і швидкою зміною статистичних даних, а також 
багатьма іншими факторами. 

Усе вищезазначене зумовило вибір теми та мети нашої доповіді. Також за темою 
доповіді планується стаття, де будуть наведені приклади конкретних практичних 
завдань які, на наш погляд, сприяють формуванню статистичного мислення, а в 
перспективі і статистичної культури студентів молодших курсів економічних 
спеціальностей транспортних вузів. Увага саме до молодших курсів зумовлена тим, що 
відповідні тенденції набули свого початку у шкільній освіти і без втрат мають бути 
розвинені в межах вищої школи, як у якості пропедевтики вивчення традиційних курсів 
«Теорія ймовірностей та математична статистика», «Статистика», «Транспортна 
статистика», так і заради формування статистичного мислення та загальної 
статистичної культури студентів. 

В теорії управління під статистичним мисленням розуміють оснований на 
принципах теорії ймовірностей, спосіб прийняття рішень про те необхідно чи ні 
втручатись у процес (виробничий, побутовий, тощо) і якщо необхідно то на якому 
рівні, на якому етапі та у який спосіб [2]. Статистичне мислення це психічний 
пізнавальний процес відображення ймовірнісних закономірностей і відношень 
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випадкових подій та явищ об’єктивного світу. Статистична культура – це більш 
високий рівень статистичного мислення. Під статистичною культурою фахівці [1] 
розуміють знання основних понять загальної та математичної статистики, що 
використовуються в будь-якій сфері професійної діяльності, а також: 

- здатність організовувати статистичні дослідження; 
- здатність відбирати значиму та необхідну для роботи інформацію;  
- здатність до логічної та цілісної обробки даних, що отримані під час 

статистичного дослідження; 
-  здатність інтерпретувати отримані результати. 
Статистична культура, як якісно новий рівень статистичного мислення, 

досягається шляхом філософського осмислення та саморефлексії статистичних знань. 
Це міра та спосіб творчої самореалізації спеціаліста в різних виробничих та побутових 
ситуаціях, спрямованих на використання статистичних методів аналізу та розв’язання 
проблем для досягнення та підтримки стану статистичної керованості процесів. 

Статистична культура у прихованому вигляді міститься у якості значимих 
категорій пізнання у найрізноманітніших областях людської діяльності. Уміння бачити 
ситуацію, що містить елемент випадковості, і використовувати набуті знання та вміння 
для оцінки та розв’язання професійних проблем, а також задач життєдіяльності, є 
одним із головних завдань статистичної освіти. Варто пам’ятати, що окремі дисципліни 
не можуть на достатньо якісному рівні вирішити проблему формування загальної 
професіональної статистичної культури фахівця. Для розв’язання цієї задачі необхідна 
цілеспрямована систематична робота в межах вивчення багатьох навчальних 
дисциплін, так як згідно сучасних освітніх пріоритетів соціокультурна модель 
спеціаліста має бути доповнена новими особистісними властивостями, які визначають 
статистичну культуру випускника. Таку модель у деяких дослідженнях називають 
статистично орієнтованою. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
 

Формуванню позитивної мотивації у студентів щодо засвоєння вищої математики 
значно сприяє реалізація принципу професійної спрямованості процесу навчання 
вказаного курсу. В загальному розумінні принцип професійної спрямованості навчання 
відображує орієнтованість загальної освіти, професійної освіти та особистості на 
конкретну професію. Ми погоджуємось з думкою Т. В. Непомнящої [5] про те, що коли 
студент бачить і усвідомлює необхідність вивчення математики для своєї подальшої 
професійної діяльності, то і рівень засвоєння відповідного навчального матеріалу буде 
значно вищим. Отже, математичну освіту інженерів доцільно будувати з метою 
орієнтації на майбутню професійну діяльність. На нашу думку, ця задача може бути 
розв’язана при контекстному навчанні, коли забезпечується природній зв’язок 
одержаних теоретичних знань з майбутньою професійною діяльністю. 

Реалізація принципів контекстного навчання інженерів фундаментальних 
дисциплін (якою є вища математика) має певну специфіку. Наприклад, це пов’язано з 
неможливістю належним чином організувати в рамках вивчення фундаментальної 
дисципліни такої базової діяльності студентів, як навчально-професійна. Для 
безпосереднього моделювання професійної діяльності студенти володіють ще 
недостатніми знаннями. Таким чином, основна перевага віддається навчальній 
діяльності академічного типу з провідною роллю лекції і практичного заняття та 
квазіпрофесійній діяльності з використанням методів активного навчання. 
Квазіпрофесійна діяльність (поряд із навчальною та навчально-професійною) є базовою 
формою діяльності в контекстному навчанні, вона моделює в аудиторних умовах 
процес виробництва. На наш погляд, досить дієвим засобом здійснення 
квазіпрофесійної діяльності є впровадження у практику навчання вищої математики 
професійно-орієнтованих задач. 

Професійно-орієнтовані задачі – це прикладні задачі, викладення яких включає в 
себе професійні компоненти [1]. Саме професійно-орієнтовані задачі, на нашу думку, є 
основними засобами організації квазіпрофесійної діяльності у процесі навчання вищої 
математики. На нашу думку, у процесі навчання вищої математики коректніше 
говорити не про «професійну задачу з математики», а саме про «професійно-
орієнтовану математичну задачу». 

Професійно орієнтована математична задача – це задача, умова і вимога якої 
визначають собою модель деякої ситуації, що виникає в процесі професійної діяльності 
інженера, а дослідження цієї ситуації засобами математики сприяють професійному 
розвитку особистості студента [2, 4]. Професійно-орієнтовані задачі, що 
використовуються в курсі вищої математики повинні: в своїй проблематиці бути 
зрозумілими студентам; при їх розв’язуванні вони повинні ілюструвати навчальний 
матеріал з метою його закріплення; вони повинні бути актуальними [3]. 

Вимоги до професійно-орієнтованих математичних задач: задача повинна 
описувати ситуацію, що виникає в професійній діяльності інженера;  в задачі повинні 
бути відомі характеристики деякого професійного об’єкта або явища, які треба 
досліджувати суб’єкту за відомими характеристиками засобами математики; 
розв’язування задачі має сприяти міцному засвоєнню математичних знань та умінь, 
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прийомів та методів, що є основою професійної діяльності інженера; задачі повинні 
забезпечувати засвоєння взаємозв’язків математики із загальноінженерними та 
спеціальними дисциплінами; зміст задачі та її розв’язання вимагають знань по 
спеціальним предметам; зміст професійно-орієнтовної математичної задачі визначає 
пропедевтичний етап вивчення спеціальних дисциплін; розв’язування задач повинно 
забезпечувати математичний і професійний розвиток особистості інженера [2]. 

На підставі наведених вище вимог, ми почали розробку дидактично виваженої 
методичної системи використання таких задач. Їх розв’язування  займає досить великий 
час, тому ми прийшли до висновку, що подібні задачі варто пропонувати студентам для 
самостійного розв’язування відповідно до тих годин навчального плану, які для цього 
відведено. За успішне виконання завдання студенти отримують додаткові бали до свого 
семестрового рейтингу. Процес розв’язування відбувається під керівництвом 
викладача, якому необхідно не тільки давати підказки у разі виникнення значних 
утруднень, а і створювати на кожному етапі певну проблемну ситуацію, яку студенти 
мали вирішувати. Саме в такий спосіб необхідно організовувати процес розв’язання 
професійно-орієнтованої задачі, щоб реалізувати вимоги контекстного підходу в повній 
мірі. 
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деятельности студентов является профессионально-ориентированная математическая 
задача.  

Ключевые слова: контекстное обучение, профессионально-ориентированные задачи, 
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ПЛОСКІ ОБРАЗИ У ДОВІЛЬНОМУ МЕТРИЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 
У роботі [1] введено поняття кута у довільному метричному просторі, як 

упорядкованої трійки елементів (точок) цього простору. А саме:  
Означення 1. Нехай a , b  і c  - довільні точки метричного простору ),( X . 

Упорядковану трійку ),,( cba  цих точок будемо називати кутом з вершиною у точці b , і 
позначати: ),,( cba . Пари точок ),( ba  і ),( cb , при цьому, будемо називати сторонами 
кута.  

У якості числової характеристики кута було використано значення косинуса 
кута з класичної формули косинусів.  

 Означення 2. Нехай a , b  і c  - довільні точки метричного простору ),( X . 
Характеристикою кута  ),,( cba , або кутовою характеристикою, будемо називати 
дійсне число ),,( cba , що знаходиться за формулою:  

),(),(2
),(),(),(),,(

222

cbba
cacbbacba


 

 . 

Введені поняття дають можливість формалізувати поняття «прямолінійного 
розміщення», або «прямолінійного образу» точок метричного простору, детально 
розглянутого В.Ф. Каганом [2, c. 527]. Крім того, поняття кута та його числової 
характеристики дозволяють ввести у довільному метричному просторі аналог площини 
– «плоского образу» множини точок цього простору [3]. Для цього використовується 
аналог формули Юнгіуса об’єму тетраедра через довжини усіх його ребер, отриманий у 
роботі [4].    

Особливість запропонованого підходу до геометризації метричного простору 
полягає у доступності та наглядності при побудові різноманітних геометричних образів 
у конкретних метричних просторах. Досить сказати, що запропонована вище формула 
кутової характеристики вже допускає елементи неевклідової геометрії, наприклад, для 
множини лінійних функцій, що вивчаються у шкільному курсі математики.  

Оскільки наведені вище означення дають можливість формалізувати поняття 
перпендикулярності та паралельності для метричного простору, то виникає можливість 
побудови у цьому просторі геометричних образів найпростіших класичних фігур та тіл: 
трикутника, квадрата, паралелограма, тетраедра, призми і т. п. Причому, властивості 
цих образів не завжди будуть співпадати з відповідними властивостями їх класичних 
аналогів, а нестимуть специфічні елементи «неевклідовості», що змінюватимуться зі 
зміною конкретної метрики простору.  

Умова приналежності чотирьох точок a ,b , c , d  метричного простору ),( X  до 
плоского образу виражається рівністю:  

  

0
1),,(),,(

),,(1),,(
),,(),,(1


dbcdba
dbccba
dbacba





.  

Фактично, це означає рівність нулю об’єму тетраедра, вершинами якого є ці 
точки. Варто зазначити, що ця рівність певним чином узагальнює умову прямолінійної 
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розміщеності трьох точок простору [1, с. 30-31]. 
Розкривши визначник третього порядку у лівій частині рівності, її можна 

записати у наступному вигляді:   
)),,(1))(,,(1(),,(),,(),,( 22 dbcdbadbcdbacba   .  

У геометрії Евкліда отримана рівність має просте геометричне тлумачення: одна 
із вершин тетраедра знаходиться у площині основи, що утворена трьома іншими його 
вершинами. У цьому легко впевнитись помітивши, що рівність є аналогом формул 
косинуса суми або різниці двух кутів.  

З наведеного вище слідує, що у метричному просторі можна розглядати основні 
поняття евклідової геометрії без вимоги повноти самого простору. Однак, при цьому 
значно зростає складність встановлення співвідношень між окремими множинами 
точок простору, оскільки відсутні класичні аксіоми геометрії. Ці аксіоми необхідно 
замінювати певними аналітичними співвідношеннями між точками цих множин, і від 
самих співвідношень залежатиме внутрішня геометрична конструкція метричного 
постору.  
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Анотація. Кузьмич В. І. Плоскі образи у довільному метричному просторі. У статті 

розглядається поняття кута у довільному метричному просторі, як упорядкованої трійки 
елементів цього простору. У якості числової характеристики кута вибрано значення його 
косинуса у геометрії Евкліда. Такий підхід дозволяє ввести поняття плоского розміщення 
множин точок метричного простору. 

Ключові слова: метричний простір, пряма лінія, прямолінійний образ,  площина. 
 
Summary. Kuz’mich V.  Flat images in an arbitrary metric space. The concept of a corner 

in an arbitrary metric space, as an ordered triple of elements of this space, is considered in the article. 
As a numerical characteristic of the angle, the value of its cosine in the Euclidean geometry is chosen. 
This approach allows us to introduce the notion of a flat allocation of points of a metric space.  

Keywords: metric space, a straight line, straight image, plane. 
 
Аннотация. Кузьмич В.И. Плоские образы в произвольном метрическом 

пространстве. В статье рассматривается понятие угла в произвольном метрическом 
пространстве, как упорядоченной тройки элементов этого пространства. В качестве 
числовой характеристики угла выбрано значение его косинуса в геометрии Евклида. Такой 
подход позволяет ввести понятие плоского размещения точек метрического пространства. 

Ключевые слова: метрическое пространство, прямая линия, прямолинейный образ, 
плоскость. 
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МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON НА ЗАНЯТТЯХ 
 З ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

 
Навчальна дисципліна "Лінійна алгебра" є основою в математичній підготовці 

студентів і належить до фундаментальних дисциплін, на яких ґрунтуються методи 
побудови різноманітних математичних моделей процесів, пов'язаних з професійною 
діяльністю.  

"Лінійна алгебра" є базовою дисципліною і, як правило, вивчається згідно з 
навчальними планами підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" з 
спеціальностей 014 Середня освіта (математика), 111 Математика, 122 Комп'ютерні 
науки, 112 Статистика, 113 Прикладна математика і т.д. всіх форм навчання. 
Математичний апарат лінійної алгебри є необхідним при вивченні таких дисциплін, як 
"Математичний аналіз", "Теорія ймовірностей”, “Імовірнісні процеси та математична 
статистика", "Дискретна математика", "Прикладна математика", "Математичне 
програмування", "Економіко-математичні методи і моделі", "Чисельні методи", 
"Дослідження операцій", а також може бути безпосередньо застосованим для 
розв'язання багатьох прикладних задач.  

На математичних спеціальностях (таких як 014 Середня освіта (математика), 111 
Математика, 113 Прикладна математика та інші) цей курс як правило читається у 
класичному варіанті по схемі означення-теорема-доведення. При цьому приклади, які 
розглядаються на практичних заняттях є лише ілюстративними, тобто вони пояснюють 
означення, застосування теореми, але не мають прикладної направленості. В основному 
тому, що реальні задачі зводяться до оперування з великими математичними 
конструкціями (матрицями, системами тощо), які “вручну” розв’язати неможливо. 
Більшість реальних задач в наш час обраховуються на комп’ютері. 

Зважаючи на все вищесказане, цікавим є підхід, при якому лінійна алгебра 
вивчається паралельно з деякою сучасною мовою програмування, наприклад, Python. 
Мова програмування Python має простий та логічний синтаксис, що дозволяє 
пришвидшити процес вивчення мови та дає можливість сконцентруватися на вирішенні 
певного завдання [2]. Для математичного моделювання практичних задач існує ряд 
високоефективних пакетів [2]. Зокрема, пакет NumPy призначений для роботи з 
великими багатовимірними масивами та матрицями, має велику бібліотеку 
високорівневих математичних функцій для операцій з цими масивами та реалізованих 
методів з лінійної алгебри [7]. Основні пакети, які доповнюють NumPy, це: SciPy є 
бібліотекою високоякісних наукових інструментів і містить модулі для оптимізації, 
інтеграції, спеціальних функцій [10] та Matplotlib – це бібліотека для побудови графіків 
і візуалізації даних [6]. 

Застосуванню інформаційних технологій під час навчання математичних 
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дисциплін у вищій школі були присвячені роботи В.С Круглик [1], О.В. 
Співаковського [3]. 

Цей підхід реалізовано, наприклад, в Davidson College (Північна Кароліна, США) 
та описано в книзі Timothy Chartier [4], в навчальному посібнику [9] зібрана інформація 
для математичних та гуманітарних спеціальностей, що підтверджує необхідність 
введення таких форм занять. Аналогічний підхід реалізовано в навчальних планах 
спеціальності Statistical Science [5] в Mount Holyoke College (Массачусетс, США). Крім 
того, розробка сучасних методичних систем навчання лінійної алгебри з використанням 
пакету прикладних програм MATLAB наведено в роботі [8].  
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Анотація. Луговська Н.О., Лещенко Ю.Ю.  Мова програмування Python на заняттях 

з лінійної алгебри. У статті розглянуто питання актуальності та необхідності 
використання  засобів  математичних  обчислень  мови програмування  Python під час вивчення 
курсу «Лінійна алгебра» для математичних та гуманітарних спеціальностей. 

Ключові слова: лінійна алгебра, мова програмування Python. 
 
Summary. Luhovska N., Leshchenko Yu. Programming language Python for teaching 

linear algebra. The article deals with the relevance and necessity of using the means of mathematical 
calculations of the Python programming language while teaching the course "Linear algebra" for 
mathematical and humanitarian majors. 

Keywords: linear algebra, Python programming language. 
 
Аннотация. Луговская Н.О., Лещенко Ю.Ю. Язык программирования Python на 

занятиях по линейной алгебре. В статье рассмотрен вопрос актуальности и необходимости 
использования средств математических вычислений языка программирования Python при 
изучении курса «Линейная алгебра» для математических и гуманитарных специальностей. 

Ключевые слова: линейная алгебра, языка программирования Python. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНОВАНІ 
ЗАДАЧІ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ 

 
Багаторічний досвід викладання вищої математики на інженерних спеціальностях 

ВНЗ показує, що такий її розділ як «Теорія ймовірностей» студенти усвідомлюють та 
засвоюють значно важче ніж інші. Аналіз розподілу балів отриманих студентами з 
дисципліни «Вища математика» за різні роки свідчить, що кількість балів з теорії 
ймовірностей як правило дещо менша ніж з інших змістових модулів, незважаючи на 
те, що для розв’язання більшості ймовірнісних задач, здебільшого, потрібно лише 
додати та перемножити числа. На нашу думку, у більшості студентів труднощі 
виникають саме при побудова математичної моделі ймовірнісної задачі, а тому до 
задач, що розглядаються на практичних заняттях, важливо включити так звані 
компетентнісно орієнтовані математичні задачі, що сприятимуть кращому розумінню 
математичних методів та формуванню професійної компетентності. 

Аналіз актуальних досліджень [1; 4; 5; 6; 7] показав зацікавленість науковців 
щодо впровадження компетентнісно орієнтованих задач у процес навчання 
математичних дисциплін. У роботах [2; 3] наведено приклади компетентнісно 
орієнованих математичних задач з окремих розділів теорії ймовірностей і математичної 
статистики для студентів гірничих спеціальностей. Водночас недостатню увагу 
приділено питанню розробки системи компетентнісно орієнтованих математичних 
задач для майбутніх інженерів. 

У процесі вивчення теорії ймовірностей однією з перших розглядається 
ймовірність добутку незалежних подій. Якщо ймовірності  незалежних подій 
позначити через  то ймовірність того, що всі ці події відбудуться одночасно дорівнює 
добутку ймовірностей цих подій: . Наведена формула дуже 
проста, але важливо показати, як впливає на кінцевий результат, кількість і величина 
множників. Для цього пропонуємо розглянути наступні задачі. 

Задача 1. Вузол складається з трьох деталей, кожна з яких працює протягом 
гарантійного терміну з ймовірностями 95%,  92% та 90%. Визначити ймовірність того, 
що вузол відпрацює протягом гарантійного терміну. Так, як вузол працює, коли 
працюють всі деталі (і перша, і друга, і третя), то необхідно перемножити задані 
ймовірності: . 

Задача 2. Розглянемо аналогічну задачу, в якій кожна з трьох деталей деякого 
вузла працює без відмови впродовж гарантійного терміну з вірогідністю 95%, 92% та 
20%. Тоді  . 

Розглядаючи запропоновані задачі дуже важливо акцентувати увагу студентів на 
двох важливих моментах: 1) так як кожен множник менше одиниці, то надійність будь-
якого пристрою (схеми, конвеєра, технологічного ланцюжка тощо) зменшується зі 
збільшенням кількості деталей (чим більше деталей, тим менше надійність); 
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2) порівнюючи результати обчислень першої та другої задач легко бачити, що 
зниження надійності деякої деталі призводить до пропорційного зниження надійності 
всього вузла. 

Розглянуті у тезах задачі ілюструють лише одну формулу з теорії ймовірностей 
проте, перспективним напрямом подальших досліджень є розробка системи 
компетентнісно орієнтованих математичних задач, що охоплювала б різні ймовірнісні 
моделі. 
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ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЗОШИТУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

 
Сучасними тенденціями вищої педагогічної освіти є зростання ролі самоосвіти, її 

неперервність та збільшення частки самостійної роботи.  Професійна підготовка 
майбутнього вчителя математики має свої особливості, оскільки вона повинна 
враховувати специфіку викладання математичних дисциплін, тому постає проблема 
пошуку та розробки інноваційних методів та засобів навчання. Важливою складовою 
процесу формування його професійної компетентності у процесі вивчення фахових 
математичних дисциплін є самостійна робота студентів, яка відіграє важливу роль як 
під час безпосереднього навчання в університеті, так і в подальшому їх професійному 
становленні.  

Найважливішою компетентністю вчителя математики є математична. Її 
формування передбачає поєднання аудиторної та самостійної роботи студентів в єдину 
систему набуття знань, функціонування якої забезпечується відповідним навчально-
методичним комплексом. Розробка та упровадження спеціальних дидактичних засобів, 
як складових цього комплексу, зумовлюють активізацію пізнавального процесу та 
дозволяють управляти навчальною діяльністю студентів, зокрема, й їх самостійною 
роботою. Ефективність набуття математичної компетентності майбутніми вчителями 
математики забезпечується традиційними (підручники, навчальні посібники, 
довідники, задачники, практикуми, методичні рекомендації) та інноваційними 
засобами, до яких можна віднести опорні конспекти, структурно-логічні схеми, 
портфоліо, технологічні карти, робочі зошити тощо. Їх використання забезпечує 
кожному викладачу можливість вибудовувати свою стратегію управління самостійною 
роботою, а застосування інформаційних технологій у навчальному процесі зумовлює 
перебудову самих засад його організації та приводить до пошуку та впровадження 
інноваційних педагогічних методів та прийомів. 

В умовах компетентнісного підходу дидактичні засоби повинні бути особистісно-
орієнтованими, забезпечувати диференційований підхід у навчанні та враховувати його 
варіативний характер. Таким вимогам відповідає запровадження робочого зошиту під 
час вивчення математичних дисциплін студентами-математиками другого і старших 
курсів у педагогічному університеті [1]. Робочий зошит є багатофункціональним 
засобом, що поєднує в собі функції різних дидактичних засобів і дозволяє 
організовувати самостійну роботу в цілому та управляти нею. Він  допомагає студенту 
при самостійному опрацюванні навчального матеріалу, пропонує для виконання різні за 
рівнем пізнавальної активності та характером діяльності види завдань. 

Формою подання робочого зошита може бути друкований варіант або 
електронний. Ефективність роботи з електронною версією робочого зошиту 
підсилюється використанням у навчальному процесі інструментарію соціальних 
Internet-мереж, які на сьогоднішній день є одним з найпопулярніших сервісів, до якого 
залучена переважна більшість молодих людей. Цей фактор визначає доцільність 
використання їх можливостей у навчальній діяльності студентів [2]. Робочий зошит у 
поєднанні з можливостями соціальних мереж сприяють мотивації та посиленню 
інтересу до навчання, розвитку мислення й інтелектуальних здібностей студентів, 
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індивідуалізації та диференціації навчання, розвитку самостійності та наданню 
переваги активним методам навчання, збільшенню арсеналу засобів пізнавальної 
діяльності, розширенню кола задач і вправ,  спрощенню та збільшенню швидкості 
доступу до навчального та наукового матеріалу через мережу Internet. 
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Анотація. Мартиненко О.В., Чкана Я.О. Використання робочого зошиту при 

організації самостійної роботи майбутніх учителів математики. Дослідження присвячено 
теоретичному обґрунтуванню доцільності упровадження робочого зошита для організації 
самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін в 
умовах компетентнісного навчання; розкриттю можливостей та переваг використання 
соціальних Internet-мереж для підвищення ефективності навчання та управління процесом 
самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 
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Аннотоация. Мартыненко Е.В., Чкана Я.О. Использование рабочей тетради для 

организации самостоятельной работы будущих учителей математики.  Исследование 
посвящено теоретическому обоснованию целесообразности внедрения рабочей тетради для 
организации самостоятельной работы будущих учителей математики при изучении 
математических дисциплин в условиях компетентностного обучения; раскрытию 
возможностей и преимуществ использования социальных Internet-сетей для повышения 
эффективности обучения и управления процессом самостоятельной работы студентов 
высших педагогических учебных заведений. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, математические дисциплины, рабочая 
тетрадь, социальные сети.  

 
Annotation. Martynenko E., Chkana Ya. Using a workbook to organize the independent 

work of future mathematics teachers. The research  is devoted to the theoretical justification of the 
feasibility of implementing a workbook for the organization of independent work of future 
mathematics teachers in the study of mathematical disciplines in conditions of competence training; 
the disclosure of the opportunities and benefits of using social Internet networks to improve the 
effectiveness of teaching and managing the independent work of students of higher pedagogical 
educational institutions. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА 
МАТЕМАТИКА» СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КОМП’ЮТЕРНА 

ІНЖЕНЕРІЯ»  
 
Важливим завданням освіти в Україні є підготовка освіченої, творчої, 

конкурентоспроможної особистості. Реформування вищої освіти передбачає докорінну 
зміну підходів до організації та здійснення навчання у вищих навчальних закладах. 
Зміни, які відбуваються в суспільстві та системі освіти, свідчать, що в Україні 
реалізується освітня реформа, що має глобальний характер. Реалізація нової освітньої 
реформи відбувається і в Державному університеті телекомунікацій. Новий навчальний 
рік став переломним у вивченні багатьох дисциплін Державного університету 
телекомунікацій (ДУТ). Адже, ректором нашого університету  було поставлене 
завдання: «починаючи з 1 вересня 2017 року реалізувати концептуально нову освітню 
модель, яка б забезпечила підготовку конкурентоспроможного фахівця, який повною 
мірою буде відповідати потребам сучасного ринку праці» [1].  

Одним з основних положень даної моделі є посилення практичної складової 
навчання. З цією метою в межах кожної дисципліни було відведено не менше ніж 50 % 
часу на практичні заняття. Не оминули ці зміни і дисципліну «Вища математика» для 
технічних спеціальностей. Дана дисципліна вивчається всіма першокурсниками нашого 
університету, але має свої особливості відповідно до спеціальності.  

Розподіл годин на вивчення дисципліни «Вища математика», студентами 
спеціальності «комп’ютерна інженерія» в ДУТ, відрізняється від розподілу попередніх 
років (див. таблицю 1), що є унікальним  в порівнянні з  вивченням даної дисципліни  в 
інших університетах нашої держави. Адже повністю змінений традиційний підхід до 
організації вивчення дисципліни «Вища математика». 

Таблиця 1 
Розподіл  годин на вивчення дисципліни «Вища математика» студентами спеціальності 123 

«комп’ютерна інженерія»  в ДУТ  на 2016-2017 н.р. 
Семестр ECTS Всього Лекції ПЗ ЛЗ Екзамен Залік 

І 6 180 18 18 36  + 
ІІ 5 150 18 18 18  + 
ІІІ 4 120 18 18  +  

 
Основні зміни стосувалися структури організації навчання, що були внесені 

керівництвом університету та спецкафедрами. Нові робочі плани по вивченню 
дисципліни «Вища математика» спеціальності «комп’ютерна інженерія» подані в 
таблиці 2. 

Таблиця 2 
Розподіл  годин на вивчення дисципліни «Вища математика» студентами спеціальності 123 

«комп’ютерна інженерія» в ДУТ на 2017-2018 н.р. 
Семестр ECTS Всього Лекції ПЗ ЛЗ Екзамен Залік 

І 4 120 2 34 18  + 
ІІ 4 120 2 34 18  + 
ІІІ 4 120  36 18 +  

Проведемо порівняльний аналіз (таблиця 3)  годин які наведені в таблицях 1 та 2. 
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Таблиця 3 

Порівняльний аналіз  
Назва  Було Стало 

практичні роботи 54 106 
лабораторні роботи 54 54 Аудиторних 
лекції 54 4 

Всього аудиторних годин 162 162 
Всього позааудитоних годин 288 198 

Всього на вивчення дисципліни 450 360 
 
З порівняльного аналізу очевидно, що кількість годин, яка відведена на вивчення 

дисципліни «Вища математика» зменшена на 90 годин (3 кредити ECTS). Ці 
скорочення є звичними для дисциплін, які не є спецдисциплінами вищих навчальних 
закладів. 

Кількість лекцій на вивчення всього курсу «Вища математика» зменшена на 93%. 
Весь теоретичний матеріал винесений на самостійне опрацювання студентами. Він 
видається студентам завчасно, щоб вони могли його вивчити та підготуватися до 
початку практичних та лабораторних занять. Матеріал розміщений в дистанційній 
системі Moodle. Також до деяких лекцій окрім конспектів додані відеоматеріали.  
Студентам-першокурсникам важко самостійно та якісно оцінити свій рівень засвоєння 
навчального матеріалу, тому викладачами університету створені тести для перевірки 
підготовленості студента до практичних чи лабораторних занять, також ці тести 
можуть виявити ступінь підготовки до модульної контрольної роботи тощо. 

Ми віримо, що новий підхід до організації навчання дисципліни «Вища 
математика» суттєво покращить рівень знань та вмінь студентів нашого університету. 
Він є перспективним та дієвим в умовах сучасної реформи освіти.  

 
Література  

1. Інноваційні зміни змісту навчання [Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-0-4535-innovaciyni-
zmini-zmistu-navchannya] 

 
Анотація. Нещерет О.С.  Новий підхід до організації вивчення дисципліни «Вища 

математика» студентами спеціальності  «комп’ютерна інженерія». У статті розглянуто 
новий підхід до організації навчання дисципліни «Вища математика» для студентів 
спеціальності 123 «комп’ютерна інженерія» в рамках нової освітньої моделі. Висвітлені 
основні зміни в структурі реалізації змісту. 

Ключові слова: вища математика, комп’ютерна інженерія, організація.  
Summary. Nescheret O. A new way of studying organization of the discipline "Higher 

Mathematics" by students of the specialty "Computer Engineering". The article deals with the 
new way of the organization of teaching the discipline "Higher Mathematics" for students of specialty 
123 "computer engineering" within the framework of a new educational model. The main changes in 
the structure of the content implementation are highlighted. 

Key words: computer engineering, higher mathematics, organization. 
Аннотация. Нещерет Е.С. Новый подход к организации изучения дисциплины 

«Высшая математика» студентами специальности «компьютерная инженерия». В статье 
рассмотрен новый подход к организации обучения дисциплины «Высшая математика» для 
студентов специальности 123 «компьютерная инженерия» в рамках новой образовательной 
модели. Освещены основные изменения в структуре реализации содержания. 

Ключевые слова: высшая математика, компьютерная инженерия, организация. 
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АДАПТИВНА МОДЕЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ  

УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
 

Входження України до Європейського освітнього простору потребує урахування 
таких чинників як розвиток міжнародних зв’язків у галузі освіти, посилення процесів 
глобалізації, інтернаціоналізації, конкуренції, стрімкого зростання ролі інформаційних 
технологій і комунікативних засобів спілкування тощо. При цьому, технології 
породжують конкуренцію та прискорюють глобалізацію, яка, в свою чергу, практично 
впливає на усі сфери життєдіяльності, тоді як інтернаціоналізація – це відповідь 
університетської освіти на виклики глобалізації. Невипадково, у статті 70 закону «Про 
вищу освіту України» визначено основні напрями зовнішньоекономічної діяльності 
вищих навчальних закладів країни, серед яких «організація підготовки іноземних 
громадян до вступу у вищі навчальні заклади України ..., розроблення та впровадження 
інтернаціоналізованих навчальних програм для ефективного навчання іноземних 
студентів тощо [1]. Інтернаціоналізація змісту вищої професійної освіти, в контексті 
філософії освіти, це процес надання міжнародного виміру комплексові інтегрованих 
знань, на основі яких формуються уявлення, вміння, навички щодо існування індивіда в 
політичному, правовому, економічному, науковому та культурному секторах 
глобалізованого суспільства [6]. Активність у цьому процесі спостерігається не лише 
серед провідних вузів Європи, США, Великобританії, Канади тощо, а й стає нагальним 
в системі університетської освіти України. Згідно опублікованих даних українського 
державного центру міжнародної освіти при МОН України в нашій державі навчається вже 
більше 60 тис. студентів із 134 держав світу [5]. У цьому аспекті надання англійській мові 
статусу мови викладання низки дисциплін у ВНЗ збільшує привабливість одержання 
вищої освіти в Україні для міжнародного студентства й надає можливість проектування 
предметно-орієнтованих адаптивних моделей білінгвістичного навчання з урахуванням 
сучасних підходів до інтернаціоналізації змісту професійної підготовки іноземних 
студентів починаючи із підготовчого відділення університету. Зокрема, основним 
завданням при навчанні іноземних студентів на підготовчому відділенні вищих 
навчальних закладів є забезпечення адаптації до іншомовного середовища в процесі 
опанування мовою майбутньої спеціальності. Як правило, іноземні громадяни не 
володіють українською (російською) мовою і починають її вивчати лише на 
підготовчому відділенні, що унеможливлює паралельне вивчення інших 
загальноосвітніх дисциплін (математики, фізики, хімії, тощо) на державній мові, 
необхідних для здобуття вищої освіти й актуалізує потребу в адаптивних моделях 
навчання. Останнє обумовлено необхідністю підвищення рівня фундаментальної 
підготовки студентів- іноземців та приведення його у відповідність з підготовкою 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів України згідно навчальної програми 
«Математика» затвердженої МНО України. Ураховуючи, що концептуальні засади 
білінгвістичного викладання математичних дисциплін в економічному університеті 
достатньо повно відображені автором в попередніх публікаціях [2, 3], розглянемо 
дидактико-методичні засади адаптивної моделі навчання іноземних студентів 
математики на факультеті довузівської підготовки ПУЕТ. При розробці дидактико-
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методичних основ адаптивної моделі особлива увага спрямована на формування 
структурно-змістової компоненти математичної компетентності та створення реальних 
можливостей для здійснення контролю і самоконтролю набутих студентами знань. В 
контексті інтернаціоналізації, це означає, що іноземний студент в процесі навчання 
математики може отримати на академічному або програмному рівні адекватну, 
індивідуально доступну, об’єктивну, корисну, повну, релевантну, своєчасну 
інформацію, яка відповідає сучасному рівню розвитку фундаментальних наук. 
Доцільно відмітити дидактичний прагматизм адаптивної моделі навчання тому, що 
вона забезпечує формування у студентів підготовчого відділення умінь і навичок 
видобування індивідуальних стратегій при розв’язанні практичних завдань та завдань 
прикладного змісту, обумовлених наявністю рівнів навченості та научуваності, 
репродуктивним або продуктивним типом мислення, внутрішньою мотивацією, рівнем 
здібностей та інших чинників, що впливають на ефективність навчального процесу.  

Важливо зазначити, що всі вище означені особливості адаптивної моделі навчання 
математики іноземних студентів знайшли відображення у навчально-методичному 
забезпеченні в англомовному варіанті, починаючи із вхідного тестування [4]. 
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Анотація. Нічуговська Л.І., Галайко Ю.А. Адаптивна модель математичної 

підготовки іноземних студентів в контексті інтернаціоналізації університетської освіти. 
Розкривається дидактико-методичні підходи реалізації адаптивної моделі до навчання 
математичних дисциплін іноземними студентми з урахуванням сучасних підходів до 
інтернаціоналізації змісту університетської освіти (на прикладі ПУЕТ). 

Ключові слова: адаптивна модель, математична підготовка, інтернаціоналізація. 
Summary. Nichugovskaia L.,Halaiko J. Adaptive model of mathematical preparation of 

foreign students in the context of internationalization of university education. The article explains 
the usefulness of adaptive model and describes the didactic and methodological bases of realization to 
training mathematics foreign students at the preparatory Department taking into account modern 
approaches to the internationalization of the content of University education. 

Keywords: adaptive model, mathematics, mathematical preparation, internationalization. 
Аннотация. Ничуговская Л.И., Галайко Ю.А. Адаптивная модель математической 

подготовки иностранных студентов в контексте интернационализации университетского 
образования. Раскрывается дидактико-методические подходы реализации адаптивной модели к 
обучению математическим дисциплинам иностранных студентов с учетом современных подходов 
к интернационализации содержания университетского образования (на примере ПУЭТ). 

Ключевые слова: адаптивная модель, математическая подготовка, 
интернационализация. 
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ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
Динамічний розвиток науки у ХХІ сторіччі вимагає зміни підходів до пізнання 

світу, відкриття в ньому все нових і нових процесів, властивостей і взаємовідносин 
людей та інших об’єктів. Тому інтелектуальний розвиток – найважливіший бік 
підготовки підростаючого покоління.  

Студенти технічних вишів, як правило, отримують знання про використання 
математики у майбутній професійній діяльності, починаючи саме з курсу вищої 
математики. Пізнавальний інтерес до вивчення математики формується за допомогою 
розв’язання проблемних задач фізико-технічного змісту, що в подальшому сприяє 
формуванню професійної компетентності майбутніх інженерів. 

Більшість вчених визнає, що розвиток творчих здібностей та інтелектуальних 
вмінь студентів неможливий без проблемного навчання, психологічною основою якого 
є. теорія мислення як продуктивного процесу, запропонована С.Л. Рубінштейном. 

Проблемне навчання не є абсолютно новим педагогічним явищем. Елементи 
проблемного навчання можна побачити в евристичних бесідах Сократа, у розробках 
уроків для Еміля у Ж.Ж. Руссо, але особливо близько до цієї ідеї підходив К.Д. 
Ушинський. Він, наприклад, писав, що «найкращим способом переводу механічних 
комбінацій у розумові ми вважаємо для будь-якого віку, і особливо для дитячого, 
метод, що використовував Сократ і тому названий сократівським. Сократ не нав’язував 
своєї думки слухачам, проте, знаючи які протиріччя низки думок і фактів існують 
поряд у їх слабко освітлених свідомістю головах, примушував їх зіштовхуючись або 
руйнувати одне одного, або примирюватись у третій об’єднуючій та пояснюючій їх 
думці».  

Проблемне навчання у повному розумінні виникло як результат досягнень 
передової практики та теорії навчання і виховання. Воно є одним із ефективних засобів 
загального та інтелектуального розвитку студента. Історія розвитку концепції 
проблемного навчання пов’язана з іменами А.М. Матюшкіна, М.І. Махмутова, М.М. 
Скаткіна та інших. Зазначимо, що у педагогічній літературі існує декілька трактовок 
змісту цього поняття [1], [3–5]. Ми тримаємось змісту поняття «проблемне навчання», 
запропонованого М.І. Махмутовим [4]: «Проблемне навчання – це тип розвиваючого 
навчання, у якому поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність учня з 
засвоєнням готових висновків науки, а систему методів побудовано з урахуванням 
поставленої мети та принципу проблемності; процес взаємодії викладання та навчання 
орієнтовано на формування пізнавальної самостійності учнів, стійкості мотивів учіння 
та розумових (разом із творчими) здібностей у процесі засвоєння ними наукових понять 
та способів діяльності, детермінованого системою проблемних ситуацій». 

У техніці математика має велике значення, тому що багато явищ, що вивчаються 
нею, не можуть бути пізнані та пояснені без відповідного математичного апарату. 
Однією зі складних та багатопрофільних систем, якою доводиться керувати людині, є 
технічне виробництво. У цьому на протязі всієї епохи технічного розвитку інженерам 
допомагають математики. Чому математики можуть дійсно допомогти інженерам? 
Адже технічні робітники не приносять готових рівнянь, які необхідно розв’язувати, і 
взагалі часто звертаються з загальними проблемами, сформульованими в термінах 
технічних наук. Проте, можна відмітити, що у математиків, як правило, особливий 
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погляд на вирішення проблеми. Етап постановки задачі може бути трудомістким та 
достатньо тривалим, іноді він продовжується майже до отримання розв’язку. Втім саме 
різноманітні погляди на проблему, різні підходи, типи мислення допомагають отримати 
потрібний результат. 

Математичні методи все глибше проникають в різноманітні галузі науки та 
техніки, сприяючи їх прогресу. Зокрема методи теорії ймовірностей широко 
використовуються у різноманітних галузях природничих та технічних наук: у теорії 
надійності, теорії масового обслуговування, у теоретичній фізиці, геодезії, астрономії, 
теорії стрільби, теорії помилок спостережень, теорії автоматичного управління, 
загальної теорії зв’язку та в багатьох інших теоретичних та прикладних науках. На 
підприємствах математика використовується під час планування та організації 
виробництва, під час аналізу технологічних процесів, попереджувальному та 
приймальному контролі якості продукції, а також для багатьох інших цілей. Успішна 
підготовка інженерів-професіоналів може бути досягнута за допомогою розв’язання 
проблемних задач інженерно-технічного змісту, що, на наш погляд, сприяє 
формуванню професійної компетентності студентів технічних вишів.  
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технічному вузі, на наш погляд, має бути побудована таким чином, щоб не тільки сформувати 
інтерес, але щоб інтерес було спрямовано на оволодіння майбутньою діяльністю інженера. Одним 
із засобів досягнення цієї мети є проблемні задачі, що розв’язуються під час вивчення курсу 
«Математика» студентами інженерних спеціальностей, та які мають бути складені на основі 
змісту технічних дисциплін вишів з урахуванням потреб технічних наук.  

Ключові слова: проблемні задачі, технічні спеціальності, математичні методи. 
Summary. O. Rovenska, N.  Grudkina, O.  Chumak, V.  Phalamarchuk. Problem-oriented 

training of students of technical speciality in mathematics. The maintenance of discipline 
«Mathematics» in technical high school, in our opinion, should be constructed not only to cause interest 
but also that interest has been directed on mastering by the future activity of the engineer. One of means of 
achievement this purpose are the problem tasks solved during studying of «Mathematics» by students of 
technical high school which should be form on the basis of the maintenance of special disciplines of high 
school and in view of needs of technical sciences. 

Key words: problem tasks, technical specialties, mathematical methods. 
Аннотация. О. Г. Ровенская, Н. С. Грудкина, Е. А. Чумак, В. А. Паламарчук. 

Проблемное обучение математике студентов технических специальностей. Содержание 
дисциплины «Математика» в техническом вузе, на наш взгляд, должно быть построено таким 
образом, чтобы не только вызвать интерес, но и чтобы интерес был направлен на овладение 
будущей деятельностью инженера. Одним из средств достижения этой цели являются 
проблемные задачи, решаемые в процессе изучения курса «Математика» студентами инженерных 
специальностей, которые должны быть составлены на основе содержания технических дисциплин 
вуза с учетом потребностей технических наук. 

Ключевые слова: проблемные задачи, технические специальности, математические 
методы. 
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ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  

 
Згідно з п. 1 ст. 9 Закону України «Про освіту» до основних інституційних форм 

здобуття освіти віднесено у т.ч. і дистанційну освіту. У п. 4 цієї статті Закону 
зазначається, що: «Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес 
здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому 
середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій». За такою формою може здобуватися повна загальна 
середня освіта (Закон України «Про освіту», розд. ХІІ, ст. 8, п. 3) та вища освіта (Закон 
України «Про вищу освіту», ст. 49, п. 1).  

Систему дистанційного навчання визначають як система управління навчальною 
діяльністю, яка використовується для розробки, управління та поширення навчальних 
матеріалів, зокрема онлайн з обов’язковим забезпеченням спільного доступу викладача 
і студента [1]. Матеріали для дистанційного навчання зазвичай розроблюють та 
створюють у певному візуальному навчальному середовищі, де вказується 
послідовності вивчення відповідного матеріалу. 

Основними компонентами дистанційного навчання є: 
– індивідуальні завдання, тобто робота з кожним студентом; 
– проекти для роботи в малих групах; 
– навчальні завдання для всіх студентів. 

Наразі в Україні, зокрема на Черкащині, до дистанційної форми навчання все 
частіше звертаються як у закладах загальної середньої освіти, так і в закладах 
передвищої та вищої освіти. Це зумовлено не лише епідеміологічними чинниками чи 
особливостями температурного режиму, а й достатньо високою ефективністю такої 
форми навчання та її зручністю для здобувачів освіти. Така форма здобуття освіти є 
офіційно унормованою в Україні [1]. Нині 32 навчальні заклади України входять 
до офіційного переліку закладів, які надають можливість навчатись віддалено [2]. 

Отже, для функціонування дистанційної форми здобуття освіти, зокрема 
математичної, державі потрібні професіонали в галузі дистанційної освіти, які є 
компетентними як у дидактичному препаруванні змісту навчання з метою його 
підготовки для дистанційної роботи зі здобувачами освіти, так і в доборі методів, форм 
і засобів дистанційного навчання і контролю, а також які є здатними застосовувати 
сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.  

З огляду на специфіку предметної галузі «Математика», названі компетентності та 
здатності потребують спеціального формування, що зумовлює необхідність 
запровадження відповідної освітньої програми підготовки фахівців на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти.  

Зазначимо, що практика підготовки таких фахівців за спеціалізацією 
«Дистанційна освіта (математика)» існує в Україні, зокрема здійснюється в 
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Національному університеті «Львівська політехніка».  
Отже, нагальним є відкриття магістратури за спеціальністю 011 Науки про 

освіту/Педагогіка, спеціалізація «Дистанційна освіта (математика)» в ННІ 
інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького з наступними нормативами. Випускники магістратури за цією 
спеціальністю зможуть працювати в загальноосвітній школі, навчальних закладах 
системи професійно-технічної освіти, навчальних закладах післядипломної освіти, 
ВНЗ, закладах дистанційної освіти. Випускник зможе здійснювати навчання, супровід, 
консультування, формування та просування дистанційної форми навчання, проведення 
наукових досліджень у галузі наук про освіту. 

Кваліфікація: Магістр освіти. Викладач дистанційного навчання (математика). 
Вчитель математики. Викладач математики. 

Студенти здобуватимуть компетентності в галузі методики навчання математики, 
зокрема дистанційного, в загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, а також ПТНЗ.  

Крім вивчення навчальних дисциплін безпосередньо з математики, студенти 
матимуть змогу вивчати різноманітні дисципліни з теорії дистанційного навчання, 
пов’язані з навчанням математики, наприклад «Дистанційні технології навчання», 
«Методика дистанційного навчання математики», «Сучасні технології навчання 
математики в різних ланках освіти», «Дидактичний супровід дистанційного навчання 
математики» тощо. 

Над цієї проблемою наразі працює колектив кафедри математики та методики 
навчання математики університету. 

Підготовка фахівців з дистанційного навчання математики дозволить нашим 
студентам інтегруватися й до Європейської освіти, брати участь у різноманітних 
грантах, міжнародних проектах, стажуваннях.  

 
Література 

1. Дистанційна освіта в Україні // Офіційний сайт МОН України. – [Електронний ресурс].– Режим 
доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/naczionalna-ramka-kvalifikaczij /distanczijna-osvita-v-
ukrayini.html. 
2. Перелік навчальних закладів України з дистанційної освіти // Офіційний сайт МОН України. – 
[Електронний ресурс].– Режим доступу: (http://mon.gov.ua/activity/education 
/distanczijna/distantciyna.html).  

 
Анотація. Тарасенкова Н. А., Сердюк З. О., Коломієць О. М. Підготовка викладачів  

дистанційного навчання математики. Розглянуто питання відкриття магістратури за 
спеціальністю «Дистанційна освіта (Математика)».  

Ключові слова: дистанційна освіта, підготовка вчителів математики.  
 
Summary. Tarasenkova N., Serdiuk Z., Kolomiets O. Training of teachers of distance 

learning of mathematics. The issue of the opening of a magistracy on the specialty "Distance 
Education (Mathematics)" are considered. 

Keywords: distance education, preparation of teachers of mathematics 
  
Аннотация. Тарасенкова Н. А., Сердюк З. А., Коломиец О. Н. Подготовка 

преподавателей дистанционного обучения математики. Рассмотрены вопросы открытия 
магистратуры по специальности «Дистанционное образование (Математика)». 

Ключевые слова: дистанционное образование, подготовка учителей математики.  
 



 

143 

Ю. М. Ткач  
Чернігівський національний технологічний університет  

м.Чернігів, Україна 
tkach_ym@ukr.net 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО 

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ЕКОНОМІСТІВ  

 
С.У. Гончаренко [1] зазначав, що фундаменталізація освіти на сучасній основі 

виступає провідним імперативом освітніх реформ. Тобто, фундаменталізація 
професійної підготовки, зокрема майбутніх економістів, є тією основою, на якій в 
подальшому може здійснюватись будь-яка навчальна або професійна діяльність.  

На основі теоретичного аналізу наукової літератури щодо проблеми 
фундаменталізації нами було виділено наступні її ознаки у тлумаченні різних авторів: 
підвищення науковості загальноосвітніх та спеціальних дисциплін; математизація 
знань студентів; впровадження нових сучасних навчальних дисциплін; посилення 
методологічного аспекту;  виявлення інваріантів знань та підвищення їх дидактичного 
статусу; наступність  у вивченні основних понять та методів; забезпечення інтеграції 
(цілісності) у вивченні предметів різних циклів; посилення гуманізації та 
гуманітаризації; посилення спрямованості на розвиток мислення та інтелектуальних 
умінь; збільшення питомої ваги фундаментальних дисциплін та посилення 
міжпредметних зв’язків; посилення інформатичної підготовки. 

Фундаменталізацію професійної підготовки майбутніх економістів ми 
розглядаємо як складну динамічну систему, що об’єднує всі складові навчального 
процесу, які знаходяться у тісному взаємозв’язку один з одним. Тому концептуальні 
засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів ми будували із 
урахуванням всіх елементів процесу навчання.  

У ході нашого дослідження ми визначили такі основні концептуальні положення 
фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів:  математизація знань 
студентів економічних спеціальностей, інформатизація навчального процесу, 
технологізація навчального процесу, компетентнісний підхід. 

Методологічними засадами фундаменталізації професійної підготовки майбутніх 
економістів нами було обрано синергетичний, системний, компетентнісний, 
діяльнісний, особистісний, інформаційний. Всі вони відіграють важливу роль у 
вирішенні проблеми фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів, 
є взаємозалежними та взаємодоповнюють один одного. 

Педагогічними умовами реалізації фундаменталізації професійної підготовки 
майбутніх економістів нами були визначені формування позитивного мотиваційно-
ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності; математизація знань 
майбутніх економістів (моделювання економічних процесів засобами математики); 
інформатизація навчального процесу; технологізація навчального процесу; моніторинг 
і контроль у вимірах компетентісного підходу. Зауважимо, що математика є однією з 
фундаментальних дисциплін під час професійної підготовки майбутніх економістів. 
Вона покликана забезпечити фундаментом, базою подальше вивчення фахових й 
суміжних дисциплін, а також подальшу професійну діяльність майбутніх фахівців в 
галузі економіки. Дотримання зазначених вище педагогічних умов під час професійної 
підготовки майбутніх економістів буде сприяти її фундаменталізації. 

Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх економістів передбачає 
застосування більш ефективної моделі їх навчання.  
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Модель фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів 
базується на визначених нами раніше концептуальних положенням, із 
використанням методологічних підходів та передбачає дотримання організаційно-
педагогічних умови фундаменталізації професійної підготовки майбутніх 
економістів. Наша модель складається з цільового, змістового, теоретично-
методологічного, організаційно-процесуального та результативного блоків. При 
цьому всі блоки взаємозалежні та взаємопов’язані один з одним. Модель є 
динамічною та володіє властивістю самоорганізації [2]. 

Результати педагогічного експерименту підтвердили позитивний вплив 
фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів. Підвищення 
показників засвоєння та застосування математичних знань студентами забезпечує 
позитивну взаємодію (інтеграцію) математичних та економічних знань.  

Одержані результати дають підстави вважати, що запропонована методологія 
є правильною. Сукупність одержаних наукових положень має важливе значення 
для теорії і практики професійної освіти. Результати дослідження можуть бути 
використані на загальнодержавному рівні з метою впровадження ідей 
фундаменталізації професійної освіти та посилення питомої ваги фундаментальних 
дисциплін у процесі розробки освітніх стандартів вищої школи, а також 
нормативно-правового забезпечення діяльності вищої школи з урахуванням 
динамічних змін на ринку праці та сучасних і перспективних потреб у фахівцях 
нової генерації.  
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Анотація. Ткач Ю.М. Основні результати педагогічного експерименту щодо 

фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів. У тезах обґрунтовано 
необхідність фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів та 
виділено її ознаки у тлумаченні різних авторів. Визначено основні концептуальні положення 
фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів. Перераховано педагогічні 
умови та методологічні засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх 
економістів.  

Ключові слова: фундаменталізація професійної підготовки, майбутні економісти.  
Summary. Tkach Yu. The main results of the pedagogical experiment on the 

fundamentalization of the training of future economists. The theses grounded the need for 
fundamentalization of the training of future economists and highlighted its features in the 
interpretation of various authors. The basic conceptual positions of fundamentalization of professional 
training of future economists are determined. The pedagogical conditions and methodological bases 
of fundamentalization of professional training of future economists are listed. 

Key words: fundamentalization of professional training, future economists. 
Аннотация. Ткач Ю.Н. Основные результаты педагогического эксперимента по 

фундаментализации профессиональной подготовки будущих экономистов. В тезисах 
обоснована необходимость фундаментализации профессиональной подготовки будущих 
экономистов и выделены ее признаки в толковании различных авторов. Определены основные 
концептуальные положения фундаментализации профессиональной подготовки будущих 
экономистов. Перечислено педагогические условия и методологические основы 
фундаментализации профессиональной подготовки будущих экономистов. 

Ключевые слова: фундаментализация профессиональной подготовки, будущие 
экономисты. 
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ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
КАК МЕТОД УСВОЕНИЯ НОВЫХ ПОНЯТИЙ 

 
Студенты по-разному усваивают новые теоретические положения читаемого 

курса: среди них найдутся и редко встречающиеся аудиалы, и практичные кинестетики, 
и образно мыслящие визуалы.  

Исследования и накопленный опыт показали, что именно визуальные наблюдения 
помогают студентам различных категорий (по типу восприятия информации) глубже 
понять и запомнить те закономерности, которые по определённому признаку 
объединяются в абстрактную форму. Информационно-аналитический портал 
GoGetNews.info от 23 апреля 2016 года сообщал, что канадские психологи из 
Университета Ватерлоо проводили эксперименты по запоминанию слов, в которых 
участвовали студенты. Было отмечено преимущество запоминания слов, 
представленных в виде рисунка, и названо особым термином «drawing effect» (рус. 
эффект рисования). 

Применим эффект рисования при изучении некоторых понятий комбинаторики в 
виде использования графов. 

Задача 1. Имеется десять букв разрезной азбуки, а именно А, А, А, Е, И, К, М, М, 
Т, Т, которые произвольно выкладываем в ряд. 

Вопрос 1. Сколько существует способов получить слово МАТЕМАТИКА? 
Вопрос 2. Сколько всего существует способов расположить вышеперечисленные 

буквы? 
Рассмотрим возможные расположения букв в словах на примере трёх букв А, 

которые заданы по условию задачи. Данные буквы А представим в виде упорядоченных 
множеств 1 2 3, ,A A A  и построим граф-дерево [1], чтобы показать их возможное 
расположение в словах (Рис. 1). Следуя по ветвям дерева, получаем следующие 
комбинации букв 1 2 3A A A , 1 3 2A A A , 2 1 3A A A , 2 3 1A A A , 3 1 2A A A , 3 2 1A A A . Число 
таких комбинаций равно 6 3! . 

Слово МАТЕМАТИКА можно получить, переставляя местами три буквы А, две 
буквы М и две буквы Т, то есть 24 3! 2! 2!    способами. Десять букв А, А, А, Е, И, К, М, 
М, Т, Т можно расположить в ряд 3628800 10!  способами. 

Когда количество переставляемых объектов велико, то построение дерева 
является громоздкой операцией и что парадоксально в рассматриваемом контексте, 
дерево-граф становится для студентов запутанным лабиринтом, поэтому достаточно 
продемонстрировать одну его ветвь, чтобы объяснить общую закономерность 
предлагаемой идеи решения задачи. 

Задача 2. Сколько существует способов расположить слева направо в один ряд 
карточки с номерами 

 
Построим одну ветвь дерева, которая демонстрирует понимание и запоминание 

числа расположений карточек с указанными номерами (Рис. 2). 
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Рисунок 1. Граф-дерево для трёх 

элементов 
Рисунок 2. Ветвь возможного 
расположения пяти элементов 

 
Используя правило произведения, находим, что число комбинаций таких карточек 

будет 5 4 3 2 1 120     , что и демонстрирует рисунок 2. 
Примечание. Следует отметить, что при введении понятия «перестановки» также 

можно использовать граф-дерево, изображенный на рисунке 2. При этом количество 
элементов можно менять, учитывая уровень математической подготовки группы 
студентов. При низкой подготовке достаточно даже трех элементов, при высокой – 
можно схематично изобразить n элементов, которые демонстрируют, что 

! ( 1) ( 2) ( 3) ... 3 2 1n n n n n           . 
Применяя графы можно объяснять, как получить формулы для вычислений 

размещений и сочетаний.  
Построение графов также способствует запоминанию нового материала. 
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Summary. Sherbakov P., Klymenko D. Visual perception of mathematical regularities as a 

method of mastering new concepts. The article considers the drawing effect as one of the methods of 
mastering new knowledge. 
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Аннотация. Щербаков П.Н., Клименко Д.В. Визуальное восприятие математических 

закономерностей как метод усвоений новых понятий. В статье рассмотрен эффект 
рисования как один из методов усвоения новых знаний. 
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Секція 3 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, 
ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ 
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ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 

РОЗВ’ЯЗУВАТИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАДАЧІ 
 
За сучасних умов процес навчання неможливий без залучення інформаційних 

ресурсів, які нині зазнають значної еволюції. Підтримка освітнього процесу на всіх 
рівнях освіти реалізується, зокрема шляхом залучення сучасних електронних освітніх 
ресурсів (ЕОР). У даній статті ми зупинимося на тих ЕОР, які можливо й доцільно 
використовувати у процесі методичної підготовки майбутнього вчителя математики. 

Під ЕОР розуміють [1] навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та 
засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або 
розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних 
цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-
виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-
методичними матеріалами. Проблеми впровадження ЕОР в освітній процес 
проаналізовано в численних публікаціях науковців (М.Жалдак, В.Лапінський, М.Шут,  
В.Биков, В.Вембер Ю.Рамський, О.Скафа, С.Семеріков, Ю.Триус та ін.).  

Сучасні ЕОР мають вагоме дидактичне значення й у методичній підготовці 
майбутнього вчителя математики. Дидактичне призначення ЕОР у методичній 
підготовці майбутнього вчителя математики має поліфункціональний характер, зокрема 
вони забезпечують інформаційно-процесуальну підтримку інтерактивної навчально-
методичної діяльності студентів. Таку діяльність майбутній фахівець виконує, зокрема 
в розв’язуванні навчально-методичних задач.  

Поняття навчально-методичної задачі визначатимемо на основі поняття 
«методична задача», яке трактуватимемо слідом за С.Скворцовою [21] як ситуацію, що 
виникає у процесі методичної діяльності вчителя і потребує застосування ним 
методичних знань, умінь, досвіду в застосуванні методичних підходів, засобів, форм і 
методів навчання тощо для її успішного розв’язання. Методичні задачі розв’язують 
учителі у практиці навчання учнів. Оскільки впродовж підготовки майбутнього вчителя 
передбачено комплексне розв’язування аналогів таких ситуацій, їх ми розглядатимемо 
як навчально-методичні задачі (НМЗ). Вони виступають і засобами фіксації змісту 
методичних об’єктів, що формують предметне поле методичної підготовки 
майбутнього вчителя математики, і засобами формування методичної компетентності 
майбутніх фахівців, і засобами для здійснення моніторингових процедур.  

Навчально-методичні задачі (НМЗ), які додатково акцентують увагу на 
педагогічній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу в процесі їхнього 
розв’язування будемо називати інтерактивними навчально-методичними задачами. У 
процесі їхнього розв’язування доцільно залучати різні форми і засоби інтерактивного 
навчання, зокрема електронні освітні ресурси. Додатково зауважимо, що набуття 
суб’єктами навчально-виховного процесу успішного досвіду здійснення педагогічної 
взаємодії в різних системах (студент – викладач, студент – студент, студент – 
комп’ютер, студент – комп’ютер – викладач, студент1 – комп’ютер – студент 2 та ін.) 
виступає додатковою, окремою ціллю й результатом розв’язування таких НМЗ.  

Системи навчально-методичних задач розроблені й представлені у численних 
посібниках (А.Грохольська, О.Москаленко, В.Моторіна, О.Матяш, А.Прус, О.Скафа, 
Н.Тарасенкова, В.Швець, С.Яценко та ін.). Однак подані вони, переважно, на паперових 
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носіях, що потребує залучення додаткових організаційних зусиль для реалізації 
навчальної взаємодії. Електронні освітні ресурси, зокрема Matific, ТЕD-m, 
Learningapps, мають значні потенційні можливості для активізації такої взаємодії в ході 
розв’язування студентами НМЗ. З-поміж цих сервісів найвагоміший потенціал має 
освітній ресурс LearningApps.org, який є додатком Web 2.0 для підтримки навчання за 
допомогою саме інтерактивних модулів (вправ). Усі вправи поділено по розділах, серед 
яких є розділ «Професійна освіта» із підрозділом «Методика навчання математики». У 
цьому підрозділі представлені інтерактивні НМЗ за шаблонами:  «Добери пару», 
«Класифікація», «Хронологічна лінійка», «Простий порядок», «Сортування картинок», 
«Вікторина», «Пазл», «Кросворд», «Заповни пропуски в тексті», «Знайди на карті», 
«Шибениця» тощо, попередньо розроблені користувачами. Викладачам можна 
створювати власні НМЗ різного рівня складності (репродуктивного, реконструктивно-
варіативного, творчого) за різними видами методичної діяльності і розміщувати на їх 
на сервісі. Структура LearningApps.org дозволяє долучати студентів до самостійної 
роботи з ресурсом не лише із розв’язування НМЗ, запропонованих викладачем, а й із 
розробки власних завдань. Крім виконання попередньо розроблених і розміщених на 
ресурсі НМЗ користувачам надана можливість використовувати додаткові інструменти: 
дошка оголошень, календар, нотатки.  

Таким чином, ЕОР LearningApps.org є потужним освітнім ресурсом (з наявним 
перевагами й окремими його недоліками) для забезпечення навчання студентів 
розв’язувати і власноруч створювати інтерактивні НМЗ, реалізуючи у такий спосіб 
праксеологічно-діяльнісний підхід до змішаного навчання дисциплін методичного 
спрямування.  
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Анотація. Акуленко І.А., Жидков О.Е. Електронні освітні ресурси у навчанні 

студентів розв’язувати навчально-методичні задачі. У статті схарактеризовано низку 
електронних освітніх ресурсів у контексті їхнього застосування з метою навчання майбутніх 
учителів математики розв’язувати навчально-методичні задачі у процесі їхньої методичної 
підготовки. 

Ключові слова: навчально-методична задача, електронні освітні ресурси, методична 
підготовка майбутнього вчителя математики 

Summary. Akulenko I., Zhidkov O. Electronic educational resources for students’ 
training in solving educational-methodical tasks. Article describes some of electronic educational 
resources in the context of their application for future math teachers’ training to solve educational-
methodical problems during their methodological preparation.  

Key words: educational-methodical task, electronic educational resources, methodical 
preparation of the future teacher of mathematics. 

Аннотация. Акуленко И.А., Жидков О.Е. Электронные образовательные ресурсы в 
обучении студентов решать учебно-методические задачи. В статье охарактеризован ряд 
электронных образовательных ресурсов в контексте их применения с целью обучения будущих 
учителей математики решать учебно-методические задачи в процессе их методической 
подготовки. 

Ключевые слова: учебно-методическая задача, электронные образовательные ресурсы, 
методическая подготовка будущего учителя математики. 
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З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНОГО ТУРНІРУ ВІДЕОПРОЕКТІВ  

З АЛГЕБРИ І ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ 
 

Однією із традиційних форм поточного контролю при вивченні фундаментальних 
математичних дисциплін на Фізико-математичному факультеті НПУ імені 
М.П.Драгоманова є індивідуальна розрахункова робота (індивідуальне завдання, що 
передбачає самостійне розв’язування набору базових задач за відомими алгоритмами 
протягом певного проміжку навчання; далі – ІРР). У грудні 2015 р. під час проведення 
онлайн-курсу з алгебри і теорії чисел для студентів ІІ курсу спеціальності 
«Математика» вперше виникла ідея замінити стандартну форму звітування - письмове 
розв’язання в зошиті - на відеозвіт [1]. За нового підходу, опрацьовуючи той самий 
набір завдань, студент повинен надати викладачу відеозапис процесу розв’язування 
завдань із коментарями всіх кроків розв’язання та поясненням кожної дії. За такої 
форми звітування до критеріїв оцінювання ІРР, окрім правильності розв’язання та 
оформлення, додаються: коректність і точність пояснення, подача матеріалу, 
оригінальність відеоролику тощо. Жодних обмежень до формату відео немає, тому 
кожен студент може самостійно обрати стиль та технічні засоби для створення 
власного ролику відповідно до технічних можливостей, вмінь та вподобань. 

Запропонований підхід викликав у студентів неабиякий ентузіазм, тому було 
прийнято рішення розвинути далі ідею впровадження такої форми звітування про 
результати виконання розрахункової роботи як відеозвіт.  

Найбільш масштабно втілити дану ідею вдалося навесні 2017 р. завдяки 
проведенню Командного турніру відеопроектів з алгебри і теорії чисел (далі - Турнір). 
На відміну від попереднього підходу, хід розв’язання завдань розрахункової роботи 
слід було не просто записати на відео, але й втілити цю роботу командно – разом з 
іншими студентами, попередньо розподіливши між собою обов’язки по виконанню 
окремих етапів розв’язання, запису відео, монтажу тощо.  

Участь в Турнірі взяло 10 команд (по 3-5 осіб). Турнір складався з трьох етапів:  
1 етап: Розв’язування задач командами, створення відеороликів. На початку 

Турніру кожна команда отримала комплексну задачу. Необхідно було проаналізувати її 
умову, розподілити обов’язки, розв’язати задачу, записати та розмістити відео на 
сервісі YouTube. 

2 етап: Рецензування командами відеопроектів інших команд, виставлення оцінок. 
У наперед визначений час посилання на всі готові відеоролики було розміщено на 
сторінці студентської спільноти учасників курсу «Алгебра і теорія чисел» в соціальній 
мережі. Протягом 6 діб учасники мали можливість ознайомитись із відеороликами 
інших команд, командно оцінити кожен проект за такими критеріями: правильність 
розв’язання й оформлення; методична ефективність; оригінальність відео. Виставлені 
оцінки було передано викладачу на початку останнього етапу Турніру. 

3 етап: Аудиторний захист відеопроектів. На завершальному етапі команди 
представили власні роботи в аудиторії, розповідаючи про досвід створення відео та 
аргументуючи оцінки, виставлені за роботи інших команд. Крім того, учасникам 
Турніру було оголошено бали від викладача, який оцінював індивідуальну роботу 
кожного студента, а також участь команди в аудиторному захисті. 

Команди поставилися до участі в Турнірі надзвичайно відповідально. Усі роботи 
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було надіслано вчасно, обговорення проектів виявилося бурхливим та емоційним, а під 
час захисту відеопроектів було помітне неабияке хвилювання та небайдужість 
учасників до результатів Турніру. Слід відмітити оригінальність розроблених 
відеопроектів. Частина команд зуміла поєднати пояснення навчального матеріалу із 
повноцінним художнім сюжетом, вигадати цікаві режисерські знахідки. Це допомогло 
багатьом студентам відчути справжнє захоплення від процесу навчання, проявити себе, 
зробити посильний внесок у спільну командну справу.  

Перший досвід проведення Турніру показав, що участь у ньому сприяла: 
1) ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу; 
2) формуванню навичок командної проектної роботи; 
3) формуванню і розвитку методичних навичок (через роз’яснення  незрозумілого 
матеріалу один одному,  взаємодопомогу із записом пояснення на відео);  
4) набуттю навичок рецензування робіт (завдяки перевірці правильності 
розв’язання, аналізу коректності та доцільності використаних методичних підходів); 
5) вдосконаленню навичок аргументації власної точки зору та критичного 
мислення;а також було повноцінно задоволено потреби студентів у творчій 
самореалізації.  

За результатами підсумкового опитування 87,5% учасників турніру віддали 
перевагу командній роботі над завданнями розрахункової роботи у форматі відео над 
аналогічною індивідуальною роботою. Тож, перші результати втілення ідеї командного 
відеозвітування про виконання завдань розрахункової роботи переконують в 
перспективності подальшого комбінування командних форм робіт зі створенням 
власних навчальних відео.  
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Анотація. Антошків М.С. З досвіду проведення командного турніру відеопроектів з 

алгебри і теорії чисел. В роботі описано досвід проведення командного турніру відеопроектів 
з алгебри і теорії чисел для звітування про виконану розрахункову роботу. Проаналізовано 
переваги даного підходу, наголошено на перспективності подальшого застосування  командної 
форми роботи та навчальних відеопроектів. 

Ключові слова: командна робота студентів, розрахункова робота, навчальне відео.  
Summary. Mariia S. Antoshkiv. On the experience of organizing the team tournament of 

videoprojects in Algebra and Number Theory. The paper describes the experience of organizing 
the team projects in Algebra and Number Theory for reporting about a calculated work. Advantages 
of this approach are analyzed, prospects of further using of students teamwork and training videos 
creating are emphasized. 

Key words: teamwork of students, calculated work, training video. 
Аннотация. Антошкив М. С. Из опыта проведения командного турнира 

видеопроектов по алгебре и теории чисел. В работе описан опыт проведения командного 
турнира видеопроектов по алгебре и теории чисел для отчета о выполнении расчётной 
работы. Проанализированы преимущества данного подхода, акцентировано внимание на 
перспективности дальнейшего применения командной формы работы, учебных 
видеопроектов.  

Ключевые слова: командная работа студентов, расчётная работа, учебное видео.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
 
Навчальна діяльність для майбутніх учителів математики з лінійної алгебри нами 

організовується на засадах компетентнісного підходу з елементами проблемного, 
пошукового й дослідницького навчання. Основу концепції компетентнісного підходу 
складає положення: засвоєння змісту навчання та розвитку студента відбувається у 
процесі його власної діяльності. Власна успішна діяльність студента повинна бути 
присутньою у всіх різноманітних формах навчання. Для організації лекційного курсу на 
засадах компетентнісного підходу максимально наближено використання проблемного 
навчання, де у студента, який міркує над розв’язуванням проблемної ситуації, 
максимально активізується мисленнєвий процес. На практичних заняттях найбільш 
успішним є представлення поєднання традиційної групової форми навчання з 
елементами диференціально-індивідуального навчання, де студенти навчаються 
розв’язувати в аудиторії необхідний спектр задач, потім розв’язують задачі того ж типу 
(але складніші) за індивідуальними завданнями, консультуючись за необхідності із 
викладачем та аудиторією. Індивідуальна самостійна домашня робота – один із 
найважливіших напрямків реалізації компетентнісного підходу, яка полягає в засвоєнні 
теоретичного матеріалу, виконанні індивідуальних завдань як практичних, так і 
теоретичних, роботі із літературою, комп’ютерними навчальними засобами. 

Організація процесу навчання дисципліни «Лінійна алгебра» передбачає: 
1) традиційні організаційні форми навчання, такі як лекція, практичне заняття, 
консультація для відповідей на питання студентів; 2) організаційні форми навчання 
зумовлені компетнтнісно орієнтованим підходом, такі, як: лекції проблемного викладу, 
лекції проблемного засвоєння, комбіновані проблемні лекції, практичні заняття з 
використанням ІКТ; творча робота студентів із розв’язування компетентнісно 
орієнтованих задач; самостійна робота: виконання індивідуальних домашніх завдань і 
типових розрахунків; з електронним курсом; над конспектами із заданої теми. 

Підсумовуючи вище сказане, у процесі використання компетентнісного підходу 
організацію процесу навчання лінійної алгебри майбутніх учителів математики можна 
подати у вигляді такої схеми (рис. 1). 

Організація навчальної діяльності майбутніх учителів математики з лінійної 
алгебри створюється за таким алгоритмом [1]: виділення з загальної конкретної мети 
заняття; розподіл матеріалу теми, яка вивчається на навчально-пізнавальні ситуації: 
теоретичні знання, опанування прийомами діяльності (алгоритми, правила), розвиток 
уміння тощо; визначення завдань відповідно до цілей для окремої навчально-
пізнавальної ситуації; використання методів навчання, які дозволять досягти 
запланованих завдань за їх дидактичним призначенням; застосування різних форм 
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; під час вибору змісту, методів 
і форм зберігається напрям на цільову установку й уявлення про очікуваний результат 
спільної роботи. 

Отже, під час організації процесу навчання лінійної алгебри потрібно 
враховувати, що процес навчання лінійної алгебри має: сприяти формуванню у 
студента предметних компетентностей із лінійної алгебри; формувати загальні і 
фахові компетентності майбутніх учителів математики; сприяти розвитку 
позитивного ставлення студентів до навчання. 
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Рис. 1. Схема організації процесу навчання лінійної алгебри  
При цьому потрібно враховувати те, що організація процесу навчання лінійної 

алгебри ґрунтується на основі спільної роботи усіх суб’єктів освітнього процесу, коли 
викладач і й студенти є рівноправними партнерами; організації самостійної пошуково-
творчої діяльності студентів, як індивідуальної, так і групової, у якій студенти вчаться 
не лише отримувати знання, а й використовувати їх на практиці; побудові освітнього 
процесу через зацікавленість студентів до навчання за допомогою розв’язування 
компетентнісно орієнтованих задач; формуванні умінь і досвіду самостійно отримувати 
знання; організації навчання студентів задля досягнення поставлених цілей. 
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Анотація. Армаш Т. С. Організація навчання лінійної алгебри майбутніх учителів 

математики в умовах компетентнісного підходу. Проаналізовано процес організації 
навчання дисципліни «Лінійна алгебра» майбутніх учителів математики.  
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СПЕЦКУРС ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В умовах інтенсивного реформування освіти, упровадження Концепції Нової 
української школи [2], орієнтації на підготовка людини, яка здатна жити і плідно діяти 
в глобалізованому, інтегрованому світі неухильно зростає значимість освітніх 
інновацій. Безпосередніми провідниками реформ, упровадження інновацій на рівні 
предметної взаємодії виступають учителі (зокрема й учителі математики), що зумовлює 
необхідність формування здатності вчителя на основі відповідної фундаментальної 
освіти перебудовувати систему власної педагогічної діяльності з урахуванням 
соціально значущих цілей та нормативних обмежень, аналізувати, створювати та 
впроваджувати інновації у педагогічній діяльності.  

Питанню підготовки до інноваційної діяльності вчителів-предметників 
присвячені дослідження Т.М. Демиденко, К.В. Завалко, Н.В. Зарічанської, І.А Волощук. 

Проблеми підготовки майбутніх учителів математики в Україні досліджувались у 
роботах І.А. Акуленко, В.Г. Бевз, М.І. Бурди, М.І. Жалдака, М.М. Ковтонюк, 
О.І. Матяш, В.Г. Моторіної, З.І. Слєпкань, С.О. Скворцової, Н.А. Тарасенкової, 
В.О. Швеця, О.С. Чашечнікової та інших. У той же час питання підготовки до 
інноваційної педагогічної діяльності майбутніх учителів математики досі залишається 
мало дослідженим.  

Під “готовністю вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності” 
розуміємо інтегративну якість його особистості, яка є результатом синтезу мотивів, 
цінностей, знань, умінь та практичного суб’єктного досвіду й забезпечує успішну 
педагогічну діяльність, спрямовану на створення, розповсюдження та свідоме і 
доцільне використання інновацій у процесі навчання математики.  

Процес формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної 
педагогічної діяльності починається з першого семестру (пропедевтичний етап), але 
одну із ключових ролей у цьому процесі відіграють методичні дисципліни, що 
вивчаються на 3-4 курсі бакалаврату та у магістратурі. Вважаємо, що для ефективного 
формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної 
діяльності доцільним є впровадження окремого спецкурсу “Основи інноваційної 
педагогічної діяльності вчителя математики” для студентів магістратури. Метою 
вивчення цієї навчальної дисципліни є підвищення рівня методичної компетентності, 
формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної 
діяльності. 

Завданнями курсу “Основи інноваційної педагогічної діяльності вчителя 
математики” є: 

  надання навчальній діяльності студентів високого особистісного сенсу, 
підвищення мотивації студентів до здійснення інноваційної педагогічної діяльності; 

  розвиток здатності долати труднощі, перешкоди, які виникають у процесі 
інноваційної педагогічної діяльності; брати на себе відповідальність у різних 
навчальних і життєвих ситуаціях; 

  удосконалення вмінь керувати власними емоціями в процесі педагогічного 
спілкування;  

 розширення, узагальнення та систематизація знань студентів щодо основ 
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педагогічної інноватики;  
  удосконалення здатності до соціальної орієнтації у швидкозмінному 

суспільстві; 
  удосконалення здатності поєднувати традиційні та інноваційні види, методи, 

прийоми, технології педагогічної діяльності;  
  удосконалення здатностей створення та управління на уроках математики 

інноваційним освітнім середовищем;  
  удосконалення гностичних, проектувальних, конструктивних, організаційних, 

комунікативних та перцептивних умінь, формування здатностей створення, 
розповсюдження та свідомого і доцільного використання інновацій у процесі навчання 
математики; 

  розвиток здатності до рефлексії власного досвіду, до аналізу та корекції власної 
інноваційної педагогічної діяльності, діяльності учнів і досвіду колег; 

  розвиток здатності прогнозувати дидактичний ефект від інновації, що 
запроваджується, виявляти недоліки та вдосконалювати. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни передбачено розгляд наступних тем: 
ключові поняття педагогічної інноватики; інноваційний педагогічний досвід у розвитку 
математичної освіти в Україні та в зарубіжних країнах; сутність, структура та 
характеристики інноваційних процесів в математичній освіті; інноваційна педагогічна 
діяльність учителя математики та її структура; основні напрями та рівні інноваційної 
педагогічної діяльності вчителя математики; готовність учителя математики до 
інноваційної педагогічної діяльності; використання інноваційних інформаційних 
технологій у математичній освіті; STEAM-напрям інноваційних змін у математичній 
освіті; проектування та впровадження інновацій у математичній освіті. 

Досягнення мети та виконання завдань навчальної дисципліни можливе за умови 
створення інноваційного освітнього середовища у процесі вивчення курсу, яке 
передбачає використання інноваційних форм лекційних, практичних та лабораторних 
занять, організацію квазіпрофесійної діяльності студентів у процесі аудиторної роботи 
та позааудиторної самостійної роботи, використання інформаційно-комунікаційних 
технологій як у процесі аудиторних занять, так і для реалізації елементів змішаного 
навчання, використання інноваційних форм та методів контролю.  

Детальніше методичні аспекти проведення занять навчальної дисципліни “Основи 
інноваційної педагогічної діяльності вчителя математики” будуть висвітлені у доповіді.  
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Анотація. Ачкан В.В. Спецкурс як форма підготовки майбутніх учителів 

математики до інноваційної педагогічної діяльності. Запропоновано спецкурс для студентів 
магістратури напрямку 014.04 Середня освіта (математика), виокремлено мету, завдання та 
змісту курсу. 
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Summary. Аchkan V. Special course as a form of preparation of future teachers of 

mathematics for innovative pedagogical activity. A special course for the students of the magistracy 
direction is offered 014.04 Secondary education (mathematics), singled out goals, objectives and 
course content. 

Аннотация. Ачкан В.В. Спецкурс как форма подготовки будущих учителей 
математики к инновационной педагогической деятельности. Предложено спецкурс для 
студентов магистратуры направления 014.04 Среднее образование (математика), выделено 
цель и задачи и содержание спецкурса. 

Ключевые слова: инновационная педагогическая деятельность, учитель математики. 



 

156 

О. О. Біляковська 
Львівський національний університет  

імені Івана Франка 
Львів, Україна 

olga_bi@ukr.net 
 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАДАЧІ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 

В умовах глобалізованого світу та постіндустріального суспільства необхідними є 
суттєві зміни в системі вищої освіти, особливо при підготовці вчителя як творця 
навчального процесу, озброєного новітніми методиками та технологіями навчання.  

Зауважимо, що майбутні вчителі природничо-математичних дисциплін мають не 
лише володіти  предметними знаннями й уміннями, а й мати здібності до моделювання, 
планування, проектування навчально-виховного процесу. Низький рівень розвитку 
вмінь майбутніх вчителів застосовувати набуті знання у практичній діяльності свідчить 
про відсутність у студентів глибоких знань щодо сутності головних педагогічних 
процесів, явищ, понять, законів, закономірностей, про невміння оперувати ними. 
Вважаємо, що, професійна підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних 
дисциплін до педагогічної взаємодії з учасникам навчально-виховного процесу має 
будуватися таким чином, щоб студенти опановували основи педагогічної теорії у 
процесі спеціально організованої діяльності шляхом застосування дослідницьких 
методів під час розв’язування педагогічних ситуацій і задач.  

Проблематиці розв’язування педагогічних задач присвячені праці Г.О. Балла, Н.В. 
Бордовської, О.А. Дубасенюк, Л.Л. Додон, В.А. Кан-Калика, Л.В. Кондрашової, Н.В. 
Кузьміної, Л. О. Мільто, В.Г. Постового та ін. У науковій літературі є різні точки зору 
на визначення педагогічної задачі. Так, Н.В. Кузьміна, зазначає, що педагогічна задача 
виникає щоразу, коли потрібно перевести процес виховання з одного стану в інший. 
Тобто, педагогічна задача виникає за тих умов, коли можливе не лише одне рішення і 
потрібно знайти кращий спосіб для досягнення бажаного результату. Л.Л. Додон 
стверджує, що вирішити педагогічну задачу – означає дати оцінку певному факту, 
розкрити мотиви поведінки вихователя або вихованця, знайти вихід  з даної 
психологічної ситуації, відшукати оптимальний підхід до вирішення педагогічної 
проблеми. Педагогічну задачу як мету, задану в конкретних умовах, яка потребує 
ефективного способу її досягнення, визначає О.К. Тихомиров. На думку Г.О. Балла, 
задача у загальному вигляді – це система, обов’язковими компонентами якої є: предмет 
задачі, модель необхідного стану предмету задачі. Отже, проблема педагогічної задачі 
осмислюється як усвідомлення суб’єктом розв’язання деякого протиріччя між відомою 
метою задачі і невідомими шляхами до її досягнення, тобто за умов відсутності 
необхідної інформації для досягнення даної мети [2, с. 12]. Зокрема, педагогічна задача 
– це результат усвідомлення суб’єктом виховання у педагогічній ситуації необхідної 
розробки системи професійних дій і прийняття їх до виконання. Усвідомлення 
педагогічної задачі відбувається за допомогою аналізу конкретних умов, що виникли у 
відповідній ситуації; на основі цього педагог прогнозує свою діяльність, обирає 
ефективні методи, далі відбувається конкретна взаємодія вчителя й учнів [3, с. 192].     

Таким чином, педагогічну задачу можна розглядати, по-перше, як осмислене 
широкомасштабне поняття, що інтегрує в собі основні елементи педагогічної 
діяльності: мету, обставини, засоби, результати і є  структурною одиницею навчально-
виховного процесу.  По-друге, педагогічна задача постійно виникає на тому етапі 
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педагогічної діяльності, коли ситуація, певні умови вимагають правильного узгодження 
мети та засобів педагогічного процесу для одержання оптимального результату.   

Науковець О.В. Акімова виділяє загальні підходи до розв’язування розумових 
задач: а) неможливість вирішення творчої розумової задачі за шаблоном, тому 
підготовка студентів до прийняття такого рішення повинна бути зорієнтована на 
вироблення власного ставлення до шаблонного прикладу; б) процес вирішення творчої 
розумової задачі може бути більш продуктивним за умови представлення і пояснення 
розумової задачі, а також використання викладачем навідних запитань;в)для 
продуктивного вирішення творчих розумових задач важливим є створення відповідного 
дидактичного середовища; г) результати розв’язання творчої розумової задачі значно 
покращуються в процесі використання групових форм навчальної роботи [1, с. 146]. 
Вищевказані підходи слугували основою для визначення педагогічних умов 
формування вмінь у майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін 
розв’язувати педагогічні задачі, а саме: а) зміст педагогічних задач має бути пов’язаний 
із проблемою навчального заняття; б) добір викладачем педагогічних задач з 
урахуванням специфіки майбутнього фаху студентів, знань, життєвого досвіду; в) 
дотримання принципу оптимізації; г) створення майбутніми вчителями портфоліо 
педагогічних задач і ситуацій.  

Отже, розв’язування педагогічних задач майбутнім вчителями природничо-
математичних дисциплін у процесі професійної підготовки – це, насамперед, творчий 
процес, в етапності якого відбувається перехід від теоретичного педагогічного 
мислення до практичного, а також створюється необхідне підґрунтя для подальшого 
творчого виконання педагогічних функцій. 
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Анотація. Біляковська О. О.Педагогічні задачі як необхідний елемент професійної 
підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін. Стаття присвячена 
актуальним проблемам професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-
математичних дисциплін. Уточнено поняття «педагогічна задача», визначено педагогічні 
умови формування вмінь у майбутніх учителів розв’язувати педагогічні задачі. 
Ключові слова: професійна підготовка, педагогічна задача, педагогічна ситуація. 
Аннотация. Биляковская О. О. Педагогические задачи как необходимый элемент 
профессиональной подготовки будущих учителей естественно-математических 
дисциплин.Статья посвящена актуальным проблемам профессиональной подготовки 
будущих учителей естественно-математических дисциплин. Уточнено понятие 
«педагогическая задача», определены педагогические условия формирования умений у будущих 
учителей решать педагогические задачи. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическая задача, педагогическая 
ситуация. 
Summary. Bilyakovska O.Pedagogical problems as a necessary element of future Mathematics 
and Science teachers’ professional training. The article is devoted to the issue of future 
Mathematics and Science teachers’ professional training. The author clarifies the meaning of the 
notion «pedagogical problem» and defines the educational conditions which help to develop the future 
teachers’ skills to solve educational problems.  
Key words:professional training, pedagogical problem, pedagogical situation. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

АНАЛІЗУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
 
Предметом курсу “Функціональний аналіз” є простори функцій та їх відображення. 

Функціональний аналіз як самостійний розділ математики склався на початку минулого 
століття в результаті узагальнення конструкцій математичного аналізу, лінійної алгебри та 
геометрії. Вивчення функціонального аналізу характерно для математичних 
спеціальностей класичних університетів. Але і в педагогічних ВНЗ цей курс зустрічається 
в навчальних планах спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). 

Рамки навчального часу, прикладна спрямованість і рівень базової підготовки 
сучасних студентів педагогічних ВНЗ не дозволяють їм засвоїти таку складну математичну 
дисципліну з позицій класичного підходу, який передбачає фундаментальність і 
самодостатність подачі суто теоретичного матеріалу. Для майбутніх вчителів математики 
та інформатики необхідно акцентувати прикладну роль функціонального аналізу, що 
зводиться до аналітичного обґрунтування ефективності застосування чисельних методів. 

Серед опублікованих навчальних ресурсів недостатня частина таких, що ставлять і 
вирішують схожу методичну проблему. Наприклад, підручники В. О. Треногіна [6], 
В. І. Лебедєва [5] орієнтовані на прикладні спеціальності. Однак, вони занадто об’ємні, 
складні (особливо [6]) і, хоча висвітлюють функціональний аналіз з точки зору чисельних 
методів, проходять не повністю шлях від ідеї до розрахункової формули, що ускладнює їх 
використання в педагогічному ВНЗ. Потрібна істотна адаптація вказаних підручників. 

У задачниках з функціонального аналізу не прийнято акцентувати ні обчислювальну, 
ні навіть алгоритмічну компоненту і тим більше не прийнято активно залучати 
комп’ютерні технології. В існуючих збірниках переважають теоретичні задачі. Переважна 
більшість таких задач є антиподами типових розрахунків. Втіленням такого підходу є 
збірник О. О. Кірілова, О. Д. Гвішіані [4], рекомендований для класичних університетів, 
проте в тій чи іншій мірі всі задачники з функціонального аналізу тяжіють до занурення в 
формально-логічний апарат. При постановці навчальних завдань майбутнім учителям 
математики та інформатики, як мінімум, слід було б змінити форму подачі традиційних 
задач: перейти від абстрактних до конкретних просторів, норм, операторів і від задач на 
доведення до більш типових, алгоритмічних обчислень і побудов. Цей шлях реалізований в 
практикумі Білоруського державного університету [1], хоч і не до кінця: в асортименті 
завдань не вистачає найпростіших однокрокових вправ, націлених на відпрацювання 
елементарних інструментів дисципліни. 

Для вирішення вказаних проблем проведено науково-методичне дослідження і 
розроблено комплекс з двох навчальних посібників: конспект лекцій [2] і збірник задач [3] 
з функціонального аналізу для педагогічних ВНЗ. Сформулюємо основні концепції, 
покладені в основу цієї розробки: адаптація навчального матеріалу до рівня підготовки і 
аналітичних здібностей студентів; культивування прикладної складової дисципліни, яка 
реалізується поєднанням функціонального аналізу та обчислювальної математики; 
модернізація курсу під використання обчислювальних засобів (прикладних математичних 
пакетів). 

Конспект лекцій [2] містить короткі теоретичні відомості про основні модулі 
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функціонального аналізу: теорія стискуючих операторів, теорія рядів Фур’є в 
гільбертовому просторі і теорія лінійних операторів. Причому з розгляду виключені деякі 
складні конструкції з суто академічним значенням, які не мають наочного застосування в 
обчислювальній практиці. 

Наприклад, виключено багато елементів топології і всі суміжні з ними теореми, 
поняття спряженого простору і оператора, теорема Банаха про обернені оператори, 
теорема про доповнення метричного простору (залишена на рівні формулювання), теореми 
про продовження оператора, функціоналу та інші. 

Поняття обмеженості лінійного оператора, ключове для більшості підручників з 
функціонального аналізу, замінено на еквівалентне йому поняття неперервності. Причина 
заміни полягає в тому, що традиційне означення обмеженого лінійного оператора не 
відповідає прийнятому в курсі математичного аналізу означення обмеженої функції, тоді 
як універсальне поняття неперервності для оператора в метричних просторах узгоджується 
з неперервністю функції з курсу математичного аналізу. Неперервність оператора 
визначена як здатність зберігати збіжність послідовності, оскільки це означення 
найпростіше і використовується в чисельних методах. 

Розглянутий навчально-методичний комплекс [2-3] дозволяє і частково змушує 
реорганізувати навчальний процес з дисципліни “Функціональний аналіз. 
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Анотація. Бобилєв Д. Є. Сучасні тенденції оновлення змісту курсу функціонального 

аналізу для майбутніх вчителів математики. Науково обґрунтувано доцільність створеного 
навчально-методичного комплексу з функціонального аналізу, спрямованого на формування 
загальних і фахових компетентностей майбутнього вчителя математики та інформатики. 
Підсумовано результати створення навчально-методичного комплексу з дисципліни.  

Ключові слова: функціональний аналіз, навчально-методичний комплекс, професійна 
спрямованість навчання. 

Summary. Bobyliev D. Modern trends of updating the content of updating the content of 
the course of functional analysis for future teachers of mathematics. The expediency of the created 
educational-methodical complex on functional analysis, aimed at forming the general and 
professional competences of the future teacher of mathematics and informatics, is scientifically 
substantiated. The results of the creation of a teaching-methodical complex on discipline are 
summarized. 

Keywords: functional analysis, educational-methodical complex, professional orientation of 
training. 

Аннотация. Бобылев Д. Е. Современные тенденции обновления содержания курса 
функционального анализа для будущих учителей математики. Научно обосновано 
целесообразность созданного учебно-методического комплекса по функциональному анализу, 
направленного на формирование общих и профессиональных компетентностей будущего 
учителя математики и информатики. Подведены итоги создания учебно-методического 
комплекса по дисциплине. 

Ключевые слова: функциональный анализ, учебно-методический комплекс, 
профессиональная направленность обучения. 
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КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБІТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ» 
 

Належна організація та здійснення контролю і коригування навчально-
пізнавальної діяльності студентів відповідно до сучасних вимог є наразі дидактики 
вищої школи, що, в свою чергу, вимагає нагальної розробки відповідного дидактичного 
забезпечення з урахуванням нинішніх тенденцій і концепцій розвитку національної 
системи освіти.  

Вдало організований контроль і діагностика навчальної діяльності студентів 
дозволяє викладачу оцінити співвідношення досягнутих результатів навчання студентів 
із наміченими цілями навчання, планувати свою подальшу роботу та створює 
сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей студентів і активізації їх 
навчальної діяльності. Якщо за результатами діагностики має місце підвищення 
інтелектуально-пізнавальних здібностей студентів, то це свідчить про ефективність 
обраних викладачем фізики методик викладання та про його високий професійний 
рівень. Таким чином, діагностика пізнавальних процесів студентів може слугувати як 
фактором розвитку індивідуальних здібностей кожного студента, так і джерелом 
інформації щодо стану викладання фізики у вищому навчальному закладі.  

Однією форм підсумкового контролю у вищому навчальному закладі є 
комплексна контрольна робота (ККР), яка дозволяє перевірити рівень засвоєння 
студентами навчального матеріалу, виявити прогалини в знаннях студентів, визначити 
рівень їх практичних умінь і навичок [1]. На основі аналізу літературних джерел [1,2,4] 
під комплексною контрольною роботою ми розуміємо сукупність формалізованих 
завдань, виконання яких, потребує уміння застосовувати інтегровані знання 
програмного матеріалу навчальної дисципліни. Відповідно до сучасних тенденцій 
розробки дидактичних матеріалів для здійснення підсумкового контролю знань 
студентів у структуру комплексних контрольних робіт необхідно включати тестові 
завдання, які допоможуть здійснити перевірку як теоретичних знань студентів, так і 
вміння їх практичного використання.  

Для реалізації підсумкового контролю знань та умінь студентів з навчальної 
дисципліни «Шкільний курс фізики та методика його  викладання» нами розроблено 10 
варіантів комплексної контрольної роботи, що містять: 10 тестових завдань закритої 
форми (із загальних питань методики навчання фізики та конкретних методик 
викладання тем різних розділів шкільної фізики) із чотирма варіантами відповіді, одна з 
яких є правильною; 1 завдання з відкритою формою відповіді (яке розпочинається 
словами: Визначити..., Обґрунтувати..., Проаналізувати..., Дати оцінку... тощо), що 
передбачає перевірку викладачем не запропонованого варіанту відповіді, а вміння 
студента викласти думку стосовно того чи іншого питання методики навчання 
шкільного курсу фізики; 3 задачі (з вибором варіанту відповіді) на кілька логічних 
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кроків, які вимагають володіння навчальним матеріалом зі шкільної фізики на 
достатньому рівні; 1 задача високого рівня складності, розв’язування якої покликане 
продемонструвати комплексний характер знань студентів з фізики. Розв’язок останньої 
задачі повинен бути представлений відповідно до вимог оформлення фізичної задачі 
(дано, запис величин в СІ, рисунок за необхідності, розв’язок задачі із поясненням, 
математичні обрахунки, виведення розмірностей фізичних величин, відповідь). 

Для кожної форми завдань тесту пропонується наступна система оцінювання: 
1. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 – 1 балів. 
2. Тестове завдання відкритої форми: 0 –10 балів. 
3. Фізичні задачі з вибором варіанту відповіді: 0 – 5 балів.  
4. Розв’язок фізичної задачі високого рівня складності оцінюється в 10 балів. [Всього 
максимум 45 балів]. 
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Анотація. Божко І. В., Кулик Л. О. Комплексні контрольні роботи з навчальної 

дисципліни «Шкільний курс фізики та методика його викладання». У статті розглянуто 
одну із форм підсумкового контролю знань і умінь студентів – комплексну контрольну роботу 
(ККР). Запропоновано структуру комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни 
«Шкільний курс фізики та методики його викладання» відповідно сучасним вимогам 
реформування національної вищої освіти. 

Ключові слова: контроль знань студентів, комплексна контрольна робота, шкільний 
курс фізики, методика викладання. 

Аннотация. Божко И. В., Кулик Л.А. Комплексные контрольные работы по учебной 
дисциплине «Школьный курс физики и методика его преподавания». В статье 
рассмотрена одна из форм итогового контроля знаний и умений студентов – комплексная 
контрольная работа (ККР). Предложена структура комплексной контрольной работы по 
учебной дисциплине «Школьный курс физики и методика его преподавания" в соответствии с 
современными требованиям реформирования национального высшего образования. 

Ключевые слова: контроль знаний студентов, комплексная контрольная работа, 
школьный курс физики, методика преподавания. 

Abstract. Bozhko I., Kulyk L. Complex control works on educational discipline "School 
course of physics and methods of its teaching". In the article one of the forms of the final control of 
students' knowledge and abilities is considered - a complex control work (CCR). The structure of the 
complex control work on the academic discipline "School course of physics and methods of its 
teaching" is proposed, in accordance with modern requirements of reforming the national higher 
education. 

Key words: student knowledge control, complex control work, school physics course, teaching 
method. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ 

 
На сучасному етапі розвитку системи освіти, проблема здоров'я і 

здоров'язбереження належить до пріоритетних завдань розвитку, що зумовлює 
актуальність теоретичної і практичної її розробки, пошуку методичних і організаційних 
підходів до збереження здоров'я учнівської молоді та його формування. Так, в програмі 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, одним із ключових 
напрямів державної освітньої політики визначено: формування 
здоров’язбережувального середовища, екологізації освіти, валеологічної культури 
учасників навчально-виховного процесу. Оскільки, здоров’я, здоровий спосіб життя та 
здоров'язбереження формуються у результаті педагогічного впливу, то науковці 
наголошують, що розпочинати формування здоров’язбережувальної компетентності 
особистості важливо ще зі школи. Саме цілеспрямоване систематичне навчання та 
виховання дозволяють ефективно здійснювати цей процес. У такому разі особливої 
актуальності набуває питання готовності майбутнього вчителя, зокрема математики, до 
формування та збереження здоров’я учнівської молоді, використання 
здоров’язберігаючих технологій та створення здоров’язберігаючого простору у 
навчально-виховному процесі. 

У науково-педагогічній літературі термін «готовність» з’явився на початку ХХ 
століття, та досліджувався в різних контекстах багатьма науковцями. Перше 
фундаментальне дослідження з проблеми готовності до діяльності здійснили 
Д. Узнадзе та ряд грузинських науковців. Вони дали визначення поняття «готовність 
суб’єкта до дії» і визначення умов її виникнення. У результаті досліджень вчені дійшли 
висновку, що «у випадку наявності будь-якої потреби і ситуації її задоволення у 
суб’єкта виникає специфічний стан, який можна характеризувати як готовність, як 
установку його до здійснення певної діяльності, спрямованої на задоволення його 
актуальної потреби» [1]. 

У трьох аспектах розглядає поняття «готовність» В. Сластьонін [2]: готовність до 
дії – це  стан мобілізації усіх психофізіологічних систем людини, які забезпечують 
ефективне виконання нею певних дій; готовність до діяльності – це первинна умова 
успішного її виконання; професійна готовність – це складний синтез взаємопов’язаних 
структурних компонентів, до числа яких належать мотиваційно-ціннісний 
(особистісний) та виконавський (процесуальний) компоненти, як особливий психічний 
стан людини, наявність у неї відповідного зразка структури певних дій і постійної 
спрямованості свідомості на їх виконання. В цілому ж, термін «готовність» з його 
структурною змістовою складовою зацікавив науковців багатьма аспектами 
професійної діяльності педагога. На сучасному етапі розвитку освіти, одним із аспектів 
готовності вчителя до професійної діяльності є готовність вчителя до 
здоров’язбереження, а саме забезпечення валеологічного супроводу навчання.. 

На нашу думку, основними компонентами формування готовності майбутнього 
вчителя математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів є: 
мотиваційний (ставлення); когнітивний (знання); операційно-діяльнісний (уміння й 
навички). 
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Мотиваційний компонент є основою формування готовності майбутнього вчителя 
до створення та забезпечення валеологічного супроводу, стартом усієї професійної 
діяльності особистості. Його сформованість визначає ефективність подальшого 
становлення компонентів готовності до створення та забезпеченння валеологічного 
супроводу, а відсутність уможливлює завершення процесу розвитку майбутнього 
педагога. 

Когнітивний компонент відіграє інтегруючу роль, оскільки його сформованість 
забезпечує: систематизацію знань про здоров’я, здоровий спосіб життя учасників 
освітнього процесу методику їх формування, обізнаність із чинниками, які впливають 
на стан здоров’я учнів у навчальній діяльності, удосконалення знань про форми та 
методи зміцнення здоров’я, методику створення та забезпечення валеологічного 
супроводу навчального процесу. 

Операційно - діяльнісний компонент у структурі готовності майбутнього вчителя 
математики до створення та забезпечення валеологічного супроводу відтворює систему 
професійних умінь, необхідних для проектування та реалізації ідеї здоровʼязбереження 
в середовищі основної ланки освіти, використовуючи та контролюючи чинники, що 
впливають на стан здоров’я учнів. Він забезпечує вміння стежити за своїм власним 
здоров’ям, вести здоровий спосіб життя. 

Отже, проблема підготовки майбутнього вчителя математики до 
здоров’язбережувальної діяльності є надзвичайно важливою на сьогодні. Саме вчитель 
може, відповідно до специфіки своєї педагогічної діяльності, застосувати комплекс 
освітніх та виховних ресурсів здійснення валеологічного супроводу навчання учнів у 
школі та допоможе сформувати їх здоров’язбережувальну компетентність. 
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Анотація. Возносименко Д. А. Формування готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання. У статті висвітлено 
актуальність проблеми формування готовності майбутніх учителів математики до збереження 
здоров’я учнівської молоді. Розкрито зміст поняття «готовність». Наведено основні 
компоненти формування готовності майбутнього вчителя до забезпечення валеологічного 
супроводу навчання учнів математики. 

Ключові слова: готовність, майбутній вчитель математики, здоров’я учнів, 
здоров’язбереження, валеологічний супровід навчання. 

Summary. D. Voznosimenko. Formation of the readiness of future mathematics teachers 
to provide valeological support for training. The article highlights the urgency of the problem of 
forming the readiness of future mathematics teachers to preserve the health of student youth. The 
content of the concept of "readiness" is revealed. The main components of forming the readiness of the 
future teacher to provide valeological support for the teaching of mathematics students are presented. 

Keywords:  readiness, future teacher of mathematics, students' health, healthcare, 
valeological accompaniment of training. 

Аннотация. Возносименко Д. А. Формирование готовности будущих учителей 
математики к обеспечению валеологического сопровождения обучения. В статье 
освещены актуальность проблемы формирования готовности будущих учителей математики 
к сохранению здоровья учащейся молодежи. Раскрыто содержание понятия «готовность». 
Приведены основные компоненты формирования готовности будущего учителя к обеспечению 
валеологического сопровождения обучения учащихся математике. 

Ключевые слова: готовность, будущий учитель математики, здоровья учащихся, 
здоровьесбережения, валеологическое сопровождение обучения. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У НАВЧАННІ УЧНІВ МАТЕМАТИКИ 

 
Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується обраним 

курсом на загальноєвропейську інтеграцію. В свою чергу, це зумовило прийняття 
Верховною Радою України нового закону «Про освіту», в якому передбачено зовнішню 
незалежну сертифікацію з метою стимулювання вчителів до оволодіння новими 
методиками навчання та визначення рівня їхньої професійної компетентності, в тому 
числі, методичної. Основним показником рівня методичної компетентності вчителя є 
якість його методичної підготовки. Відтак, зростає актуальність підвищення якості 
методичної підготовки майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ, які будуть працювати в 
нових умовах.  

Метою статті є визначення можливостей удосконалення методичної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи у навчанні учнів математики. 

Питання підготовки майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ розглядали у своїх 
працях А. Алексюк, В. Бевз, Н. Бібік, І. Богданова, В. Бондар, О. Біда, О. Скафа, 
С. Скворцова, В. Сластьонін, З. Слєпкань, Н. Тарасенкова, В. Швець та ін. Аналіз 
трактувань поняття «професійна підготовка вчителя» дозволяє дійти висновку, що її 
слід розуміти як систему, головною метою якої є формування готовності майбутніх 
педагогів до професійної діяльності, що виявляється в оволодінні ними знаннями із 
загальнопедагогічних та фахових дисциплін, практичних умінь і навичок, розвитку 
особистісних професійних якостей, розкритті творчого потенціалу особистості, 
оволодінні методикою роботи з новими технологіями навчання [1, с.25]. 

Наукові розвідки дають підстави трактувати «методичну підготовку вчителя» як 
невід’ємну складову системи вищої педагогічної освіти (О. Абдулліна, К. Авраменко, 
В. Бондар, Є. Бондаренко, В. Лозова, О. Пєхота, С. Сисоєва, Л. Хомич та ін.) і як 
результат навчання у вищому педагогічному закладі (О. Комар, О. Митник, О. Мороз, 
Л. Хоружа та ін.). В нашому дослідженні методичну підготовку у стінах ВНЗ чітко 
пов’язуємо із процесом формування у майбутніх учителів методичної компетентності, 
розуміючи її як властивість особистості, що виявляється в здатності ефективно 
розв’язувати стандартні та проблемні методичні задачі, яка ґрунтується на теоретичній 
і практичній готовності до проведення занять за різними навчальними комплектами. 

Основою методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у навчанні 
учнів математики є вивчення обов’язкового курсу «Методика навчання математики у 
початковій школі». В межах цієї навчальної дисципліни, з метою формування 
методичної компетентності, реалізуємо низку педагогічних умов, серед яких однією із 
ключових є використання технологій навчання, які допомагають змоделювати зміст 
майбутньої професійної діяльності та передбачають включення студентів в активну 
навчальну діяльність (створення проблемних ситуацій під час лекцій і практичних 
занять, застосування рольових та імітаційних ігор, дискусій під час практичних занять).  

Однак, знову постає питання про готовність майбутніх учителів до розв’язання 
різноманітних навчальних методичних задач, що виникатимуть під час навчання учнів 
математики в умовах реформування системи освіти. Вирішенням цієї проблеми 
вбачаємо у доборі додаткових методичних задач для моделювання майбутньої 
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професійної діяльності через відтворення реальних професійних ситуацій. Також стає 
важливим не тільки те, наскільки глибокими є знання майбутнього вчителя, а й те, чи 
вміє він впливати на засвоєння змісту навчання математики учнями. 

На практичних заняттях під час вивчення курсу «Методика навчання математики 
у початковій школі» пропонуємо декілька варіантів завдань, які водяться поступово, в 
залежності від готовності студентів їх виконувати: І. Студенти отримують завдання 
заздалегідь і на практичному занятті його презентують. Наприклад, скласти систему 
навчальних завдань із ознайомлення молодших школярів з правилом знаходження 
частини від числа та ін.. Таким чином, удосконалюємо уміння працювати з аудиторією, 
тримати увагу слухачів, швидко реагувати на свої помилки та помилки учнів. 
ІІ. Студенти отримують заздалегідь індивідуальне завдання, самостійно записують 
свою відповідь на відеокамеру. Потім презентують відеозапис на практичному занятті. 
Так у студентів з’являється можливість декілька разів переписати запис і довести свою 
відповідь до досконалості, вони працюють над вимовою, відчувають над чим ще треба 
попрацювати. Наприклад, скласти методику роботи над задачею на знаходження суми 
або різниці та ін.. ІІІ. Студенти отримують завдання безпосередньо на практичному 
занятті, які вирішують або групою (наприклад, складіть текст усного опитування до 
теми «Усна нумерація в межах 100» (2 клас)), або індивідуально (наприклад, дайте 
характеристику багатоцифрового числа 460089). Таким чином, бачимо, як студенти 
працюють в групі, чи уміють довести свою думку і правильно побудувати відповідь, як 
швидко вони вирішують проблемні методичні задачі.  

Після кожного етапу роботи проводимо рефлексію з метою виявлення труднощів, 
з якими зустрілися студенти, пропонуємо проаналізувати помилки, демонструємо 
можливості їх вирішення.  

Результати навчання показали, що використання такої системи методичних задач 
сприяє підвищенню мотивації студентів до навчання, готовності до творчого пошуку, 
підкреслює важливість набуття знань і постійного самовдосконалення. 
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початкової школи у навчанні учнів математики. У статті розглянуто питання 
удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів початкових класів у навчанні учнів 
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Summary. Gaevets Ya. On the question of the methodical preparation of future teachers 
of primary school in the teaching of students to mathematics. In the article the questions of 
perfection of methodical preparation of the future teachers of primary classes in training of pupils to 
the mathematician by means of use on practical employment of system of methodical problems are 
considered. 
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начальной школы в обучении учащихся математике. В статье рассмотрены вопросы 
совершенствования методической подготовки будущих учителей начальных классов в 
обучении учащихся математике посредством использования на практических занятиях 
системы методических задач. 
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ПРО ПОМИЛКИ І СКЛАДНОСТІ У ВИВЧЕННІ ПОНЯТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ 

СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМЕТРИКИ 
 
Увага до навчання математичної статистики та економетрики у наш час суттєво 

посилюється. У вітчизняній системі освіті на різних рівнях докладено чимало зусиль в 
удосконаленні методики навчання зазначених дисциплін. 

Мета статті – сприяти виявленню і подоланню проблем, пов’язаних із 
утрудненнями і помилками під час вивчення математичної статистики та 
економетрики. У вітчизняних дослідженнях украй мало приділено увазі даній 
проблематиці. У закордонних авторів робились певні спроби у висвітленні цієї 
тематики (Хокінс, Гарфілд, Шольц, Шонессі та ін.), але вони стосувалися значною 
мірою теорії ймовірностей та основ математичної статистики [1]. За результатами 
тестування та власних спостережень, ми виконали аналіз, який свідчить про складність 
у розумінні широкого термінологічного апарату дисциплін, що дало нам можливість 
певною мірою глибше зрозуміти стохастичні міркування студентів. 

Нами виділено низку теоретичних ідей: 
– математичній статистиці та економетриці приділяють значно менше уваги, аніж 

іншим дисциплінам математичного циклу; 
– дослідження, як правило, проводяться в експериментальних ситуаціях, 

простежується слабкий зв’язок із аудиторією; 
– основні відомості студенти набувають у вищих навчальних закладах освіти, 

шкільна освіта наявність такого чи хоча б частково пов’язаного матеріалу передбачає у 
дуже малому обсягу. 

Помилки і перешкоди у розумінні термінології мають певну закономірність і не 
виникають випадково. Зупинимось, наприклад, на когнітивному аспекті утруднень 
(перешкод) у розумінні понять:а) перешкодою є знання, а не брак знань;б) студент 
використовує ці знання для одержання правильної відповіді у заданому контексті, з 
яким він часто має справу;в) коли знання використовуються поза цим контекстом, воно 
породжує помилки; для універсальної відповіді потрібна інша точка зору;г) студент 
ігнорує протиріччя, які створюють перепони, і чинить опір значно глибшим знання; 
необхідно виявити перешкоди і замінити їх у новому підході у навчанні. 

Виділяють три типи перешкод:а) онтогенні (так звані психогенетичні перешкоди), 
що обумовлені особливостями розвитку студента; зокрема, для розуміння ідей 
статистики потрібні пропорційні міркування; б) дидактичні, що залежать від 
навчальних умов. Наприклад, уведення нової символіки є доцільним тоді, коли 
студентам постає потреба роботи із конкретними завданнями;в) гносеологічні, що є 
внутрішньо зв’язаними із самим поняттям і несуть частину сенсу поняття. Таким 
чином, необхідною умовою побудови відповідної концепції є виявлення і подолання 
цих перешкод на основі історичного і дидактичного аналізу. Зауважимо, що інші 
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утруднення, з якими мають справу студенти, пов’язані із відсутністю базових знань, які 
є необхідними для правильного розуміння теоретичного матеріалу. 

Розглянемо помилки і утруднення, які виникають у студентів під час навчання 
математичної статистики та економетрики, що пов’язані із таблицями частот та їх 
графічним представленням. 

Можливість критично сприймати дані – це компонент числової грамотності і 
необхідність у сучасному технологічному суспільстві. Виділено три різні рівні у 
розумінні даних: 

1) читання даних, інтерпретація яких непотрібна; вимагаються тише факти, явно 
виражені у графові чи таблиці; 

2) читання даних, які вимагають порівняння та використання математичних 
понять і навичок; 

3) читання за межами даних, де вимагається розширення, прогнозування чи 
висновок. 

Наприклад, аналіз задачі, пов’язаної із інтерпретацією графіка розсіювання, 
«читання даних» стосується питань маркування графіку, інтерпретації масштабів або 
пошуку значень однієї із координат точки, заданою іншою. «Читання у межах даних» 
стосується, зокрема, питання про інтенсивність коваріації, чи може взаємозв’язок бути 
представлений лінійною функцією чи ні, чи буде залежність прямою або оберненою. 
Якщо нам потрібно відшукати значення координати x, що не включено явно до графіку, 
потрібно працювати на рівні «читання за межами даних». 

Проблема неправильного вибору графічного представлення посилюється 
доступністю графічного програмного забезпечення. Через обмеження програмних 
продуктів та відсутністю у студентів відповідних знань почасти обираються шкали, які 
є недостатньо ілюстративними. У багатьох випадках використання графічного 
програмного забезпечення приховують хибні уявлення, наприклад, коли у круговій 
діаграмі сектора не пропорційні частоти у категоріях. Простота у створенні графіків на 
комп’ютері приховує страту раціонального змісту, наприклад, на одному графіку 
можна виконати порівняння 10 стільців із 10 кг картоплі. Такі проблеми можуть 
виникнути у разі великого вибору інструментарію, передбаченого у програмному 
забезпеченні. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
 

Сучасна шкільна математична освіта покликана виховати компетентну 
особистість, здатну реалізувати свій потенціал у виробничій та творчій діяльності у 
дорослому житті. Формування графічної культури учнів, є одним із засобів реалізації 
мети шкільної освіти. 

На сьогодні, у сучасній школі ще не створено достатніх умов для формування 
графічної культури учнів, адже перевагу традиційно віддають розвитку словесно-
логічного мислення [1, c.12]. Тому вчителі повинні шукати нові, нестандартні підходи 
до організації процесу навчання математики, які б сприяли формуванню графічної 
культури учнів. На це, перш за все, слід звернути увагу студентам педагогічних 
університетів – майбутнім вчителям математики, яким для професійного зростання 
потрібно вільно володіти графічними засобами, а також постійно удосконалювати свої 
навички, аби в майбутньому прищеплювати графічну культуру своїм учням.  

Для формування графічної культури майбутнього вчителя математики 
незамінним є університетський курс конструктивної геометрії. Основним завданням 
якого є: формування вмінь та навичок застосовувати геометричні  перетворення та інші 
методи до розв’язування задач на побудову. 

У ході розв’язування задач на побудову розвивається творче, алгоритмічне, 
геометричне мислення студентів, яке невід’ємне від процесу розвитку їх графічної 
культури.  

Відомо, що такі задачі розв’язують у чотири етапи: 1) аналіз умови задачі та 
складання плану побудови; 2) побудова за складеним планом; 3) доведення 
відповідності побудованої фігури умовам задачі; 4) дослідження з метою з’ясування 
умов, за яких задача має розв’язки, кількості розв’язків; розгляду окремих випадків 
задачі. Виконання студентами всіх етапів схеми розв’язування задач на побудову 
сприяє розвитку здатності аналізувати, синтезувати, прогнозувати, що забезпечує більш 
свідоме і глибоке розуміння геометрії [2, с. 141]. 

Традиційно розв’язування задачі на побудову зводиться до виконання певного 
рисунка на дошці або в зошиті, який відображає лише один із випадків розташування 
заданих фігур. Саме тому етап дослідження для студентів є доволі складним, оскільки 
потребує зміни положення фігур, а отже і рисунка. Вирішення цієї проблеми можливо, 
якщо під час заняття використовувати динамічний рисунок до задачі, який сприятиме 
ефективному аналізу умови задачі та спрощує етап її дослідження. Тому вважаємо за 
доцільне поєднання традиційного розв’язання задачі на побудову за допомогою 
циркуля і лінійки з роботою в динамічному геометричному середовищі GeoGebra. 
Динамічні рисунки, побудовані в GeoGebra, відрізняються доступністю для студентів 
та високим ступенем наочності. Крім того, в цьому середовищі є можливість 
покрокового відображення процесу побудови. 

Розглянемо одну з класичних задач на побудову: побудувати спільну дотичну до 
двох кіл.  

На етапі аналізу з’ясовуємо, що кола, які не перетинаються, мають дві пари 
спільних дотичних – зовнішні (центри кіл по один бік від дотичної) і внутрішні (центри  
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кіл по різні боки від дотичної).  
Провівши аналіз та встановивши взаємозв’язки між даними задачі, складаємо 

план побудови, який буде реалізовано в GeoGebra. Виконані в GeoGebra побудови 
проілюстровано на рисунках 1 і 2. 
 

 
 
 
 
 
 
  Рис. 1      Рис. 2 

Оскільки GeoGebra динамічне геометричне середовище, тому можна наочно 
провести етап дослідження. Наприклад, наближаючи дані кола одне до одного, 
встановлюємо, що внутрішні дотичні переходять в одну спільну дотичну у випадку 
зовнішнього дотику кіл (рис. 3), а якщо дані кола перетнути, то вони взагалі не 
матимуть  внутрішніх дотичних (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 

  Рис. 3                                                                   Рис. 4 
Отже, формування графічної культури студентів – майбутніх вчителів математики 

– є вимогою сучасності. Завдання викладачів вищів – модернізувати і оновлювати 
методи, засоби, форми організації навчально-пізнавального процесу, аби поставити на 
новий рівень вирішення проблеми формування графічних умінь майбутніх вчителів 
математики. 
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ПІДСТАНОВКИ ДІОФАНТА У РОЗВ’ЯЗУВАННІ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 

РІВНЯНЬ ТА ЇХ УЗАГАЛНЕННЯ 
 

Важливу роль в удосконаленні математичної та методичної підготовки 
майбутнього вчителя математики відіграє використання елементів історії математики. 
Це дозволяє побачити в математиці не тільки сукупність математичних понять і теорем, 
а й результати кропіткої роботи багатьох вчених, відданих науці. В результаті 
розвивається математична культура вчителя, його уміння зацікавити учнів 
математикою, навчити їх творчо здобувати знання. Основними формами використання 
історизму при навчанні математики за рекомендацією В. Г. Бевз є: історико-
математичні повідомлення, коротка історична довідка про вчених, демонстрація їх 
портретів та ознайомлення з висловлюваннями про математику, історичні екскурси, 
розв’язування історичних задач [2]. 

Ми виділяємо визначні математичні задачі, які збережені історією математики. 
Оскільки програмою університету та шкільного курсу математики передбачено 
вивчення методів розв’язування нелінійних систем рівнянь, ми звертаємо увагу на 
історичні задачі, де такі системи розглядаються в роботах математиків різних часів 
[5, с. 207], [4, с. 51]. Дане дослідження виокремлює методи видатного давньогрецького 
математика з Александрії Діофанта (ІІІ ст.), оскільки з І ст. майже до VІ ст. немає 
жодного видатного грецького математика, крім нього. Творчість Діофанта зіграла 
велику роль у розвитку алгебри. Зокрема при розв’язуванні систем рівнянь для кожної 
окремої задачі він пропонує свій особливий метод, що свідчить про величезні 
математичні здібності Діофанта. 

На нашу думку, знайомство з методами Діофанта дасть можливість майбутнім 
вчителям поповнити банк методів розв’язування нелінійних систем рівнянь і 
використати це у своїй майбутній роботі. 

Розглянемо приклади розв’язування Діофантом нелінійних систем рівнянь з 
трактату "Арифметика" [3, с. 14-17]. 

1. Знайти два числа, добуток яких у сумі з кожним з даних чисел, дорівнює кубу 
деякого числа [6, с. 15].  










3

3





YXY
XXY

. Діофант покладає xX 8 , 12  xY , тоді перше рівняння 

задовольняється, щоб задовольнялося друге рівняння, покладає 

     322 12118  xxxx  і визначає 
13
14x , 

13
112X , 

169
27

Y . 

Ми узагальнюємо ці підстановки: xaX 3 , 12  xY  і визначаємо
13

3
2

3





a

aax . 

Надаючи значення а, можна одержати безліч розв’язків системи. Якщо 2a , то 

одержимо розв’язок автора 
13
14x . 

2. Знайти таких три числа, щоб квадрат суми всіх трьох, який віднімається від 
кожного числа, давав квадрат [1, с. 20]. 
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ZYXY

ZYXX

. Діофант використовує підстановки xZYX  , 22xX  , 

25xY  , 210xZ   і визначає 
17
1x , 

289
2X , 

289
5Y , 

289
10Z . 

Узагальнюючи метод Діофанта, покладемо: 2axX  , 2bxY  , 2cxZ  , xZYX  , 

тоді 
cba

x


 1 . Підставляючи значення 12  na ,   11 2  nb ,   12 2  nc , 

знайдемо розв’язки  22

2

863
1





nn
nX ,  

 22

2

863
11






nn
nY ,  

 22

2

863
12






nn
nZ , 

...,3,2,1n  Якщо 1n , одержимо розв’язок Діофанта. 
При практичному розв’язуванні цих задач зі студентами слід розглянути історичну 

довідку про життя й діяльність Діофанта, запропонувати студентам узагальнити ці 
методи та порівняти з розв'язками Діофанта. Така робота підвищує інтерес до 
математики, робить її вивчення творчим і цікавим. 
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Анотація. Дідківська Т. В., Сверчевська І. А. Підстановки Діофанта у розв’язуванні 

нелінійних систем рівнянь та їх узагальнення. Пропонується при підготовці сучасного 
вчителя математики використовувати відомості з історії математики. Виділяються 
історичні задачі Діофанта з трактату "Арифметика", де розв’язуються нелінійні системи 
рівнянь. Аналізуються різні підстановки Діофанта та будується їх узагальнення. 

Ключові слова: історичні задачі, методи розв’язування, нелінійні системи рівнянь, 
підстановки Діофанта, узагальнені підстановки. 

Summary. Didkivska T. , Sverchevska I. Diophantine substitutions in solving of systems of 
nonlinear equations and their generalization. We suggest using the history of mathematics while 
training the teachers of mathematics. Historical problems from Diophantus' Arithmetica, which 
include solving of systems of nonlinear equations, are considered. We also analyse different 
Diophantine substitutions and make their generalization. 

Keywords: historical problems, methods of solving, systems of nonlinear equations, 
Diophantine substitutions, generalized substitutions. 

Аннотация. Дидковская Т. В., Сверчевская И. А. Подстановки Диофанта в решении 
нелинейных систем уравнений и их обобщение. Предлагается при подготовке современного 
учителя математики использовать сведения из истории математики. Выделяются 
исторические задачи Диофанта из трактата "Арифметика", где решаются нелинейные 
системы уравнений. Анализируются различные подстановки Диофанта и выполняется их 
обобщение. 

Ключевые слова: исторические задачи, методы решения, нелинейные системы 
уравнений, подстановки Диофанта, обобщенные подстановки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

За останні роки зміна навчальних планів і робочих програм зумовила зменшення 
кількості годин на вивчення математичного аналізу. За цих умов на реалізацію 
прикладної спрямованості курсу майже не залишається часу. Ущільнити процес 
навчання допомагає раціональне використання форм навчання.  

У вищій школі розрізняють такі основні форми навчання, як колективна, групова 
та індивідуальна. Колективна і групова форми навчання у більшості випадків 
застосовуються у вигляді лекцій, практичних і семінарських занять. Індивідуальна 
форма навчання реалізується у вигляді індивідуальних завдань та питань, які винесені 
на самостійне опрацювання у робочій програмі з курсів, при кредитно-модульній 
системі навчання та індивідуальних консультаціях для студентів. 

Традиційними формами навчальної діяльності студентів з математичного 
аналізу є лекції і практичні заняття. Але при контекстному підході до методики 
проведення лекцій і практичних занять висуваються певні вимоги, однією з яких є 
реалізація принципу проблемності. Щодо розв’язування задач, це потребує виконання 
двох взаємопов’язаних умов: 

1) реалізація принципу проблемності при доборі та дидактичному опрацюванні 
змісту навчального курсу (розробка системи прикладних та пізнавальних задач); 

2) реалізація принципу проблемності безпосередньо на заняттях. 

Лекцію варто застосовувати для повідомлення студентам загального нового 
навчального матеріалу. Потрібно знайомити студентів з новими методами, 
розширювати, поглиблювати та удосконалювати раніше отримані знання, вводити 
мотивацію, зацікавлювати.  

Проведений аналіз змісту лекційного матеріалу з математичного аналізу 
показує, що більша частина питань, теоретичні основи яких повинні бути розкриті 
студентам молодших курсів, тісно пов’язана з матеріалом, який раніше вивчався у 
школі. Тому слід проводити актуалізацію необхідних шкільних математичних знань. 
Для цього студентам пропонується не тільки повторити до лекції відповідний матеріал 
цих курсів, але і провести роботу по його конкретизації, систематизації, узагальненню. 
Як домашнє завдання студентам варто запропонувати завдання на актуалізацію знань, 
на виведення нових формул, на доведення теорем тощо. 

Деякі лекції варто проводити в умовах створення проблемної ситуації, 
спонукати студентів до пошуку розв’язку проблеми, поступово підводячи їх до мети. 
Тому доцільно, щоб у процесі викладання матеріалу лекції проблеми не пояснювалися 
самим викладачем, а їх розв’язання знаходилося у процесі обговорення і до висновків 
студент приходив самостійно. Водночас доцільно використати розв’язування 
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прикладних задач на проблемній лекції, де нове знання вводиться як невідоме, яке 
потрібно відкрити. 

У розробленому нами комплексі прикладних задач є задачі, які ми 
використовуємо під час викладу лекційного матеріалу, на практичних заняттях і  для 
проблемного введення деяких математичних понять, котрі належать до змісту 
математичного аналізу. Ці задачі за своїм змістом наближені до реальних ситуацій, що 
сприяє формуванню пізнавального інтересу.  

Практичні заняття з математичного аналізу – це найбільш активна форма 
спілкування викладача зі студентами. Для практичних занять необхідно добирати 
математичні задачі, використовуючи основні чинні підручники з математичного 
аналізу, спланувати узагальнене повторення відповідної теми зі шкільного курсу 
математики й визначити форми навчальної діяльності. Мета навчальної діяльності 
студентів – це навчитися розв’язувати основні типи математичних задач, оволодіти 
прийомами і методами їх розв’язування. Основні вміння й навички застосування тих чи 
інших математичних знань формуються в майбутніх учителів математики на 
практичних заняттях з математичного аналізу. 

Для створення проблемної ситуації під час навчання математичного аналізу 
використовуються прикладні задачі чи їх окремі фрагменти. Задачі потрібно добирати 
так, щоб їх постановка сприяла надбанню студентами нових знань не тільки з 
математики, але й з інших галузей, особливо професійної. 

Поглиблене вивчення окремих тем з математичного аналізу здійснюється на 
спецкурсах або курсах за вибором студента, а також на консультаціях. Для ґрунтовного 
засвоєння матеріалу домашні завдання при вивченні математичного аналізу повинні 
передбачати не лише заучування матеріалу, викладеного на лекціях, та розв’язування 
задач, але й самостійне вивчення деяких питань. Викладач повинен забезпечувати 
диференційований підхід до визначення змісту й обсягу домашніх завдань та 
включення в них прикладних задач. 

На завершення, необхідно зауважити, що уключення прикладних задач у 
лекційний матеріал і створення проблемних ситуацій у навчальному процесі відкриває 
широкі можливості підвищення ефективності викладання математичного аналізу. 

 
Анотація. Дмитрієнко О.О., Мамон О.В. Використання форм навчальної 

роботи у процесі вивчення математичного аналізу. Розглядаються форми організації 
навчальної діяльності з математичного аналізу, враховуючи специфіку викладання цієї 
дисципліни при контекстному підході. 

Ключові слова: форма навчання, лекція, практичне заняття, принцип проблемності, 
курс математичного аналізу, контекстний підхід. 

Summary. Dmytriienko O., Mamon O. The use of forms of educational work is in the 
process of study of mathematical analysis. Analyzes the forms of organization of educational 
activity of mathematical analysis, taking into account the peculiarities of teaching this discipline in the 
context approach. 

Keywords: form of studies, lecture, practice lesson, the principle of the troubled, course of 
mathematical analysis, context approach. 

Аннотация. Дмитриенко О.А., Мамон А.В. Использование форм  учебной 
деятельности в процессе изучения математического анализа. Рассматриваются формы 
организации учебной деятельности из математического анализа, учитывая специфику 
преподавания этой дисциплины при контекстном подходе. 

Ключевые слова: форма обучения, лекция, практическое занятие, принцип 
проблемности, курс математического анализа, контекстный подход. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ  
ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ 

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ 
 
Підручники та навчальні посібники є одними з пріоритетних для суб’єктів 

освітнього процесу засобів, що використовують при підготовці майбутнього учителя, 
зокрема й учителя математики. Наразі освіті України в прагненні слідувати процесу 
євроінтеграції не можна забувати колишні освітянські здобутки, а варто вилучити все 
корисне з перевіреного часом та зорієнтуватися на нові звершення. 

Попри наявність наукових праць вчених (С. Семенець, М. Садовніков, 
З. Слєпкань та ін.), питання ретроспективного аналізу змісту підручників та навчальних 
посібників з методики викладання математики вимагає здійснення додаткових 
наукових розвідок. З огляду на це, за мету вбачаємо короткий розгляд головної ідеї 
методики викладання математики, що висвітлено на сторінках 6 підручників та 
навчальних посібника з методики викладання математики, рекомендованих для 
педагогічних інститутів та державних університетів, з метою підготовки майбутнього 
учителя математики протягом другої половини XX ст. 

Першим радянським виданням з методики викладання математики є навчальний 
посібник В. Брадіса (1954 р.). Посібник структурований за чотирма частинами, на 
сторінках яких досліджено питання: загальної методики викладання математики, 
методику викладання арифметики, методику викладання алгебри та методику 
викладання геометрії. В ньому окреслено, що методика викладання математики 
займається вивченням, розробкою, вдосконаленням різних методів та форм викладання 
математики в школі, а також різними організаційними питаннями, що виникають в 
процесі застосуванні цих методів і форм на практиці. 

У посібнику В. Реп’єва «Общая методика преподавания математики» (1958 р.), 
вказано, що предмет методики викладання математики полягає в математичній освіті, 
навчанні математичної науки та нерозривно пов’язаним з ним вихованням 
підростаючого покоління в умовах середньої загальноосвітньої школи. Зокрема, 
наголошено, що в методиці викладання математики необхідним є розгляд мети 
математичної освіти, а потім її змісту, принципів, методів та прийомів навчання 
основам математичної науки, шляхи та способи викладу матеріалу, а також організації 
та проведення різних позакласних занять учнів з математики [1]. 

Натомість, при створенні навчального посібника «Методика преподавания 
математики в средней школе: Общая методика» авторським колективом авторів на чолі 
з Ю. Колягіним методику математики визначено як розділ педагогіки, що досліджує 
закономірності навчання математики на означеному рівні її розвитку у відповідності до 
мети навчання, що встановлені суспільством. 

Упорядники навчального посібника «Методика преподавания математики в 
средней школе: Общая методика» Р. Черкасова та А. Столяра (1985 р.) методику 
викладання математики визначають як науку про математику як навчальний предмет та 
закономірності процесу навчання математиці учнів. При цьому зміст методики 
математики складають питання її загальних теоретичних основ (загальна методика) та 
питання вивчення окремих розділів, тем курсу [2]. 
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Навчальний посібник «Методика преподавания математики в средней школе: 
Частная методика» (1987 р.), є результатом праці колективу видатних вчених на чолі з 
В. Мішиним. В його матеріалі відображено розвиток та конкретизовано ідеї та 
положення, що складають основу загальної методики викладання математики. 
Відповідним науковим виданням означено накопичений досвід викладання курсу 
математики в середній школі, досліджено «Методику викладання математики в IV-V 
класах», «Методику викладання алгебри і початків аналізу» та «Методику викладання 
геометрії». 

Навчальний посібник Г. Бевза «Методика викладання математики» (1989 р.) 
структурований на дедуктивній основі. Методику викладання математики розглядають 
як науку про різні способи і форми передачі учням математичних знань, мету, зміст і 
засоби навчання. Уточнено головну мету викладання математики в школі, що полягає в 
забезпеченні міцного і свідомого оволодіння системою математичних знань, умінь і 
навичок, які потрібні для загального розвитку учнів, для їх практичної діяльності в 
умовах виробництва, для вивчення на досить високому рівні споріднених шкільних 
предметів і для продовження освіти [2]. 

Таким чином, з’ясовано, що протягом другої половини XX ст. відбулися зміни в 
змісті і структурі навчальних посібників і підручників з методики викладання 
математики. В результаті теоретичного аналізу виявлено, що предмет теорії та 
методики викладання математики як науки в підручниках та навчальних посібниках 
визначено по-різному. Деякі науковці методику викладання математики визначають як 
розділ педагогіки, що досліджує закономірності навчання математики. Інші вчені 
наголошують, що вона, насамперед, спрямована на розвиток математичної освіти. 
Протягом другої половини XX ст. відбувався процес становлення методики викладання 
математики як самостійної наукової області. Тому у подальшому варто було б провести 
детальну порівняльну характеристику підручників та навчальних посібників, зокрема їх 
змісту, специфіки викладу навчального матеріалу. 
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ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 
Підготовка вчителя до професійної діяльності здійснюється протягом тривалого 

періоду на різних рівнях  системи ступеневої освіти.  Методична компетентність 
вчителя формується через його активну пізнавальну позицію, яка визначає внутрішню 
потребу особистості у самоосвіті. Від рівня пізнавальної активності як вчителя, так і 
учнів залежить неперервність освіти, тобто прагнення людини до збагачення своїх 
знань, підвищення професійного рівня відповідно до вимог сучасності та розвиток 
особистості. 

      У наших дослідженнях ми розглядаємо ознаки пізнавальної активності вчителя, 
аналізуємо вимоги до організації навчального процесу в університеті при формуванні 
її, наводимо  приклади реалізації розроблених вимог до системи завдань.  

      При  особистісно-орієнтованому навчанні учню належить визначальна роль у 
всьому педагогічному процесі. Вчитель зобов’язаний знайти підхід  до кожного учня, 
враховувати індивідуальні особливості, пізнавальні інтереси, повинен вміти 
співвідносити свої методичні дії з їх впливом на учнів.  

 Процес формування та вдосконалення активної пізнавальної позиції вчителя 
неперервний і тривалий. Виділяють її ознаки за двома видами діяльності вчителя (під 
час навчання учнів на уроках та під час занять в період проходження підвищення 
кваліфікації), які дозволяють визначати рівень їх пізнавальної активності. У результаті 
досліджень встановлено, що відкрита пізнавальна позиція формує у вчителя потребу до 
самоосвіти і готовність до педагогічної співпраці з учнями. 

Виділяють такі ознаки пізнавальної активності особистості: 
- прагнення навчатися самостійно і всьому; 
- вміння прийняти чужу точку зору; 
- бажання  висловлювати свою думку; 
- розгляд різних варіантів розв’язання однієї задачі; 
- не боятись помилятись; 
- вміння визнавати свої помилки і вчитись на них; 
- бажання прийти на допомогу іншому; 
- вміння сумніватись у власних діях; 
- прийняття на себе відповідальності при вирішенні проблеми. 

        Формування активної пізнавальної позиції майбутнього вчителя математики 
здійснюється у процесі навчання на різних етапах по-різному, через систему завдань, 
яка повинна задовольняти певним вимогам.  
         Система базових знань студента слугує основою формування пізнавальної 
самостійності, функціональними елементами якої є: виконання завдань (вибір 
ефективних засобів і методів, що приводять до виконання завдань, вирішення 
проблем); самоконтроль і контроль знань (поточний, модульний, підсумковий), форми 
контролю (опитування, перевірка різних видів робіт, колоквіум, залік, іспит і ін.); 
корекція діяльності студента, яка здійснюється ним самим, або за підтримки викладача. 

 На заняттях з окремих дисциплін набуваються спеціальні знання та формуються 
певні уміння, що дають можливість самостійно оволодівати специфічною галуззю 
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знань і видами діяльності. Більш високий рівень розвитку інтелекту і специфічної 
учбово-пізнавальної діяльності студента визначає їх пізнавальну самостійність, що 
відрізняється іншим якісним рівнем (глибиною, здатністю до перенесення на більш 
вузькі, суміжні галузі знань і стійкістю способів учбово-пізнавальної діяльності). 
Досягнення успіху  у самостійному пізнанні, навіть, за наявності  прагнення до 
оволодіння знаннями і способами діяльності потребує вольових зусиль студента з 
подолання пізнавальних труднощів. В.І.Селіванов зауважує, що «уміння долати 
труднощі виконання — основний критерій для оцінки вольового розвитку особистості» 
[1, с.23].  
           Г.М. Кулагіна [1] акцентує на тому, що  зводити пізнавальну самостійність 
майбутнього вчителя лише до оволодіння професійними уміннями представляється 
неправомірним, оскільки вельми звужується зміст цього поняття. Пізнавальна 
самостійність сприяє формуванню особистості творчого вчителя, активної пізнавальної 
позиції майбутнього вчителя. Для успішного викладання навчальних шкільних 
предметів необхідно підготувати творчих вчителів. Творча пізнавальна самостійність 
особистості вчителя математики   все більшою мірою стає потребою суспільства. 
         Педагогічна практика підготовки майбутніх вчителів математики у вищих 
навчальних закладах потребує більш досконалих методик навчання, які сприяють 
активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку їх розумових здібностей,  
логічного мислення,  формуванню у них умінь і навичок самостійного набуття 
теоретичних знань  та їх практичного застосування з різних джерел інформації, 
самостійної розумової праці, допомагають оволодіти різними видами і прийомами 
самостійної роботи. Вже на першому курсі, коли ще немає навчальної дисципліни 
«Методика викладання математики в школі», у студентів, як майбутніх вчителів 
математики, професійні  якості формуються при вивченні навчальних предметів, 
зокрема аналітичної геометрії.  
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   Summary. Kravchuk O. Formation of the active cognitive position of the future 
mathematics teacher.  The actual problem of preparing a modern mathematics teacher is 
investigated in the article. The author consideres the aspect of formation of active cognitive position, 
preparation for self-educational activity in the study of educational mathematical disciplines in the 
classical university on the example of the course of analytic geometry. 
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       Аннотация. Кравчук О.М. Формирование активной познавательной позиции 
будущего учителя математики. В статье исследуется актуальная проблема подготовки 
современного учителя математики. Рассматривается аспект формирования его активной 
познавательной позиции, подготовки к самообразовательной деятельности при изучении 
учебных математических дисциплин в классическом университете на примере курса 
аналитической геометрии. 
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ТЕОРІЯ РІВНЕВОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ  

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ АНАТОЛІЯ КАПІНОСОВА 
 

У зв’язку із запровадженням компетентнісної парадигми освіти, переходом до 
навчання за оновленими програмами, особливої ваги набуває необхідність розвитку 
математичних компетентностей учнів і особистісних якостей школярів в цілому. Важливо 
визначитися, кого і як навчати, якими засобами це робити.  

Помітним є внесок у розвиток теорії диференціації та рівневого навчання 
А.М. Капіносова (1953-2017), доцента кафедри математики та методики її навчання 
Криворізького державного педагогічного університету. А. М. Капіносов опублікував низку 
досліджень з теорії рівневого навчання [1], з проблем набуття учнями та студентами 
математичних компетентностей. Зокрема понятійної [2], алгоритмічної [3],  дослідницької. 
Він автор численних підручників та навчальних посібників, зокрема з підготовки до 
складання ЗНО з математики, у систему задач яких закладена теорія рівневого навчання.  

Дослідником теоретично обґрунтовано різні аспекти рівневої диференціації і 
рівневого навчання, зокрема пов'язані з особливістю 12-бальної шкали оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Виходячи з рівневої природи оволодіння компетентністю, за 
теоретико-методологічну основу її формування дослідник обирає класичний метод 
поетапного оволодіння науковими знаннями, розроблений Я. А. Коменським, принципи 
пов'язує з поняттям зони актуального і найближчого розвитку. 

У теорії рівневого навчання А.М. Капіносов виділяє 4 основні етапи вивчення тем, 
які відповідають логіці засвоєння математичних знань: 1) початковий – усвідомлення, 
осмислення елементів базового змісту, вироблення початкових, елементарних умінь; 
2) середній – формування базових навичок і умінь, застосування базового змісту в 
основних типових, прикладних ситуаціях; 3) головний – логічне осмислення базового 
змісту і його застосування в різних ситуаціях (стандартних, змінених, нових); 4) заключний 
– логічне, практичне осмислення повного змісту теми і застосування в різних ситуаціях. 

Для забезпечення диференціації навчання А.М. Капіносов розглядає систематику 
методів навчання за дидактичними цілями та технологічну модель вивчення тем. У 
посібнику [1] автор детально зупиняється на тому, як доцільно ставити цілі, добирати 
зміст, які методи і форми роботи використати на кожному з поданих етапів. 

Головна мета технології тематичного поетапного рівневого навчання (сукупності 
послідовних етапів, навчальних задач, методів, прийомів, засобів їх розв’язання) сприяти 
гарантованому досягненню кожним учнем особистісно доступного рівня (середнього, 
достатнього або високого) на основі прояву та розвитку його внутрішнього потенціалу.  

Причому дослідник наголошує, що з причин насамперед психологічних механізмів 
засвоєння знань за 1 урок практично неможливе. Тому мінімальна кількість часу, при 
якому можливе рівневе засвоєння знань з теми і формування повного «діапазону» рівневих 
умінь, становить 2 год. А.М. Капіносов виділяє основні типи уроків відповідно до 
технологічних етапів за їх дидактичними цілями: 

 уроки початкового вивчення теми, формування початкових, елементарних умінь; 
 уроки формування базових навичок і умінь; 
 уроки логічного осмислення базового змісту і його застосування; 
 уроки узагальнення, систематизації повного змісту і його застосування; 
 комбіновані уроки; 
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 уроки перевірки навчальних досягнень. 
Основним засобом формування в учня умінь є групи задач, які він здатний 

розв'язувати самостійно, а також за допомогою вчителя. Важливою умовою ефективності, 
успішності рівневого навчання є правильне, науково обґрунтоване співвідношення між 
загальними фронтальними формами навчання і самостійною навчальною діяльністю учня. 
Автор обґрунтовано виділяє знання і діяльність учнів, які є доцільними для фронтального 
навчання і ті, що плануються для самостійної навчальної діяльності.  

Реалізація ідеї рівневої диференціації потребує розв’язання на методичному рівні 
проблеми задання рівнів підготовки з кожної теми у вигляді еталонних завдань і задач. 
Тому у шкільних підручниках розділи мають бути поділені на теми, зміст 
диференційований за рівнями. Однак у багатьох випадках одна і та задача відноситься 
авторами різних підручників до різних рівнів. Інструментом конструювання еталонних 
задач має бути шкала рівневих критеріальних завдань і задач.  

Раціональною є наступна схема планування рівневих результатів навчання: 
1) виділення в темі базових елементів теоретичного змісту (означень, теорем, доведень 
теорем); 2) визначення для кожного елементу теоретичного змісту відповідних йому 
основних предметних умінь; 3) планування за визначеними основними предметними 
уміннями базового рівня  умінь початкового рівня та достатнього і високого рівнів – у 
вигляді еталонних завдань і задач. 

Значну увагу А. М. Капіносовим приділено проблемам підготовки вчителя 
математики до реалізації рівневої диференціації навчання, тому його педагогічна спадщина 
потребує детальнішого вивчення та подальшого застосування у практиці навчання. 
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Анотація. Крамаренко Т. Г. Теорія рівневого навчання математики у педагогічній 

спадщині Анатолія Капіносова. У статті розглянуто особливості теорії рівневого навчання за 
А. М. Капіносовим. Проаналізовано введення поняття понятійної, алгоритмічної та дослідницької 
математичних компетентностей школярів. 

Ключові слова: навчання математики, математичні компетентноcті, рівневе 
вивчення математики, А. М. Капіносов. 

Summary.  Kramarenko T. Theory tiered teaching mathematics in pedagogical heritage 
of Anatolia Kapinosova. In the article the peculiarities of the theory of level study by Anatoly 
Kapinosov are considered. The introduction of the concept of conceptual, algorithmic and research 
mathematical competences of schoolchildren is analyzed.  

Keywords: mathematical training, mathematical competence, level study of mathematics, 
Anatoly Kapinosov.  
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педагогическом наследии Анатолия Капиносова. В статье рассмотрены особенности 
теории уровневого обучения по А. Н. Капиносову. Проанализированы введение понятия 
понятийной, алгоритмической и исследовательской математических компетентностей 
школьников.  

Ключевые слова: обучение математике, математические компетентноcти, уровневое 
изучения математики, А. Н. Капиносов. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКО-МЕТОДИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ 

 
Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

що ґрунтується на діяльнісному, компетентнісному та особисто-орієнтованому 
підходах оновлюються і навчальні програми з фізики для базової та повної загальної 
середньої освіти, що в свою чергу зумовлює внесення змін і у експериментаторсько-
методичну підготовку майбутнього вчителя фізики в рамках фахово-орієнтованих 
дисциплін.  

Нами розроблено технологію організації і проведення лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Шкільний курс фізики та методика його викладання», яка 
передбачає складання студентом «Карти експерименту», що містить теоретичну, 
практичну і методичну складову підготовки майбутнього вчителя фізики. Карта 
експерименту має наступну структуру: 

Назва експерименту 
1. Вид навчального фізичного експерименту. 
2. Місце експерименту в навчальному процесі з фізики. 
3. Зміст навчального матеріалу, складовою частиною якого є пропонований 

навчальний фізичний експеримент. 
4. Дидактична мета постановки навчального фізичного експерименту. 
5. Прилади і матеріали для реалізації навчального фізичного експерименту. 
6. Малюнок, схема демонстраційної установки. 
7. Вказівки щодо виконання основних правил експлуатації приладів і техніки 

безпеки. 
8. Хід здійснення навчального фізичного експерименту (основні етапи). 
9. Висновки: 1) за результатами дослідів; 2) за методикою проведення 

навчального фізичного експерименту. 
Зразок складання карти експерименту 

Лабораторна робота № 1 «Дослідження коливань нитяного маятника» 
1. Вид навчального фізичного експерименту – лабораторна робота.  
2. Лабораторна робота передбачена навчальною програмою з фізики для учнів 7 

класу під час вивчення ними розділу 2 «Механічний рух». 
3. У розділі 2 «Механічний рух» вводяться поняття: «механічний рух», 

«відносність руху», «система відліку», «матеріальна точка», «траєкторія руху», «шлях», 
«переміщення», «рівномірний рух», «швидкість», «нерівномірний рух», «середня 
швидкість», «рівномірний рух по колу», «період обертання», «коливальний рух», 
«амплітуда», «частота обертання».   

4. Дидактична мета постановки навчального фізичного експерименту: 
формування в учнів експериментаторських навичок визначати амплітуду і період 
коливань нитяного маятника, переконатись на досліді, що період коливань маятника не 
залежить від амплітуди його коливань і маси, проте залежить від довжини маятника.  

5. Прилади і матеріали: штатив з муфтою та кільцем, дві невеликі кульки відомих 
мас, міцна нерозтяжна нитка завдовжки мм 1,11  , лінійка (мірна стрічка), секундомір. 

6. Установка для дослідження коливань нитяного маятника. 
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7. Під час виконання роботи потрібно поводитись з установкою обережно. Не 
допускати падіння обладнання на підлогу. 

8. Етапи:  
1. Прив’яжіть невелику масивну кульку до довгої нерозтяжної нитки і підвісьте її до 
затискача штативу.  
2. Відведіть кульку від положення рівноваги на невеликий кут (2-3 см від 
положення рівноваги) і відпустіть так, щоб кулька здійснювала коливання.  
3. Виміряйте час, упродовж якого кулька здійснює 20 повних коливань, і обчисліть 
період коливань.   
4. Проведіть дослід 5 разів. У кожному досліді обчисліть період  T  і середнє 
значення періоду коливань: ,  де n  – кількість вимірювань.  
5. Результати вимірювань та обчислень запишіть у таблицю.  
№ Кількість коливань N  Час коливань t, c  Період коливань T,c Середнє значення періоду  Tc, с  
1       
2       
3       
4       
5 
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6. Запишіть отриманий результат у вигляді Т = Тс, с: Т = ____________с.   
7. Дослідіть залежність періоду коливань від довжини нитки.  
8. За результатами досліджень зробіть висновки.  

9. Висновки:  1) за результатами дослідів – період коливань нитяного маятника 
не залежить від амплітуди коливань (за малого кута відхилення) та маси тягарця, але 
залежить від довжини маятника;  2) за методикою проведення навчального фізичного 
експерименту – для осмислення змісту лабораторної роботи й послідовності 
застосування практичний дій доцільно на початку уроку активізувати і скорегувати 
опорні знання учнів, використовуючи наступні запитання: що називають амплітудою 
коливань? За якою формулою можна обчислити період коливань? Чому рівна ціна 
поділки шкали лінійки?  

Анотація. Кулик Л.О., Ткаченко А.В. Удосконалення експериментаторсько-
методичної підготовки майбутнього вчителя фізики. Розглянуто питання удосконалення 
експериментаторсько-методичної підготовки майбутнього вчителя фізики в рамках 
навчальної дисципліни «Шкільний курс фізики та методика його викладання». 

Ключові слова: експериментаторсько-методична підготовка, вчитель фізики, карта 
експерименту. 

Summary. Kulyk L, Tkachenko A. Improvement of experimental and methodical 
preparation of the future teacher of physics. The issues of improvement the experimental and 
methodical preparation of the future teacher of physics within the framework of the discipline "School 
Physics Course and its teaching methods" is considered. 

Key words: experimental-methodical preparation, teacher physics, experimental map. 
Аннотация. Кулик Л.А., Ткаченко А.В. Совершенствование экспериментаторски-

методической подготовки будущего учителя физики. Рассмотрены вопросы 
совершенствования экспериментаторски-методической подготовки будущего учителя физики 
в рамках учебной дисциплины «Школьный курс физики и методика его преподавания». 

Ключевые слова: экспериментаторски-методическая подготовка, учитель 
физики, карта эксперимента. 
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ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ: ПОВОРОТ НАВКОЛО ПРЯМОЇ 

 
Площинний поворот навколо точки в уявленнях учнів доцільно трансформувати у 

простір як поворот на один і той самий куткожної окремо взятої точки фігури у своїй 
власній площині, перпендикулярній заданій прямій – осі повороту. Прикро, однак саме 
це просторове перетворення не вивчається в евклідовій геометрії школи. Проте, воно 
вельми корисне в метричних задачах конструктивної стереометрії. 

Задача 1.На проекційному кресленні дано зображення трикутника АВС, 
причому точка Р зображає його ортоцентр(точку перетину висот). Знайти істинну 

форму трикутника-оригіналу. 
Рухом у просторі «покладемо» 

відрізок АВ на картинну площину. 
Отримаємо: АВА′В′. Оригінальну 
форму трикутника А′В′С′ моделюємо 
методом суміщення. На зображенні 
пари точок А і А′, В і В′ зливаються. 
Отже, залишається знайти суміщення 
С′ третьої вершини С трикутника-
зображення (рис. 1).  

Конструктивно точку задають 
або координатами, або фіксують її 
місце розташування на картинній 
площинів перетині побудованих 
обумовленим способом двох простих 
ліній: прямих, прямої та кола, кіл.  

Таким чином, щоб установити 
розміщення на картинній площині точки С′ (С) після суміщення, потрібно  спочатку 
оцінити конструктивні можливості двох заданих метричних параметрів плоскої фігури. 
Далі, скориставшись доречними геометричними фактами, що випливають з умови, 
зобразити дві лінії, визначальні для точки С′. Основа М висоти СМ трикутника-
зображення буде одночасно основою висоти трикутника-оригіналу (М  М'). Тому 
пряма МС′, перпендикулярна А′В′, є однією із двох визначальних ліній. Крім того, 
помічаємо, що точка С′ належить ще й променю А′N′. Отже, побудова точки С′ 
зводиться до суміщення N′ точки N, яка є вершиною прямого кута трикутника А′N′В′. 
Знайти справжню форму трикутника АNВ, прямокутного в оригіналі, нескладно, адже, 
по-перше, з точки N′ його гіпотенузу А′В′ видно під прямим кутом і, по-друге, висота 
N′Q′, проведена з вершини прямого кута N′ на гіпотенузу А′В′, паралельна висоті С′М′ 
трикутника А′В′С′. Тобто, точку N′ слід шукати в перетині променя, що виходить із 
точки QQ′ під кутом 90o до А′В′, та півкола, побудованого на А′В′ як на діаметрі. 
Провівши промінь  А′N′ до перетину з МС′, знайдемо точку С′. 

Трикутник А′В′С′ на картинній площині змодельовано трикутником АВС′, кути 
якого вимірюються в натуральну величину, а сторони – з точністю до подібності. 

Задача 2. У площині загального розташування задано рівнобедрений трикутник 
АВС (АС = ВС) із кутом при вершині С, рівним 120. На перпендикулярі до площини 
трикутника, проведеному у вершині А, взято будь-де точку S. Опустити із точки S 

 
Рис. 1 

C 
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перпендикуляр на сторону ВС трикутника. Задачу можна розв’язати двома способами: 
формально-логічним і конструктивним. 

1. Провівши медіану СМ з вершини кута у 120, отримаємо прямокутний 
трикутник СМВ (М = 90). Якщо СМ = x, то СВ = 2x, адже МВС = 30. 
Перпендикуляр з вершини М прямого кута на гіпотенузу СВ відсікає від трикутника 
СМВ ще один прямокутний трикутник MNC, в якого NC = x/2 (NMC = 30). Звідси 
маємо: ВС : NC = 4 : 1 (рис.2). 

Проекція AQ шуканої похилої SQ на площину основи паралельна MN. 
Ще один варіант міркувань. Розглянемо прямокутний трикутник AQC, в якого кут 

при вершині А теж рівний 30. Тому CQ = 
2
1 AC = 

2
1 BC. Отже, поділивши відрізок ВС 

навпіл, отримаємо відстань від точки С до основи Q похилої SQ. 

 
Рис. 2 

2. Перемістивши рухом трикутник АВС у просторі, «покладемо» його сторону АВ на 
площину зображень і сумістимо з цією площиною третю вершину С, узявши до уваги, що 
трикутник АВС (див. рис.) є оригінальним за формою. Опустимо з точки А 
перпендикуляр АQ на промінь ВС. Поділивши зовнішнім чином відрізок ВС у 
відношенні ВС : СQ, дістанемо замовлений результат. 

Зауважимо, задачу із самого початку можна було б сформулювати як 
обчислювальну. Для цього, стосовно піраміди SABC, слід додати лише два метричні 
параметри. Наприклад, нехай АВ = а і SA = а/4. Знайти повну поверхню піраміди. 

 
Анотація.Ленчук І. Г., Мосіюк О. О. Перетворення простору: поворот навколо 

прямої. Розглянуто діяльнісне перетворення фігур у просторі; продемонстровано його 
значущість у розв’язуванні задач на засадах конструктивізму. 

Ключові слова: рух,поворот, суміщення, рисунок, метод конструктивізму. 
Summary. Lenchuk I., Mosiiuk O. Transformation of the space: turn around the straight 

line. The article describes the active transformation of figures in space and demonstrates its 
significance for solving tasks based on constructivism. 

Key words: move, rotation, drawing, method of the constructivism. 
Аннотация.Ленчук И. Г., Мосиюк А. А.,Преобразование пространства: поворот 

вокруг прямой. Рассмотренодеятельное преобразование пространства; демонстрируется 
его значимость в решении задач на принципах конструктивизма. 

Ключевые слова: движение,поворот,рисунок, метод конструктивизма. 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ЗАДАЧЕЙ НА ОБРАБОТКУ МАССИВА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Задачи на обработку массивов включены в ЕГЭ по информатике (задача 19), 

поэтому важно обеспечить успешное освоение учащимися этого типа задач. 
В имеющихся учебных пособиях по методике обучения информатике 

(М. П. Лапчик, В. В. Малев, А. Г. Кушниренко, А. И. Бочкин) не раскрываются основы 
обучения учащихся решению задач по информатике, потому сделаем перенос с 
методики обучения математике (Ю. М. Колягин, Л. М. Фридман, З. П. Матушкина, 
З. И. Слепкань). Обучение решению задач предусматривает выделение типов задач и 
обучение учащихся четырём этапам [1]: анализ условия задачи; поиск способа решения 
задачи; оформление решения задачи; подведение итогов работы над задачей. 

В соответствии с этими этапами конструируются слайды компьютерной 
презентации (КП). К конструированию содержания каждого слайда предъявляются 
требования: реализация деятельностного подхода (выделяются ориентировочные 
основы работы с задачей, демонстрируются все действия на каждом этапе) и личностно 
ориентированного обучения (организуется учебный диалог, обеспечивающий 
самостоятельную успешность учащихся в познавательной и рефлексивной 
деятельности). 

Рассмотрим работу с задачей на обработку массивов, соблюдая эти этапы. 
Задача: Дан фрагмент программы, обрабатывающий массив А из 10 элементов: 
j := 1; 
for i:=1 tо 10 do 
if A[i] = A[j] then j := i; 
s := j; 
Чему будет равно значение переменной s после выполнения этого алгоритма? 
1) 1; 2) 10; 3) индексу элемента, равного первому, и имеющему наибольший  

индекс; 4) индексу элемента, равного последнему, и имеющему наименьший индекс 
(задача с сайта «Решу ЕГЭ»). 

Одним из главных требований первого этапа является проведения анализа 
условия с одновременным составлением краткой записи. Для данной задачи удобно 
задавать следующие вопросы:  

1. Что известно? (Фрагмент программы, обрабатывающий массив А из 10 
элементов) 

2. Какие части можно выделить в программе в зависимости от алгоритмических 
конструкций? (присвоение переменной j значения 1; циклическая обработка массива, 
присвоение переменной s полученного в результат обработки массива значения j). 

3. Что необходимо найти? (значение переменной s) 
Поиск способа решения (второй этап) можно вести методом анализа (рассуждаем 

от требования) или синтеза (рассуждаем от условия). Для данной задачи в КП 
использовался метод синтеза, который включает следующие вопросы: 1) каким 
является первый шаг обработки массива; 2) что происходит дальше; 3) какой вывод о 
способе обработки массива можно сделать (Каждый элемент массива сравнивается с 
первым элементом этого же массива). На этом этапе удобно использовать образ 
таблицы-массива для обнаружения закономерности в обработке массива. 



 

185 

Завершается этот этап составлением плана решения: 1) выполнить 1 часть 
программы; 2) описать обработку массива; 3) ответить на вопрос задачи. 

Оформление решения задачи соответствует составленному плану:  
1. Переменной j присвоить значение 1. 
2. Программа сравнивает первый элемент массива с другими элементами 

этого же массива. 
Если i-ый элемент массива равен первому, то j присваивается i. 
3. s присвоить j (наибольший индекс элемента, равного первому элементу 

массива). 
Ответ: 3 (индексу элемента, равного первому, и имеющему наибольший  индекс). 
На этапе подведения итогов работы над задачей выявляются особенности её 

решения. Можно изменить условие задачи и выяснить, как в таком случае она 
решается, можно выяснить затруднения, которые возникли у учеников в связи с 
решением этой задачи: 

1) Каков тип решаемой задачи? (Задача на обработку массива). 
2) Как анализировали программу при анализе условия? (Выделяли части в 

программе в зависимости от алгоритмических конструкций). 
3) Как анализировали программу при поиске способа решения? (Выделяли 

отдельные операции в алгоритмических конструкциях). 
4) Какой приём помог разобраться с тем, как осуществляется обработка 

массива? (Составление образа таблицы-массива). 
5) Изменится ли решение задачи? если изменить условие и сравнивать j-ый 

элемент с i-ым:  A[j] = A[i]? (Нет, не изменится, т.к. задано значение j, равное 1). 
Для успешного решения задач на обработку массивов, учащимся необходимо 

отработать алгоритм решения на упражнениях, в которых варьируются данные: 
меняется начальное значение j; в процессе обработки массива значению j 
присваивается не номер элемента, а конкретное число; переменной s присваивается не 
номер элемента массива, а его значение. 

Литература 
1. Малова И.Е., Горохова С.К., Малинникова Н.А., Яцковская Г.А. Теория и методика 

обучения математике в средней школе. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 445 с. 
 
Анотація. Маюрова Г.Н., Малова І.Є. Методика роботи з завданням на обробку 

масиву з використанням комп'ютерної презентації. У статті розкриваються етапи роботи 
з завданням на обробку масивів і їх особливості в зв'язку з використанням комп'ютерної 
презентації. 

Ключові слова: задача на обробку масивів; навчання рішенню завдань з 
інформатики; комп'ютерна презентація.  

Summary. Mayurova G., Malova I. Technique of work with a task on processing of the 
massif with use of the computer presentation. The article describes the stages of work with the task 
at processing arrays and their features in connection with the use of computer presentation. 

Keywords: the task at processing arrays, teaching in the solution of tasks in informatics, 
computer presentation.  

Аннотация. Маюрова Г.Н., Малова И.Е. Методика работы с задачей на обработку 
массива с использованием компьютерной презентации. В статье раскрываются этапы 
работы с задачей на обработку массивов и их особенности в связи с использованием 
компьютерной презентации. 
Ключевые слова: задача на обработку массивов; обучение решению задач по информатике; 
компьютерная презентация. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 
Зміни в системі освіти зумовлюють необхідність пошуку шляхів удосконалення 

фахової підготовки вчителів, рівень якості якої впливає через навчально-виховну 
взаємодію на формування особистості їх учнів. Велику роль у професійному 
становленні вчителя відіграє підготовка у ВНЗ, адже саме тут закладаються і 
формуються необхідні професійні знання, уміння, суб’єктний досвід та якості 
особистості майбутнього вчителя – фундамент професіоналізму. 

Створенню належних основ професійної компетентності студентів-математиків у 
майбутній діяльності в освітній галузі, на нашу думку, сприятимуть: систематизовані й 
узагальнені знання; вміння систематизувати й узагальнювати навчальний матеріал 
самостійно; здатність систематизувати й узагальнювати знання учнів; уміння навчати 
систематизації й узагальненню знань школярів.  

Одним із дієвих інструментів, які доцільно використовувати для систематизації й 
узагальнення знань і вмінь студентів, є задачі та спеціально сконструйовані на їх основі 
навчальні завдання. Зокрема, відповідний цілеспрямований процес на теренах 
навчальної дисципліни “Елементарна математика” ми употужнюємо завданнями 
внутрішньотематичного і внутрішньоматематичного рівнів.  

Завдання внутрішньотематичного рівня, в основному, спрямовані: на 
безпосереднє формування вміння студентів працювати із поняттями, зокрема, 
узагальнювати, порівнювати, встановлювати родо-видові взаємозв’язки, виділяти 
істотні ознаки, систематизувати поняття (такі завдання ми відносимо до нескладних. 
Однак, зауважимо, що студентам, які не розуміють зміст перелічених вище прийомів 
розумової діяльності, самостійне їх розв’язування є майже непосильною задачею); на 
встановлення зв’язків усередині системи понять, на формування в студентів умінь 
переходити від понять із меншим змістом, але більшим обсягом, до понять із більшим 
змістом і меншим обсягом та навпаки; на відтворення опорних знань, без яких зміст 
будь-якої дисципліни не засвоюється  (усвідомлене формулювання означень, теорем, 
властивостей, як свідчить практика, – одне зі слабких місць у шкільній і вузівській 
освіті); на застосування елементів дослідницької діяльності, зокрема, коли процес 
розв’язування супроводжується дедуктивними міркуваннями, вміннями виконувати 
дію, обернену до узагальнення, – конкретизацію, встановлювати відповідність між 
різними формами подачі матеріалу. 

Приклади завдань задач із теми “Трикутники”. 
№ 1. Укажіть родове і кілька видових понять до поняття “трикутник”. 
№ 2.  Наведіть приклади двох понять (тверджень) із теми “Трикутники”, перше з 

яких є узагальненням другого. 
№ 3. Чи відрізняються характером зв’язків такі пари понять: рівносторонній 

трикутник – рівнобедрений трикутник, гострокутний трикутник – тупокутний 
трикутник (якщо так, то вкажіть, як саме)? 

№ 4. Площу трикутника зі сторонами ,a b  і кутом   між ними можна обчислити 

за формулою 
1 sin
2

S ab  . Якого виду набуває (може набути) дана формула для 
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окремих видів трикутників: а) рівнобедреного; б) рівностороннього; в) прямокутного? 
Завдання внутрішньоматематичного рівня, здебільшого, пов’язані з 

узагальненням шляхом переходу до нових понять (у процесі такого узагальнення 
відкриваються також нові властивості уже вивчених понять і відношень між ними); 
значна частина завдань створюють основи для формування вміння узагальнювати на 
основі структурної подібності (студентам, які звикли завжди діяти формально, за 
шаблоном, помітити це самостійно досить складно); характерною особливістю іншої 
частини завдань є те, що поряд із формуванням у студента вміння конкретизувати 
навчальний матеріал (зокрема, ілюструвати теорію прикладами), водночас формується 
вміння узагальнювати шляхом перенесення знань із одного розділу (галузі) на інші 
(наприклад, поширення формул скороченого множення на рівності різних типів тощо). 

Приклади завдань цього рівня. 
№ 1. Чи можна виділити щось спільне в даних виразах (якщо так, то вкажіть, що 

саме): 
2 2 2 2

2

) ( 1) 2( 3 1); ) 3sin 2 4sin 2 cos2 5cos 2 ;
) 3lg 4 lg 5lg3; ) 9 2 3 13?x x

а y z y z z б x x x x
в x x г

       

    
 

№ 2. Чи мають місце в зазначених розділах геометрії такі твердження: 
№ 
п/ч Твердження Планіметрія Стереометрія 

1 Два перпендикуляри, проведені до двох прямих, 
що перетинаються, перетинаються між собою 

  

2 Якщо пряма перетинає одну з паралельних прямих, 
то вона перетинає й іншу пряму 

  

3 Дві прямі, кожна з яких паралельна третій, 
паралельні 

  

4 Дві прямі, перпендикулярні одній і тій самій 
прямій, паралельні 

  

Цілеспрямоване використання подібних добірок задач спонукає студентів до 
плідної систематичної роботи та досягнення на цій основі більш високого рівня знань, а 
результатом діяльності студентів стає практично-дієва структурована система 
узагальнених знань і вмінь.  

 
Анотація. Москаленко О. А., Москаленко Ю. Д., Марченко В. О., Коваленко О. В. 

Систематизація та узагальнення в контексті фахової підготовки майбутнього вчителя 
математики. Систематизація фахових знань і вмінь студентів – майбутніх вчителів 
математики повинна відбуватися цілеспрямовано. Увага зосереджена на завданнях для 
систематизації знань із різним рівнем узагальнення. 

Ключові слова: систематизація, узагальнення, студент, елементарна математика. 
Summary. Moskalenko O., Moskalenko Yu., Marchenko V., Kovalenko O. 

Systematization and generalization in the context of professional training of future teachers of 
mathematics. Systematization of professional knowledge and skills of students – future teachers of 
mathematics should be targeted. Attention focused on the tasks at systematization of knowledge with 
different levels of generalization. 

Key words: systematization, generalization, student, elementary mathematics. 
Аннотация. Москаленко О., Москаленко Ю., Марченко В., Коваленко Е. 

Систематизация и обобщение в контексте профессиональной подготовки  будущего 
учителя математики. Систематизация профессиональных знаний и умений студентов – 
будущих учителей математики должна происходить целенаправленно. Внимание 
сосредоточено на задачах для систематизации знаний с разным уровнем обобщения. 

Ключевые слова: систематизация, обобщение, студент, элементарная математика. 
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САЙТ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 
Одним із найбільш потужних джерел професійного самовдосконалення вчителя є 

ознайомлення з позитивним педагогічним досвідом інших. Традиційно обмін досвідом 
здійснюється за допомогою відкритих уроків, публікацій у фахових періодичних 
виданнях, на семінарах та конференціях. Віддаючи належне цим перевіреним часом 
шляхам поширення продуктивного досвіду, не можна не визнавати їх недоліків. Той же 
відкритий урок нерідко перетворюється на театралізовану виставу, далеку від 
реального навчального процесу.  

Цифрові технології та Інтернет відкривають нові можливості для налагодження 
між учителями обміну професійними здобутками. Віртуальне поширення досвіду 
позбавлене багатьох недоліків традиційних форм, зокрема таких, як стресогенність, 
часові чи просторові обмеження. Досить перспективним способом здійснення 
мережевої професійної комунікації є персональний web-сайт або блог учителя. 

Ведення професійного блога вчителем С. П. Лабудько розглядає як один із шляхів 
розвитку професійної компетентності в інформаційному суспільстві. Він обґрунтовує, 
що завдяки веденню такого блога вдосконалюються практично всі функціональні 
структурні компоненти професійної компетентності сучасного вчителя: дидактична 
компетентність, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційна, науково-методична, 
психологічна, соціальна. Зокрема, працюючи у блозі, вчитель «навчається кращому, що 
є у колег, обмінюється досвідом, розвиває комунікативні вміння і навички» [3]. 

У вітчизняному сегменті світової мережі можна знайти десятки сайтів педагогів, 
різноманітних за своєю структурою та змістом. Розроблення сайту на сьогодні не 
регламентується жодними нормативними документами і залежить виключно від 
уподобань та можливостей самого автора. Це продукт власної творчості, який реалізує 
представництво вчителя як фахівця у Інтернеті. На вибір стилю, контенту істотно 
впливають цілі, які переслідує автор, і відповідна цільова аудиторія.  

Персональні сайти вчителі переважно створюють з метою самопрезентації або 
сприяння навчальному процесу. У першому випадку сайти відносять до категорії 
сайтів-візитівок або сайтів-портфоліо (розширений варіант візитівки). Потреба у 
таких сайтах найчастіше виникає у зв’язку із проходженням педагогічним працівником 
атестації [1]. У другому випадку сайт адресується учням та їх батькам, що і обумовлює 
його формат. Основне призначення освітнього сайту вчителя-предметника – 
допомогти учням в опануванні його предметом. Такий сайт може виконувати цілий ряд 
дидактичних функцій: організаційну, мотиваційну, навчальну. Тому учительський сайт 
освітнього призначення є сучасним дидактичним засобом, який заслуговує на увагу з 
боку педагогічної теорії та практики. Науковці виділяють ще один тип сайтів – 
предметний сайт, який, фактично, є особистим архівом цифрових професійно 
корисних матеріалів учителя-предметника. Контент саме такого сайту може бути 
особливо цікавим для колег. Разом з тим, даний поділ сайтів за типами є досить 
умовним. На практиці вчителі найчастіше створюють сайти комбінованого типу.  

Розглядаючи персональний сайт шкільного учителя як дидактичний засіб, автори 
статті [2] підкреслюють, що він володіє потужним потенціалом здійснення 
інтерактивної дистанційної взаємодії між усіма учасниками педагогічного процесу – 
вчителем, учнями, їх батьками. Очевидно, до об’єктів такої взаємодії варто додати й 
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колег учителя. Навіть якщо сайт освітнього формату, не лише вихованці автора, а й 
інші вчителі можуть також його відвідувати й знаходити корисні для себе матеріали. 
Проте для реалізації цього потенціалу необхідно докласти чимало зусиль.  

Реальний стан розвитку професійного мережевого вчительського співтовариства 
далекий від бажаного. По-перше, персональних сайтів українських учителів на сьогодні 
все ще не так багато. А якісних та справді активних серед них – ще менше. Наприклад, 
на запит «сайт учителя математики + Чернігів» пошукова система Google на першій 
сторінці пропонує лише два релевантних результати. Це підтверджує і опитування 
учителів. Справді, серед чернігівських учителів математики наразі не є популярним 
ведення професійного блогу і навіть відвідування існуючих у мережі блогів чи сайтів 
колег. Основна причина: створення сайту та регулярне його оновлення вимагає багато 
часу. Крім того, значна частина вчителів вважає себе недостатньо інформатично 
компетентними для цього. Не випадково авторами більшості активних сайтів є вчителі 
математики та інформатики. Перегляд сайтів колег також нерідко призводить до 
непродуктивних витрат часу. Звичайно, за таких обставин персональний сайт учителя 
як засіб професійної комунікації не виправдовує сподівань. 

Натомість, активність тих самих учителів у соціальних мережах набагато вища. 
Це наштовхує на думку про доцільність існування загального професійно 
орієнтованого сайту у форматі соціальної мережі. Такий сайт міг би об’єднати значну 
частину вчителів у єдину професійну спільноту. На жаль доводиться визнати, що 
автономна мережа для учителів є досить віддаленою перспективою. Тому варто 
максимально використовувати ресурси вже існуючих соціальних мереж. Так, на 
сьогодні, наприклад, у Facebook відсутня група, яка б об’єднувала учителів 
математики. Припускаємо, що її створення було б досить корисним. 
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Анотація. Музиченко С. В. Сайт учителя математики як засіб професійної 

комунікації. Розглянуто можливості використання персонального сайту у роботі вчителя, 
зокрема для обміну досвідом з колегами. Вказано на доцільність налагодження професійної 
комунікації на основі ресурсів соціальних мереж. 
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Summary. Muzychenko S. V. The site of mathematics teacher as a means of professional 

communication. The possibilities of using of a personal site in the work of teacher are considered, in 
particular for the exchange of experience with colleagues. The necessity of establishing professional 
communication based on resources of social networks. 
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Аннотация. Музыченко С. В. Сайт учителя математики как средство 

профессиональной коммуникации. Рассмотрена возможность использования персонального 
сайта в работе учителя, в частности с целью обмена опытом с коллегами. Указано на 
целесообразность осуществления профессиональной коммуникации на основе ресурсов 
социальных сетей. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ» ЯК ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ  
У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МАТЕМАТИКИ 
 
На сьогоднішньому етапі модернізації освіти природничо-математичні предмети і 

спеціальності знаходяться у пріоритеті, як і розвиток STEM-освіти («наука, технології, 
інженерія та математика»). Тому питання професійної підготовки майбутніх учителів 
математики є досить актуальною.Одним із шляхів формування фахово компетентного 
вчителя математики є його історико-математична підготовка під час навчання у 
педагогічному вузі. 

Про значення історії математики у фаховій підготовці майбутніх учителів 
математики наголошували такі відомі вчені як В. Бевз. О. Боголюбов, Л. Вивальнюк, 
Г. Глейзер, Б. Гнєденко, Т. Годованюк, І. Депман, Т. Дідківська, М. Ігнатенко, 
А. Колмогоров, І. Сверчевська, М. Шкіль та інші. В той же час аналіз реального стану 
навчально-виховного процесу в педагогічних вищих навчальних закладах України 
свідчить про те, що історико-математична підготовка майбутніх учителів математики 
не є комплексною. Причиною цього може бути недооцінення ролі історії математики 
під час фахової підготовки майбутніх учителів математики. 

Практика показує, що у педагогічних вузах України такі навчальні дисципліни як 
«Історія математики», «Історія і методологія математики» та інші є не нормативними й 
вивчаються на старших курсах (3, 4, 5 рік навчання). А іноді й взагалі відсутні. На нашу 
думку історико-математичну підготовку треба здійснювати з першого до останнього 
року навчання майбутніх учителів математики за принципом багаторівневості [1]. 

Ми погоджуємося з багатьма вченими (В. Бевз [2], Т. Годованюк [3] та інші), які 
стверджують, що історико – математична підготовка майбутніх учителів математики 
повинна починатися з пропедевтичного етапу. Він може бути реалізований у формі 
факультативів, історичних гуртків, під час вивчення інших математичних дисциплін 
тощо. Також можливо організувати систематичний курсу, який буде викладатися на 
першому та/ або другомуроці навчання.  

Так на базі Бердянського державного педагогічного університету у навчальний 
план підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Математики), який 
запроваджений з 2016-2017 н.р., у цикл професійно-практичної підготовки внесена як 
обов’язкова навчальна дисципліна «Істрія математики». Якщо розглядати даний курс як 
пропедевтичний етап історико-математичної підготовки майбутніх вчителів 
математики, то необхідно визначити мету і завдання його вивчення.  

На основі теоретико-методологічного аналізу проблеми історико-математичної 
підготовки майбутніх учителів математики, визначення поняття «пропедевтика» та 
«пропедевтичні курси»ми зробили висновок, що навчальний курсу «Історія 
математики» на першому році фахової підготовки майбутніх учителів математики 
повинен стати одним із підготовчих етапів до введення студентів у систематичне 
вивчення дисциплін математичного і методичного характеру. 

Визначено, що метою викладання навчальної дисципліни «Історія 
математики»єформування у студентів: загального уявлення про математику як науку в 
її історичному розвитку; пропедевтичних історико-математичних знань та здатності 
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застосовувати ці знання в процесі вивчення навчальних дисциплін математичного та 
методичного характеру;здатності до узагальнення, аналізу, постановки цілей та шляхів 
досягнення успіху засобами акмеологічного впливу; бази для розвитку загальних 
компетентностей як основи для формування фахових компетентностей майбутніх 
учителів математики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія математики» на першому 
курсі фахової підготовки майбутніх учителів математикиє: відтворення змісту 
історичного розвитку математики як науки, історії виникнення деяких математичних 
методів, понять та позначень; висвітлення внеску, зробленого в розвиток математики 
великими вченими минулого, зокрема і вітчизняними вченими; окреслення деяких 
питань розвитку вітчизняної математики; систематизація та узагальнення попередніх 
історико-математичних знань; розкриття деяких психолого-педагогічних задач історії 
математики у майбутній фаховій діяльності вчителя математики; формування умінь 
застосовувати історико-математичні знання в процесі вивчення навчальних дисциплін 
математичного та методичного характеру; формування вмінь обробляти, аналізувати, 
систематизувати та критично оцінювати історико-математичні джерела та біографії 
вчених; формування загальних та фахових компетентностей як основних результатів 
навчання. 

 
Література  

1. Дробышев Ю.А. Историко-математическаяподготовкабудущего учителя математики [монография] 
/ Ю.А.  Дробышев– М.: Дрофа, 2010. – С. 9 

2. Годованюк Т.Л. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних 
університетів [Текст] : автореф. дис . ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. Л. Годованюк ; наук. керівник 
В. Г. Бевз ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 20 с. 

3. Бевз В.Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у 
фаховій підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед.наук : 
спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики / В.Г. Бевз. – Київ, 2007. – 49 с. 
 
Анотація. Панова С. О. Мета та завдання навчальної дисципліни «Історія 

математики» як пропедевтичного курсу у системі фахової підготовки майбутніх учителів 
математики. У статті визначено мету викладання навчальної дисципліни «Історія 
математики» як пропедевтичного курсу у системі фахової підготовки майбутніх учителів 
математики, запропоновано перелік основних завдань вивчення дисципліни «Історія 
математики» на першому курсі фахової підготовки майбутніх учителів математики. 

Ключові слова: математика, історія математики, майбутній вчитель математики, 
пропедевтика, фахова підготовка. 

Summary. Panova S. The purpose and tasks of the discipline "History of Mathematics" as 
a propaedeutic course in the system of professional training of future teachers of mathematics. 
The article defines the purpose of teaching the subject "History of Mathematics" as a propaedeutic 
course in the system of professional training of future teachers of mathematics, the list of the main 
tasks of studying the discipline "History of Mathematics" in the first year of professional training of 
future teachers of mathematics is proposed. 

Keywords: mathematics, mathematics history, future teacher of mathematics, propaedeutics, 
vocational training. 

Аннотация. Панова С.О. Цель и задачи учебной дисциплины «История 
математики» как пропедевтического курса в системе профессиональной подготовки 
будущих учителей математики.  В статье определены цели преподавания учебной 
дисциплины «История математики» как пропедевтики курса в системе профессиональной 
подготовки будущих учителей математики, предложен перечень основных задач изучения 
дисциплины «История математики» на первом курсе профессиональной подготовки будущих 
учителей математики. 

Ключевые слова: математика, история математики, будущий учитель математики, 
пропедевтика, профессиональная подготовка. 
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РОЛЬ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ФІЗИКИ» У МЕТОДИЧНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
Українська система освіти перебуває на стадії становлення та реформування. 

Прийнятий нещодавно Закон України «Про освіту» (редакція від 05.09.2017) окреслив не 
лише цілі і завдання сучасної системи освіти, а й визначив основні засади державної 
політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності, серед яких «забезпечення 
якості освіти та якості освітньої діяльності» та «науковий характер освіти» [1]. Це в свою 
чергу підвищує вимоги до рівня підготовки вчителя, зокрема фізико-технологічного 
профілю, який прийде працювати до сучасного загальноосвітнього навчального закладу. 

Компетентність вчителя фізико-технологічного профілю можна змоделювати. 
Вона складається з видів діяльності, функцій, типових завдань, які він розв’язує. 
Вказані види входять і до переліку вимог до методичної підготовки майбутнього 
вчителя. Завдання, які йому належить розв’язувати в процесі практичної діяльності, ми 
об’єднуємо у декілька груп: 1) самоосвіта і дослідницька робота в області методики 
навчання дисциплін фізико-технологічного напрямку; 2) розробка і проведення уроків; 
3) технологія обладнання навчального кабінету різними засобами; 4) планування, 
розробка та організація проведення навчальних екскурсій; 5) система позакласної 
роботи; 6) обґрунтування необхідності факультативних занять; 7) удосконалення 
результатів навчальних досліджень, розробка і застосування умов, шляхів, засобів, що 
стимулюють розвиток мислення і сприяють вихованню учнів у процесі навчання 
дисциплін фізико-технологічного напрямку [2, с. 280]. 

Проблемою підготовки компетентного вчителя фізико-технологічного профілю 
займалися П.С. Атаманчук,О.І. Бугайов, Г.Ф. Бушок, О.І. Іваницький, А.В. Касперський, 
О.І. Коновал, М.Т. Мартинюк, І.О. Мороз, Л.І. Осадчук, А.І. Павленко, Н.В. Подопригора, 
В.П. Сергієнко, В.Д. Сиротюк, Б.А. Сусь, В.Д. Шарко, М.І. Шут та ін. При цьому в 
умовах стрімкого зростання вимог до рівня підготовки випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів і як наслідок підвищення рівня запитів суспільства до методичної 
компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного напрямку вважаємо за 
необхідне приділити увагу процесу математичної підготовки зазначених фахівців. 

Дослідження проводиться відповідно до тематичного плану наукових досліджень 
Лабораторії дидактики фізики Інституту педагогіки НАПН України у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка і є складовою тем «Теоретико-методичні основи навчання фізики і 
технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (номер держ. реєстр. 
0116U005381) та «Хмаро орієнтована віртуалізація навчального експерименту з фізики 
в профільній школі» (номер держ. реєстр. 0116U005382). 

Однією з нормативних дисциплін у навчальному плані підготовки фахівців фізико-
технологічного напрямку у вищому педагогічному навчальному закладі є дисципліна 
«Математичні методи фізики» (ММФ). Мета її викладання: сформувати у студентів 
цілісне уявлення про основні математичні моделі, аналіз характеру їх поведінки в тих або 
інших фізичних умовах, якісному обговоренню проблем і завдань при вивченні деяких 
теоретичних математичних методів дослідження фізичних явищ і процесів, з’ясуванню 
перспектив розвитку фізики як науки з огляду застосування методів математичного 
аналізу її математичних моделей. Змістово курс ММФ охоплює [3] всі розділи 
математичної теорії поля, а також основні типи диференціальних рівнянь у частинних 
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похідних другого поряду, які найчастіше зустрічаються у фізичних теоріях. Проведені 
нами дослідження [4] дали змогу визначити якості студентів, що характеризують їх 
уміння застосувати методи математичного моделювання у емпіричних і теоретичних 
дослідженнях фізичних систем. 

В умовах різкого скорочення аудиторних (контактних) годин на опанування всіх 
без виключення навчальних дисциплін у вищій школі зростає роль самостійної роботи 
студентів. У зв’яжу з цим нами розроблена система засобів поетапної діагностики [3] 
рівня опанування майбутніми вчителями курсом ММФ, що сприяє формуванню в них 
математичної компетентності та здатності до самореалізації і самовдосконалення. 

Таким чином, курс «Математичні методи фізики» в сучасних умовах підготовки 
майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю у вищих педагогічних навчальних 
закладах забезпечує формування в них математичної компетентності, яка забезпечить 
підвищення їх професійної підготовки, здатності до самореалізації, самовдосконалення 
та саморозвитку. Запропонована нами методика навчання ММФ сприяє формуванню в 
студентів вміння застосовувати математичний апарат, здійснювати математичне 
моделювання, зокрема і з використанням інформаційних технологій, для розв’язання 
поставлених фізичних задач. Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
удосконаленням фахової підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю, 
зокрема з використанням хмаро орієнтованого навчального середовища. 
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Анотація. Садовий М.І., Трифонова О.М. Роль курсу «Математичні методи фізики» у 

методичній підготовці майбутнього вчителя. Вимоги, що ставляться до сучасного вчителя 
фізико-технологічного профілю вимагають підвищення рівня його методичної підготовки. В 
статті акцентована увага на необхідності удосконалення математичної підготовки фахівців 
зазначеного профілю, як основи удосконалення їх фахової компетентності. 

Ключові слова: вчителі фізико-технологічного профілю, фахова компетентність, 
методична підготовка, математичні методи фізики. 

Summary. Sadovyi M., Tryfonova O. The role of the course «Mathematical Methods of 
Physics» in the methodical preparation of the future teacher. The requirements for a modern 
teacher of the physical and technological profile require an increase in the level of his methodological 
training. The article focuses on the need to improve the mathematical training of specialists of the 
specified profile, as the basis for improving their professional competence. 

Keywords: teachers of the physico-technological profile, professional competence, methodical 
training, mathematical methods of physics. 

Аннотация. Садовой Н.И., Трифонова Е.М. Роль курса «Математические методы 
физики» в методической подготовке будущего учителя. Требования, предъявляемые к 
современному учителю физико-технологического профиля, предусматривают повышение 
уровня его методической подготовки. В статье акцентировано внимание на необходимости 
совершенствования математической подготовки специалистов указанного профиля, как 
основы повышения их профессиональной компетентности. 

Ключевые слова: учителя физико-технологического профиля, профессиональная 
компетентность, методическая подготовка, математические методы физики. 
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ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ 

З ДВОМА ПАРАМЕТРАМИ 
 

При розв’язуванні рівнянь, нерівностей та їх систем із двома параметрами на 
координатній площині в окремих випадках можна виділити області, для кожної із яких 
відповідь на задачу задається певними співвідношеннями – деякими функціями від 
двох параметрів. Наведені міркування дозволяють створювати компактні за об’ємом 
методичні матеріали з певних тем, які охоплюють фактично необмежену кількість 
вправ із відомими розв’язками, що є актуальним мабуть для кожного, хто навчає 
математиці. Ми називаємо їх карточками-тренажерами. Фіксуючи на координатній 
площині певну точку та підставляючи її координати (значення параметрів) в умову, ми 
отримуємо конкретну задачу, а у залежності від того, в яку область попадає точка, 
дістаємо конкретну відповідь. 

Розглянемо карточки-тренажери, які можна використовувати при розв’язуванні 
тригонометричних рівнянь та нерівностей. 

1. Розв’язати рівняння   аxbxba  coscos . 

Якщо 5,2  ba , отримаємо рівняння 2cos5cos52  xx . Дане рівняння 
можна розв’язати, ввівши заміну xt cos5  та скориставшись геометричним змістом 

модуля. Отримаємо подвійну нерівність ,20  t  тобто .
5
2cos0  x

 
Користуючись 

карточкою-тренажером, можна з’ясувати, що розв’язки знаходяться у зоні 2, отже 

відповідь: .,2
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Якщо 2,3  bа , отримаємо рівняння 3cos2cos23  xx , розв’язки якого 
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2. Розв’язати нерівність    .2sin2 bbax   

Розв’язками нерівності 
3
1

3
4sin2 x  (

3
1,

2
1

 ba  знаходяться у зоні 1) буде 

проміжок .,2
6

5;2
6
5arcsin2

6
5arcsin,2

6
Znnnnnx 



 



  





 

Потрібно відмітити, що підбір конкретних задач з використанням таких карточок 
є цілком керованим процесом. Зокрема, якщо у прикладі 2 ми хочемо отримати 
нерівність, розв’язками якої є окремі точки числової осі, то достатньо вибрати значення 
параметрів із області 6. Наприклад, розв’язками нерівності 01sin2 x  







  0,

2
1 ba  є значення   .,

6
1 Znnx n    

Запропоновані ідеї можуть використовуватись у підборі дидактичних матеріалів 
курсу алгебри загальноосвітніх навчальних закладів та при викладанні елементарної 
математики та методики навчання математики у ВНЗ. 
 

Анотація. Собкович Р. І., Кульчицька Н. В. Тригонометричні рівняння та нерівності 
з двома параметрами. Розглянуто приклади тригонометричних рівнянь та нерівностей з 
двома параметрами та шляхи застосування карточок-тренажерів при їх розв’язуванні. 
Запропоновані ідеї можуть використовуватись у курсі алгебри, елементарної математики та 
методики навчання математики. 

Ключові слова: задачі з двома параметрами, тригонометричні рівняння та нерівності, 
карточка-тренажер, фахова методична підготовка студентів. 

Summary. Sobkovych R., Kulchytska N. Trigonometric equations and inequalities with 
two parameters. We consider examples of trigonometric equations and inequalities with two 
parameters and ways of using card-trenazher at solving them. The proposed ideas can be used by in 
the course of algebra, elementary mathematics and methods of teaching mathematics. 

Key words: tasks with two parameters, trigonometric equations and inequalities, card-
trenazher, professional methodical preparation of students. 

Аннотация. Собкович Р. И., Кульчицкая Н. В. Тригонометрические уравнения и 
неравенства с двумя параметрами. Рассмотрены примеры тригонометрических уравнений и 
неравенств с двумя параметрами и пути применения карточек-тренажеров при их решении. 
Предложенные идеи могут использоваться в курсе алгебры, елементарной математики и 
методики обучения математике. 

Ключевые слова: задачи с двумя параметрами, тригонометрические уравнения и 
неравенства, карточка-тренажер, профессиональная методическая подготовка студентов. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 
ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

 
Поняття ”функція” відноситься до математичних понять, перше уявлення про які 

учні одержують у шкільному курсі математики (ШКМ), а його глибоке наукове 
обґрунтування відбувається під час навчання першого змістового модуля ”Вступ до 
аналізу” вузівського курсу ”Математичний аналіз”. Тут поряд з поняттям ”функція” 
розглядають й інші поняття, зокрема ”відповідність” та ”відображення”. 
Систематизація, розвиток та узагальнення знань про функції і методи їх дослідження, 
вироблення відповідних вмінь і компетентностей відносяться до основних завдань 
навчання дисципліни ”Математичний аналіз”.  

Математичну компетентність, пов’язану з поняттям функції (МКФ) 
визначають як складову математичної компетентності, що полягає у спроможності 
застосовувати в різноманітних сферах діяльності уявлення та знання про функціональні 
залежності, функції та їх узагальнення, способи їх подання, методи їх знаходження і 
дослідження, методи застосування та інтерпретації результатів досліджень 
функціональних залежностей. При цьому виділяють 4-ри компонента: змістова 
складова К1 – уявлення і знання про функціональні залежності, функції та їх 
узагальнення, способи їх подання та операційні складові (К2-К4) [1, c.5]. 

Засвоєння наукових основ функціональної змістової лінії ШКМ майбутніми 
вчителями математики є необхідною умовою формування в них та, згодом, в їх учнів 
математичної компетентності, пов’язаної з поняттям функції. Це засвоєння 
відбувається не лише під час навчання математичного аналізу, а і під час навчання 
дисципліни ”Наукові основи шкільного курсу математики” та курсу за вибором ”Деякі 
питання шкільного курсу математики з точки зору вищої” [2, c. 249-252]. 

Зупинимось на основних моментах методики навчання теми ”Відображення та 
функції в шкільному курсі математики” під час її читання для студентів педагогічних 
спеціальностей. При формулюванні мети та завдань навчання даної теми ми виходимо з 
мети та завдань згаданих дисциплін. Отже, метою навчання даної теми є 
систематизація знань студентів, пов’язаних з поняттям функція, яке покладено в основу 
сучасного шкільного курсу математики. Завдання навчання теми: 1) аналіз курсу 
шкільної математики з точки зору фундаментальних математичних ідей відповідність, 
відображення, функція; 2) показ розвитку поняття ”функція”, яке відіграє провідну роль 
в курсі сучасної шкільної математики; 3) розкриття ролі і місця понять ”функція” та 
”відображення” у шкільному та вузівському курсі математики; 4) сприяння 
усвідомленню студентами теоретико-множинного та логічного аспектів у викладі теми 
яка відноситься до теоретичних основ ШКМ; 5) проведення порівняльного аналізу 
означень загальнонаукових понять, пов’язаних з функцією, з означеннями цих понять у 
ШКМ; 6) розгляд елементарних функцій і їх класів, класифікації функцій за їх будовою 
та властивостями; 7) з’ясування спільних підходів та особливостей, які використовують 
під час навчання елементарних функцій у ШКМ та вузівських курсах ”Математичний 
аналіз”, ”Вища математика”. 

Сформульовані завдання переконують в тому, що тема ”Відображення та функції 
в шкільному курсі математики” містить питання які складають теоретичні основи тем 
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”Функції в курсі алгебри основної школи”, ”Повторення і розширення відомостей про 
функції” та інших пов’язаних з методикою навчання функціональної змістової лінії.  

На вивчення даної теми на згаданих дисциплінах відводиться одне лекційне та 
одне практичне заняття, частина матеріалу виноситься на самостійне опрацювання. 

Сформулюємо, як приклад, окремі питання першої частини лекційного заняття, 
які відносяться до поняття функція, числова функція: 1) Напрями які існують у 
тлумаченні поняття ”функція” та їх суть. 2) Означення поняття ”функція” у діючих 
шкільних підручниках. Поняття ”відображення” з яким отожнюється поняття функції в 
курсі алгебри і початків аналізу 10 класу. 3) Означення поняття ”відповідність” між 
множинами у різних посібниках для ВНЗ. Функціональна відповідність. 
4) Використання методу доцільних задач перед введенням поняття ”відображення”. 
Математичні поняття, пов’язані з поняттям ”відображення”, введення яких ця задача 
робить більш наочним та сприяє їх формуванню. 5) Формулювання означення 
ін’єктивної, сюр’єктивної, бієктивної функції на теоретико-множинній мові. Приклади. 
6) Обернене відображення. Означення, приклад, умова існування. 7) Ототожнення 
понять ”функція” та ”відображення” у курсі вищої математики та ін. 

На практичне заняття виносяться завдання пов’язані зі з’ясуванням рівня 
засвоєння студентами окремих математичних та методичних понять, вмінь 
застосовувати ці поняття на практиці. Наприклад, завдання може бути таким: з’ясуйте 
до якого виду відносяться наступні функції: а) RR f , де f  визначається умовою 
  2xxf  ,  Rx ; б)   Rh;0 , де h  визначається умовою   2xxh  , 

   ;0x ; в)     ;0;0 g , де g  визначається умовою   2xxg  ,    ;0x . 
Запропонована методика у повному варіанті доповіді буде представлена детально. 
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Анотація. Соколенко Л.О. Методика навчання наукових основ функціональної 

змістової лінії майбутніх вчителів математики. У статті визначені мета, завдання, зміст 
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Summary. Sokolenko L.  Methods of teaching scientific foundations of the functional 
content line of future mathematics teachers. The goal, tasks, content of the theme "Mappings and 
functions in the school mathematics course" is defined in the article and recommendations are made 
on the methodic of its teaching students of pedagogical specialitys. 

Key words: functional content line, correspondence, mapping, function, scientific foundations, 
future mathematics teachers. 

Аннотация. Соколенко Л.А. Методика обучения научных основ функциональной 
содержательной линии будущих учителей математики. В статье определена цель, задания, 
содержание темы ”Отображения и функции в школьном курсе математики” и сделаны 
рекомендации относительно методики её обучения студентов педагогических 
специальностей. 

Ключевые слова: функциональная содержательная линия, соответствие, 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ ПРИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
Одним із пріоритетних завдань міністерства освіти та науки України на 

сучасному етапі визначено розробку системи внутрішнього забезпечення якості 
професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. Таке завдання є 
надзвичайно актуальним для педагогічних вищих навчальних закладів, оскільки 
випускники саме цих вишів продовжують свою професійно-наукову діяльність у галузі 
освіти, і в перспективі відповідають за якість підготовки учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів 
неможливе без використання сучасних інноваційних методів організації навчання 
студентів та систематичного об’єктивного контролю навчальних досягнень. Водночас 
згідно з останніми тенденціями формування навчальних планів та програм, значна 
частина навчального матеріалу передбачає самостійне опрацювання та вивчення 
студентами окремих тематичних розділів, що, на жаль, дещо знижує якість їх 
засвоєння. У зв’язку з цим актуальними стають питання розробки таких засобів 
організації самостійної роботи студентів, які сприятимуть підвищенню якості засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Одним із таких засобів є використання тестів. При 
організації самостійної роботи студенів тести можуть бути використані для навчання 
(засвоєння та відпрацювання певних вмінь та навичок) та для самоконтролю. 

Важливою особливістю тестів, що використовуються для навчання є те, що при їх 
розв’язуванні головним є не результат тесту, а процес його виконання. Тому можна 
говорити про регулювання самого процесу навчання. Використання тестів для навчання 
дозволяє урізноманітнити діяльність студентів при відпрацюванні необхідних вмінь та 
навичок за рахунок використання завдань різних форм. Завдання в тестовій формі, 
призначені для навчання, можуть містити в собі план розв’язку до задач певних типів, 
алгоритм дій при вивченні навчального матеріалу, орієнтири, де подається інформація, 
на яку в першу чергу має бути сфокусована увага студента і т. ін. 

Наведемо приклади тестових завдань, одне з яких призначене для контролю, а 
інше – для навчання, які побудовані на розгляді однієї і тієї самої математичної 
ситуації. 

Завдання для контролю (для перевірки сформованості вміння знаходити 
ймовірність добутку незалежних подій). 

Двоє стрільців незалежно один від одного стріляють в одну мішень. Ймовірність 
попадання в мішень для першого стрільця дорівнює 0,5, а для другого — 0,4. 
З’ясовують ймовірність того, що обидва стрільці влучать в мішень. Вкажіть правильну 
відповідь. 

А. 0,1.     Б. 0,2.     В. 0,45.    Г. 0,9. 
Завдання для навчання (для формування уміння знаходити ймовірність добутку 

незалежних подій). 
Двоє стрільців незалежно один від одного стріляють в одну мішень. Ймовірність 

попадання в мішень для першого стрільця дорівнює 0,5, а для другого — 0,4. 
З’ясовують ймовірність того, що обидва стрільці влучать в мішень. Позначте, які з 
наведених чотирьох тверджень правильні, а які – неправильні. 



 

199 

А. Попадання в мішень другим стрільцем залежить від результату пострілу 
першого. 

Б. Ймовірність того, що обидва стрільці влучать в мішень, дорівнює сумі 
ймовірності попадання в мішень першого і ймовірності попадання другого. 

В. Ймовірність того, що обидва стрільці влучать в мішень, дорівнює добутку 
ймовірності попадання в мішень першого і ймовірності попадання другого. 

Г. Ймовірність того, що хоча б один стрілець попаде в мішень менша, ніж 
ймовірність того, що обидва стрільці попадуть в мішень. 

Зазначимо, що для варіантів відповідей в обох тестових завданнях використані 
типові помилки студентів при обчисленні ймовірності добутку двох подій, але в 
тестовому завданні для контролю, використано результати неправильних міркувань, а в 
завданні для навчання для розробки варіантів відповідей використані міркування, які 
сприяють формуванню уміння знаходити ймовірність добутку двох незалежних подій і 
дозволяють нагадати студентам зміст орієнтовної основи відповідної діяльності. Також 
в завданні для навчання останній варіант відповіді призначений для самоконтролю. Він 
сприяє формуванню вмінь студентів ретельно аналізувати умову, розпізнавати 
сумісні/несумісні та залежні/незалежні події, розуміти зміст теорем множення і 
додавання ймовірностей та вмінь їх застосовувати. 

Важливим елементом самостійної роботи студентів є самоконтроль. Завдяки 
самоконтролю студенти отримують інформацію про повноту і якість вивчення 
навчального матеріалу; визначають утруднення, що перешкоджають подальшому 
засвоєнню навчального матеріалу, та рівень власних навчальних досягнень шляхом 
порівняння результатів своєї навчальної діяльності з відповідними зразками. Тести для 
самоконтролю призначені допомогти студентам зосередити увагу на ключових 
питаннях теми. Тому в таких тестах має бути передбачена система педагогічної 
підтримки, яка може бути реалізована через використання диференційованих за рівнем 
складності тестових завдань або побудову тестових завдань з урахуванням принципу 
поетапного аналізу ситуації, що передбачає пред’явлення варіантів відповідей у 
тестовому завданні у вигляді плану розв’язування завдання.  

Спеціально розроблені тести для навчання та самоконтролю дозволяють 
студентам контролювати процес власного просування у навчанні. Такі тести 
стимулюють самостійну роботу студентів, допомагають сприймати та засвоювати 
новий матеріал, сприяють розвитку творчих здібностей, логічного мислення і 
формуванню вмінь та навичок роботи з підручником та іншими джерелами інформації. 

 
Анотація. Сушко Ю. С. Використання тестових завдань з математики при 

організації самостійної роботи студентів. У статті розглянуто питання удосконалення 
організації самостійної роботи студентів за рахунок використання тестових завдань.  

Ключові слова: самостійна робота студентів, тести для навчання, тести для 
самоконтролю.  

Summary. Sushko U. The using of test tasks is from mathematics during organization of 
independent work of students. The questions of improving of organization of independent work of 
students is due to the use of test tasks are considered in this paper.  

Keywords: independent work of students, tests for studies, tests for self-control.  
Аннотация. Сушко Ю. С. Использование тестовых заданий по математике при 

организации самостоятельной работы студентов. В статье рассмотрены вопросы 
усовершенствования организации самостоятельной работы студентов при помощи 
использования тестовых заданий.  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, тесты для обучения, тесты 
для самоконтроля. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ     
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 
Нині в Україні відбувається переорієнтація системи освіти, що вимагає переходу 

від знаннєвої моделі освіти до компетентнісної. Це обумовлює принципову 
необхідність переосмислити усі фактори, від яких залежить якість освітнього процесу. 
Професійна діяльність вчителя математики – це складне, інтегральне утворення, 
сукупність різних за цілями та характером видів діяльності, що спрямовані на 
створення і внесення вчителем змін в математичну освіту, що постійно оновлюється. 

Питання професійної підготовки майбутніх вчителів висвітлюється в різних 
аспектах педагогічної науки. Незважаючи на значний вклад науковців у вирішення 
проблеми підготовки майбутніх вчителів математики до професійної діяльності, 
нез’ясованими залишаються суперечності між: необхідністю застосування системного 
підходу до дослідження складних багатоаспектних проблем забезпечення якості 
освітнього процесу та наявними можливостями виявлення механізмів протікання 
професійної підготовки майбутнього вчителя математики як цілісного системного 
об’єкта; сучасними викликами до професійної підготовки майбутніх вчителів 
математики та реальним станом готовності студентів до їх подолання. Необхідно 
надати студентам оптимальні можливості отримання професійної підготовки бажаного 
рівня і характеру в системі неперервної освіти. Професійна підготовка майбутнього 
вчителя математики повинна перетворити студента в учителя-професіонала. У 
професійній підготовці вчителя математики виокремлюють такі складові: предметно-
математична, психолого-педагогічна, методична підготовки. У предметно-
математичній підготовці необхідна відмова від вихолощеного, формалізованого 
викладання математичних дисциплін з опорою на принцип фундаменталізму, що 
сприятиме можливості побачити шкільну математику з найвищої точки зору, яка 
дозволяє об’єднати розрізнені факти, звести їх до системи на базі загальних 
математичних і логічних ідей, які слугують сучасними основами шкільної математики. 
У психолого-педагогічній та методичній підготовках, які є домінантами професійної 
підготовки, студенти повинні цілеспрямовано вивчати технології навчання математики, 
що пов’язують між собою педагогічні, психологічні та методичні аспекти на 
принципово новій основі, що передбачає інтегрований підхід. Цей підхід повинен 
отримати функціональну значущість і структурну визначеність і реалізуватися в рамках 
системи спецкурсів, спецсемінарів, педагогічної практики.  

Професійну підготовку майбутнього вчителя математики ми розглядаємо як 
цілісну цілеспрямовану складну відкриту нестабільну динамічну педагогічну систему, 
функціонування якої передбачає опору на певні підсистеми, що забезпечують 
готовність студентів до ефективної педагогічної діяльності. Взаємозв’язок підсистем на 
основі їх інтеграції дозволяє досягти основну мету системи – підготувати 
компетентного вчителя математики, здатного працювати у якісно нових умовах 
постіндустріального інформаційного суспільств, для яких характерні стрімкий розвиток 
і динамічність,  коли старіння відомостей відбувається швидше, ніж завершується 
навчальний цикл в освітньому закладі. Функціювання такої системи забезпечує 
створення умов для розвитку особистості майбутнього вчителя математики на основі 
оволодіння змістом математичної освіти, діяльнісно-операційною стороною навчання 
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тощо. Оновлення системи підготовки сучасного вчителя математики передбачає 
перегляд структури та змісту професійної підготовки, створення умов для 
максимальної індивідуалізації навчання, ефективної самостійної роботи, формування 
вміння успішно відповісти на  виклики, що пронизують не лише нині все наше життя, в 
тому числі й систему освіти, але й постійно оновлюються: перехід цивілізації до 
інформаційного суспільства; реалії глобалізуючого інформаційного суспільства 
витісняють звичні поняття, що формуються в школі; підручники активно 
трансформуються в інформаційні джерела; знання переростає у компетентність; сучасні 
учні радикально відрізняються від своїх попередників; диверсифікація системи освіти 
та зміна умов роботи вчителя; поєднання непоєднуваного; розвиток нових технологій 
вимагає розвиток людини; зміни в учнях відбуваються значно швидше, ніж зміни в 
системі освіти; відрив змісту освіти від потреб практики; розвиток декількох 
технологій поширення та обороту знань (освіта потісняється засобами масової 
інформації); вплив цінностей постмодернізму на стан системи освіти; 
фундаментальність змісту математичної освіти слабо пов’язується  з майбутньою 
професійною діяльністю; реальне зменшення навчальних годин на предметну 
підготовку. Таке оновлення опирається на: перехід від навчання знанням до 
формування та розвитку вмінь і далі до навчання розумінню; забезпечення поетапного 
процесу формування професійної компетентності під час реалізації функцій навчання, 
виховання, розвитку; відображення реалізації механізму формування професійної 
компетентності в процесі їх навчання; динамічний рух діяльності студента від 
навчальної діяльності через квазіпрофесійної і навчально-професійної до професійної 
діяльності; особистісне включення студента в навчальну діяльність; проектування 
навчальної діяльності студента як поетапної самостійної роботи; використання методів 
навчання, які моделюють зміст професійної діяльності; розробка компетентнісно-
орієнтованих програм, курсів професійних дисциплін, де до кожного модуля додається 
перелік  компетентностей (або компетенцій), що формуються через його вивчення; 
переорієнтація на міждисциплінарність і поліпрофесіональність, як середовища, в яке 
піде випускник, так і самого освітнього простору. Педагогічний процес проектується як 
єднання чотирьох факторів: фундирування, дидактичної системи, творчої активності 
студентів, стійкості шкільних математичних знань. Практика – системоутворюючий 
компонент професійної підготовки. 
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До проблеми реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання  
майбутніх учителів математики 

 
Математичні дисципліни відіграють визначальну роль у підготовці майбутніх 

учителів математики як в аспекті забезпечення необхідного рівня їх математичної 
культури, так і в плані формування наукового світогляду, розуміння сутності 
прикладної і практичної спрямованості математичних дисциплін, оволодіння методами 
математичного моделювання. Основні завдання викладання математичних дисциплін у 
ВНЗ полягають у тому, щоб продемонструвати студентам сутність наукового підходу 
до вивчення процесів і явищ оточуючого світу, виявити роль математики у здійсненні 
та аналізі наукових досліджень і технічному прогресі; навчити студентів прийомам 
побудови математичних моделей, методам дослідження і розв’язування 
формалізованих задач; виробити у студентів уміння аналізувати отримані результати, 
сформувати навички самостійного опрацювання математичної літератури.  

Успішному розв’язанню цих завдань сприяє упровадження в освітній процес 
вищих навчальних закладів компетентнісного підходу. Важливою рисою такого 
підходу у підготовці вчителів є орієнтація на особистість педагога, його спроможність 
актуалізувати наявні знання, уміння, навички, використати досвід для розв’язування 
складних завдань професійної діяльності. Важливою складовою формування 
професійної компетентності учителів математики є урахування загальних і конкретних 
методичних умінь, що спираються на знання і навички, сформовані під час опанування 
педагогіки, психології, математичних дисциплін.  

Специфіка організації навчання математичних дисциплін майбутніх учителів 
математики в умовах компетентнісного підходу передбачає, зокрема, перегляд цілей, 
визначення доцільних методів і прийомів викладання дисциплін й учіння майбутніх 
учителів математики, виділення ефективних організаційні форм і засобів навчання.  

Підвищення ефективності навчального процесу у виші на основі 
компетентнісного підходу забезпечується через  
 формування у викладача потрібних навичок і досвіду застосування прийомів 

навчання задля ефективного керування студентами; 
 індивідуалізацію процесу навчання під час роботи у студентських групах та 

урахування особистісних якостей студентів під час складання індивідуальних 
завдань та при виборі форм і прийомів спілкування зі студентами; 

 використання методів і прийомів проблемного навчання; 
 упровадження у навчально-пізнавальну діяльність студентів колективних форм 

роботи (парної, групової тощо); 
 застосування сучасних комп’ютерних засобів навчання; 
 використання компетентнісно орієнтованих задач [1]. 

Зосередимо увагу на деяких з перелічених напрямках інтенсифікації навчального 
процесу. Серед методів навчання, спрямованих на формування фахових 
компетентностей, найбільш ефективними є ті, що передбачають безпосереднє 
залучення студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності. Доцільність 
використання проблемного навчання для формування компетентностей студентів 
пояснюється тим, що знання не пропонуються студентам у готовому вигляді, а 
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набуваються ними у процесі розв’язування проблемних ситуацій. Особливо цінними у 
розглядуваному сенсі видаються лекції, створення під час їх проведення проблемних 
ситуацій стимулює розумову діяльність студентів, сприяє засвоєнню ними методології 
розв’язування проблем, формуванню прийомів дослідницької діяльності. Хоча 
викладач сам ставить проблему, і зазвичай сам її і розв’язує, однак визначення 
проблеми, її формулювання посилює увагу студентів, активізує процес сприйняття та 
вивчення нового навчального матеріалу, студенти при цьому отримують досвід роботи 
над проблемою на прикладі діяльності викладача. 

Навчання математичних дисциплін сприятиме формуванню загальних і фахових 
компетентностей студентів, якщо разом з опануванням змісту дисципліни через 
засвоєння правил, алгоритмів, теорем, майбутнім учителям математики систематично 
пропонувати компетентнісно орієнтовані задачі, які можна розглядати як засіб 
формування, і водночас, як засіб визначення рівня сформованості компетентностей 
студентів. Фахові компетентності, які можуть бути сформовані у процесі опанування 
математичних дисциплін, обумовлюють виокремлення таких видів компетентнісно 
орієнтованих задач: алгоритмічні, дослідницькі, математичні, інструментальні, 
моделювальні [1]. Характерними особливостями таких задач є їх навчальна та 
професійна спрямованість, проблемність, нестандартність формулювання, діяльнісний 
характер, наявність підзадач та рефлексивних завдань. 

Розроблення компетентнісно орієнтованих методичних систем навчання 
математичних дисциплін (з урахуванням усіх її компонентів) та їх упровадження у 
процес підготовки майбутніх учителів математики сприятиме формуванню сучасних 
фахівців, які у своїй подальшій професійних діяльності ідеї компетентнісного підходу 
проектуватимуть на організацію освітнього процесу в середній ланці освіти. 
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реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання майбутніх учителів 
математики. У тезах обґрунтовується необхідність перебудови освітнього процесу у вишах 
на засадах компетентнісного підходу та окреслюються окремі напрямки підвищення 
ефективності навчання майбутніх учителів математики. 
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реализации компетентностного подхода в процессе обучения будущих учителей 
математики. В тезисах обосновывается необходимость перестройки образовательного 
процесса в вузах на основе компетентностного подхода и очерчиваются отдельные 
направления повышения эффективности обучения будущих учителей математики. 

Ключевые слова: компетентностный подход, проблемное обучение, компетентностно 
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Summary. Cherkaska L., Matyash L., Krasnytsky M. To the problem of implementing a 
competent approach in the process of teaching future mathematics teachers. The thesis 
substantiates the necessity of restructuring the educational process in higher education on the basis of 
the competence approach and outlines some areas for increasing the efficiency of the training of 
future mathematics teachers. 
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ВИВЧЕННЯ ПАРКЕТІВ, МОЗАЇК ТА ЗАМОЩЕНЬ ПЛОЩИНИ ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ГЕОМЕТРІЇ 

 
Вивчення паркетів, мозаїк та замощень площини корисно для математиків, бо ця 

тема тісно пов’язана з геометричними перетвореннями, періодичними функціями і 
відображеннями, теорією груп, комбінаторикою та деякими іншими розділами сучасної 
математики [1, 3]. Вона придатна для дослідницької роботи учнів та студентів. 
Особливо корисною вона може стати для тих, хто цікавиться дизайном, архітектурою, 
декоративним мистецтвом та іншими прикладними питаннями геометрії. 

Під прикладною спрямованістю курсу геометрії розуміється його змістовний та 
методологічний зв’язок з практикою, що передбачає формування у студентів умінь, 
необхідних для розв’язування практичних задач засобами геометрії. 

Прикладна спрямованість навчання геометрії формує у студентів розуміння 
геометрії, як методу пізнання та перетворення оточуючого світу, який має розглядатися 
не лише областю застосувань геометрії, а й невичерпним джерелом нових 
геометричних ідей. Навчання застосуванню геометричних знань до розв’язування задач 
прикладного змісту, що виникають поза межами геометрії і розв’язуються 
геометричними методами, сприяє зміцненню мотивації навчання, системності, дієвості, 
гнучкості набутих знань, розвитку вмінь застосовувати отримані знання, стимулює 
пізнавальні інтереси учнів і студентів [6, 75]. 

Паркет (або мозаїка) – це нескінченне сімейство многокутників, що покриває 
площину без просвітів і подвійних покриттів. Створення паркетів тісно пов’язане з 
вивченням і застосуванням властивостей многокутників, оскільки існують різні види 
паркетів, а саме: правильні паркети – це паркети, які складаються з правильних 
многокутників і навколо кожної вершини многокутники розташовані одним і тим же 
способом, напівправильні паркети – це паркети, які складаються з правильних 
многокутників з різною кількістю сторін, однаково розташованих навколо кожної 
вершини. Паркети не обмежуються правильними многокутниками. Можна створювати 
паркети з криволінійних фігур, або з неправильних многокутників 

Деякі означення паркету не обмежуються многокутниками; в цьому випадку 
паркетом називається покриття площини без пропусків і перекриттів заданими 
фігурами (в окремому випадку - многокутниками, правильними чи неправильними, 
опуклими або неопуклими). 

Дуже корисним є розгляд різних способів утворення паркетів із застосуванням 
геометричних перетворень та комп’ютерних програм, що відкриває можливості для 
особистої творчості і створення нових мозаїк. 

При вивченні паркетів доцільно розглянути замощення площини, сітки, їх види, 
деформації, визначальні області сітки та їх застосування, фігурні смуги. Замощення – 
це покриття всієї площини фігурами, які не перекриваються між собою. Зміщеною 
називається кожна сітку, хоч одна з вершин якої є внутрішньою точкою її ребра. Якщо 
жодна вершина сітки не є внутрішньою точкою деякого її ребра, її називають 
незміщеною [1, 8]. 

Фігурна смуга – це частина площини, обмежена двома періодичними лініями, які 
паралельно розміщені і не перетинаються. Лінії, які обмежують фігурну смугу, – її 
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межі. Якщо вони – нескінченні ламані, то таку фігурну смугу називатимемо також 
ламаною смугою. Звичайна і ламана смуги – окремі види фігурних смуг. 

Дві фігурні смуги називаються рівними, якщо рухом одну з них можна 
відобразити на другу. Межі рівних фігурних смуг рівні, тому одну з них завжди можна 
прикласти до другої так, щоб ці межі сумістились. Отже, будь-якими рівними смугами 
можна замостити площину. І якщо якими-небудь рівними фігурами можна замостити 
деяку фігурну смугу, то ними можна замостити і всю площину. Знання цього простого 
факту істотно полегшує розв’язання багатьох задач [1, 10]. 

Для більш емоційного і яскравого сприйняття паркетів доцільно розглянути 
різноколірні паркети, сюжетні мозаїки, прослідкувати зв’язок між паркетами і 
орнаментами, які ми описували в своїх попередніх роботах [3, 4] 
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Анотація. Шаповалова Н. В., Панченко Л. Л. Вивчення паркетів, мозаїк та 

замощень площини для реалізації прикладної спрямованості навчання геометрії. 
Розкрита роль вивчення і дослідження властивостей паркетів, мозаїк та замощень площини 
для реалізації прикладної спрямованості навчання геометрії учнів і студентів. Досліджені 
можливості їх практичного використання. 

Ключові слова: паркет, мозаїка, замощення площини, сітка, орнамент, прикладна 
спрямованість навчання, геометрія. 

Summary. Shapovalova N., Panchenko L. Studying parquets, mosaics and plane 
tessellations for fulfilling the applied orientation of teaching geometry. 

The article exposes the role of studying and researching parquets, mosaics and plane 
tessellations for fulfilling the applied orientation of teaching geometry in middle and high school. The 
ways of their practical application are investigated. 

Keywords: parquet, mosaic, plane tessellation, netting, ornament, applied orientation of study, 
geometry.  

Аннотация. Шаповалова Н. В., Панченко Л. Л. Изучение паркетов, мозаик и 
замощений плоскости для реализации прикладной направленности обучения геометрии. 
Раскрыта роль изучения и исследования свойств паркетов, мозаик и замощений плоскости для 
реализации прикладной направленности обучения геометрии учеников и студентов. 
Исследованы возможности их практического использования. 

Ключевые слова: паркет, мозаика, замощение плоскости, сетка, орнамент, прикладная 
направленность обучения, геометрия. 
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РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У 
НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ПЛАНІМЕТРІЇ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 
 

Нові технологічні досягнення знайшли своє застосування у багатьох сферах 
людської життєдіяльності, що посприяло їхньому розвитку. Як для великих 
підприємств та компаній, так і для окремих людей, стало нормою оптимізовувати свою 
роботу за допомогою різноманітного програмного забезпечення: мобільних та Web-
додатків, сайтів, баз даних, комп’ютерних програм тощо. Проте в освіті подібні 
технології лише починають впроваджуватися. При цьому за допомогою них можна не 
лише оптимізувати навчання (електронні підручники та журнали, відео-уроки тощо), а 
й зробити його цікавим та інтерактивним.  

Одним зі шкільних предметів, для яких ключову роль відіграє наочність, є 
геометрія. Майже всі геометричні задачі передбачають зображення конструкції, яка 
задана в умові. Для розв’язання деяких задач достатньо ескізу “від руки”. Але є задачі, 
під час розв’язання яких правильний рисунок стає наочним джерелом ідей та гіпотез, 
що дозволяють легко та швидко віднайти розв’язок. Традиційно для виконання рисунку 
на уроках геометрії учнями використовуються циркуль, лінійка, транспортир (якщо 
треба відкласти фіксований кут) та косинець (для проведення перпендикулярних та 
паралельних прямих). Побудовані за допомогою цих інструментів рисунки є досить 
точними, проте інколи потребують багато зусиль та часу на їх виконання. Цю проблему 
можна легко вирішити за допомогою програм, які дозволяють виконувати геометричні 
побудови. Серед них популярними є Gran2D, Жива Математика та GeoGebra. 
Перевагою цих програм є також те, що вони містять в собі набір інструментів для 
безпосереднього виконання основних побудов (побудова бісектриси кута, кола за 
трьома точками на ньому, прямої, що проходить через задану точку і паралельна до 
заданої прямої тощо). 

Останнім часом активно створюються та поширюються геометричні додатки 
нового формату, які передбачають розв’язання користувачем комплексу задач на 
побудову. Такими є Euclidea, Pythagorea, Pythagorea60°. В кожній з цих програм є свій 
набір інструментів, який дозволяє виконувати геометричні побудови, а тому і своя 
підбірка задач, які можна розв’язати за допомогою цих інструментів. Задачі в цих 
додатках розподілено на блоки (за складністю або за типом побудови), в кожному з 
яких для переходу до наступної задачі обов’язково треба правильно розв’язати 
попередню. Це додає процесу розв’язування елемент змагання, що значно збільшує 
інтерес до задач та заохочує до роботи. 

Особливістю задач Euclidea є те, що на екрані вже задано деяку фігуру, яку треба 
використати для побудови шуканої. Наприклад, побудувати центр заданого кола, 
вписати в даний трикутник ромб, вписати в заданий кут коло, яке при цьому має 
проходити через задану точку тощо. За виконання кожної задачі користувач має змогу 
отримати 4 типи нагород (зірочок). Першу можна отримати за правильне розв’язання. 
Для отримання другої та третьої зірочки необхідно розв’язати задачу за задану 
мінімальну кількість кроків, використовуючи будь-які інструменти або тільки циркуль 
та лінійку відповідно. Якщо умову задачі задовольняє кілька фігур, то побудувавши всі 
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такі фігури, користувач одержує четверту зірочку, про існування якої йому заздалегідь 
не відомо. Також у цьому додатку можна отримати підказки до задач. При цьому вони 
не містять вказівок на конкретні кроки, а лише вказують на послідовність інструментів, 
застосовуючи яку можна розв’язати задачу за мінімальну кількість кроків. Окрім цього 
серед підказок може міститися деякий корисний факт, що є теоретичним підґрунтям 
для розв’язання задачі, або інформація про кількість можливих розв’язків. Між іншим, 
в Euclidea доступний режим дослідника. За допомогою нього можна додати на екран 
шукану фігуру та, експериментуючи з різними побудовами, розглянути, як елементи 
шуканої фігури співвідносяться з даною. 

Принципово інший тип задач пропонується до розв’язання в додатках Pythagorea 
та Pythagorea60°. Всі побудови в них виконуються на квадратній чи трикутній сітці 
однією лише лінійкою. При цьому, за рахунок наявності таких сіток, для розв’язання 
запропонованих задач однієї лінійки є цілком достатньо. У додатках пропонується 
побудувати чудові точки заданих трикутників, розділити відрізок у заданому 
відношенні, побудувати фігури, що рівновеликі до заданих тощо. Також серед цих 
задач є низка завдань-головоломок з точками та відрізками на сітці. 

Задачі в цих додатках постають перед користувачем у вигляді звичайних 
головоломок на кмітливість. Проте досить швидко розв’язки перестають бути 
очевидними і виникає природна необхідність у використанні ґрунтовних геометричних 
фактів. Якщо школяру цікаво розв’язувати різноманітні головоломки, то вище згадані 
додатки можуть слугувати для нього додатковим джерелом внутрішньої мотивації при 
вивченні геометрії. Для цього вчитель може запропонувати учням ознайомитися з 
такими програмами та розв’язати кілька рівнів завдань. Також ці додатки можуть 
виконувати для вчителя роль бази цікавих задач, які можна використовувати в 
навчальному процесі при вивченні відповідних тем планіметрії. 

Згадані мобільні додатки розповсюджуються безкоштовно для iOS та Android. 
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Анотація. Артемчук О.Р., Мороз М. П. Використання мобільних додатків під час 

вивчення планіметрії в середній школі. Дана робота є оглядом нового типу геометричних 
програм, а саме мобільних додатків, які у формі гри пропонують розв’язувати задачі на 
побудову. Коротко описуються особливості цих програм та можливості їхнього застосування 
під час вивчення геометрії. 

Ключові слова: геометрія, мобільні додатки, Euclidea, Pythagorea, задачі на побудову. 
Summary. Artemchuk O., Moroz M. Usage of mobile applications in studying planimetry. 

This article reviews new type of mobile geometrical applications. Using this apps you can solve 
geometrical construction problems while playing. Also, in short way we describe specifications of this 
programs and studying possibilities that they gave. 

Keywords: geometry, mobile applications, Euclidea, Pythagorea, geometrical construction 
problems. 

Аннотация. Артемчук О.Р., Мороз М.П. Использование мобильных приложений при 
изучении планиметрии в средней школе. Даная работа является обзором нового типа 
геометрических программ, а именно мобильных приложений, которые в форме игры 
предлагают решать задачи на построение. Кратко описываются особенности этих программ 
и возможности их использования при изучении геометрии.  

Ключевые слова: геометрия, мобильные приложения, Euclidea, Pythagorea, задачи на 
построение.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ПРИРОДНИЧИХ ТА 

ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ 
 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій вимагає змін у відношенні до 
подачі інформаційно-змістового контенту при вивченні дисциплін як природничого, 
так і гуманітарного профілю. 

Інформаційний підхід постає як закономірний етап подальшого розвитку та 
поглиблення знань, тому що визначає структурні особливості форми їх подання. При 
вивченні будь-якого об’єкта, процесу чи явища в природі чи суспільстві перш за все, 
виявляються найхарактерніші для нього інформаційні аспекти. Проведення наукових 
досліджень при вивченні інформаційних характеристик процесів та явищ передбачає 
визначення теоретико-методологічних основ, з точки зору яких вони розглядаються [1]. 
Головною проблемою процесу навчання із застосуванням інформаційних підходів є 
правильне визначення меж їх застосування. Тому метою роботи є продемонструвати 
універсальність інформаційних підходів у природничих та гуманітарних науках. 

В основі інформаційного підходу лежить принцип, згідно з яким: 
- інформація є універсальною, фундаментальною категорією; 
- практично всі процеси та явища мають інформаційну основу; 
- інформація є носієм смислу (змісту) всіх процесів, що відбуваються в природі та 

суспільстві; 
- всі існуючі в природі та суспільстві взаємозв’язки мають інформаційний 

характер. 
Всесвіт – це широкий інформаційний простір, в якому функціонують і 

взаємодіють інформаційні системи різного рівня, для розробки яких найбільш 
складним є інформаційний підхід. Інформація - це інформаційний підхід до 
відображення та організації. 

Інформаційні підходи та інформаційні характеристики в рівній мірі 
використовуються у природничих та гуманітарних науках. 

Для вчених, науковців інформаційна діяльність е невід’ємною складовою 
творчого процесу, одним із важливих обов’язкових елементів наукового дослідження 
будь-то огляд літератури з теми дослідження, спостереження, експеримент чи 
теоретичний умовивід, одним із основних засобів досягнення мети і завдань наукового 
дослідження, забезпечення достовірності його наукових положень, висновків і 
рекомендацій. 

Тому інформаційні уявлення почали активно використовувати такі біологічні 
дисципліни, як генетика. Сучасні дослідження психіки людини дали поштовх 
швидкому розгалуженню інформаційної проблематики у психології. Те ж саме 
відбулося і в лінгвістиці, де об'єктом уваги дослідників є мова в усіх її проявах, в 
усьому обсязі її властивостей та функцій, її будова, в мистецтві та ін. як гуманітарних, 
так і точних науках. 

Композитор В. Моцарт, як всі великі діячі мистецтва, творив на інтуїтивному 
розумінні гармонії, але всі ознаки інформаційних характеристик присутні в його творах 
і А. Ейнштейн говорив, що в його музиці немає жодної зайвої ноти. Будь-який 
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музикант або художник інтуїтивно використовує в своїй творчості інформаційну 
складову. Отримання інформації – це розкриття невизначеності. Чим вибір більший, 
тим більше кількості інформації при розкритті такої невизначеності. В творчості 
інтуїція дає можливість зробити вибір. 

Кількість інформації (I) може бути оцінена за формулою Хартлі [3]: 
I = log2N, (1) 

де N - це загальна кількість варіантів для вибору. 
В біології можна оцінити кількість інформації в будь-якому організмі. Наприклад, 

організм людини організм мітить ~ 1025 амінокислотних залишків. Тобто, згідно 
формули (1) це відповідає дуже великій кількості інформації. Кількість інформації в 
енергетичному еквіваленті [2]: 

I = kTln(1025!)≈kT·1025·ln1025≈1026kT≈106 Дж, при T=300K (2) 
Таким чином, в будь-якому живому або неживому об’єкті, явищі чи процесі 

міститься кількість інформації. Це необхідно враховувати при їх описанні. 
Інформаційні підходи універсальні. Наприклад, можна оцінювати якість 

перекладу більш змістовно ніж на філологічному рівні. Це проілюстровано нами на 
прикладі аналізу літературних текстів. Cтилістико-математичний підхід для аналізу 
перекладацьких творів продемонстровано на прикладі твору Шекспіра «Гамлет» [3]. 
Показано, що важливою вимогою до перекладу є його структурна відповідність мові, в 
якій переклад здійснювався. Тільки інформаційний підхід дає можливість здійснити 
таке тестування перекладу. 

На основі викладеного можна стверджувати про необхідність застосовування 
інформаційного підходу у всіх сферах людського життя. 
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Summary. Bodnar L. Application of information approaches in the natural sciences and 

humanities. The paper considers the question of the universality of application of information 
approaches that open the possibility of using quantitative research methods and are more objective 
and reliable, and also exclude the possibility of different interpretations of certain results. 
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гуманитарных науках. В работе рассмотрены вопросы универсальности применения 
информационных подходов, которые открывают возможность использования 
количественных методов исследования и являются более объективными и надежными, а 
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ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ 
ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
З урахуванням ролі інформаційних технологій, яка швидко зростає в усіх сферах 

діяльності розвинених країн, в тому числі України, попит на ІТ-фахівців зростає. Тому, 
актуальним є процес підготовки фахівців ІТ-галузей у вищих навчальних закладах. 
Якісна професійна підготовка таких фахівців – важливе освітнє завдання нашої 
держави. 

Однак, існують певні проблеми професійної підготовки фахівців ІТ-галузей. 
Зокрема, збільшення кількості бюджетних місць на ІТ напрямки не ліквідовує існуючі 
проблеми, а саме: 

– кількість випускників ІТ-галузей набагато менший за кількість поточних 
потреб ІТ бізнесу, а також не збігається за структурою та переліком пропозиції на 
ринку праці в ІТ-галузі; 

– існує проблема якості професійної підготовки випускників, за статистикою, 
приблизно кожен 4-й випускник ІТ-галузі влаштовується працювати за спеціальністю, 
що є дуже низьким показником. Причина в тому, що державна підготовка ІТ-фахівців 
розвивається без зв'язку з ІТ-галуззю [1]; 

– недостатня кількість і якість випускників загальноосвітніх навчальних закладів 
зумовлюють низький рівень абітурієнтів та обмежують кількість і якість випущених ІТ-
фахівців [2]. 

Під час дослідження вказаних проблем, науковці Маєр В. [4] та Семеріков С.О. 
[3] вказують на складність університетських навчальних програм та їх абстрактність, 
недостатній зв'язок і слабку кореляцію між практичними потребами і надзвичайно 
швидким розвитком ІТ-галузі. 

У зв’язку з цим, навчальні програми повинні регулярно переглядатися і 
оновлюватися з урахуванням стрімких змін в області інформаційних технологій, їх 
шляхів упровадження у різних країнах. 

Важливим фактором, що визначає ефективність вивчення програмування, є 
адекватність навчально-методичної літератури, додаткових бібліотечних фондів, 
вільних середовищ розробки програмного забезпечення, шаблонів програмного 
забезпечення. Викладачі використовують різні методики навчання програмуванню 
(Сеіфа Хариди (Seif Haridi) і Пітера Ван Роя (Peter Van Roy), 2004; Michael Kölling і 
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Мейера, 2012), побудовані на основі вивчення різних мов програмування, парадигм і 
стратегій. Проте, більшість з них до цього часу потребують удосконалення.  

Нами визначено провідні умови вибору мов програмування та побудови 
послідовності їх вивчення: 

1. Характеристика й особливості мови програмування (призначення; тип; 
особливості синтаксису). 

2. Наявність вільного, зручного для використання в навчанні середовища 
програмування. 

3. Наявність методичної підтримки (інформаційно-дидактичного, навчально-
методичного забезпечення). 

У процесі використання представленого підходу організації процесу навчання 
програмуванню, матеріал ефективно сприймається і засвоюється студентами, 
відбувається формування професійної компетентності фахівців ІТ-галузі.  
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Summary. Bodnenko T., Gladka L., Rusina N. Formation of the content and methods of 

training in the programming of specialists of IT branches of higher educational institutions. The 
article deals with the problems of professional training of specialists in IT industries. Also in the 
article selected ways to increase the effectiveness of learning programming. The leading conditions 
for the choice of programming languages and the construction of the sequence of their study were 
determined. 
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методов обучения по программированию специалистов ИТ-отраслей высших учебных 
заведений. В статье рассмотрено проблемы профессиональной подготовки специалистов ИТ-
отраслей. Выделены пути повышения эффективности изучения программирования. 
Определены ведущие условия выбора языков программирования и построения 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KAHOOT!» НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Основною задачею сучасного вчителя початкової школи є створення на уроках 
математики умов, при яких учні приймають активну участь у засвоєнні навчального 
матеріалу, набуваючи в процесі самостійної діяльності необхідні уміння. Сучасні 
вимоги до підготовки уроку та динамічності його проведення вимагають від педагога 
швидких і нестандартних рішень. Тому інформаційно-комунікаційні технології стають 
невід’ємною частиною навчального процесу у школі [3]. 

У практиці шкільного життя все частіше використовують мобільні технології в 
освітньому процесі. Вони забезпечують, як зазначає О.П. Костецька [4], доступність та 
ефективність освіти, удосконалення навчально-виховного процесу, підготовку 
молодого покоління до життя в інформаційному суспільстві. Для сучасних школярів 
характерно широке використання мобільних пристроїв, зокрема, смартфонів, мобільних 
телефонів, електронних книжок, планшетів, кишенькових персональних комп’ютерів, 
нетбуків, мультимедійних програвачів, цифрових фотоапаратів, відеокамер, 
диктофонів, які надають своїм власникам різні функціональні можливості [2] і можуть 
бути використані на уроці. 

Це відповідає положенням  проекту Нова школа [5], в якому зазначається, що 
основною задачею школи є підготовка освіченого, всебічно розвиненого, 
відповідального громадянина і патріота, здатного до інновацій.  

На наш погляд, основною цінністю сучасного суспільства стає сама інформація і 
вміння працювати з нею. Завдяки різним навчальним програмам, які можна знайти в 
мережі Інтернет, у школярів з’явилася можливість вчити науку не тільки за шкільною 
партією, а й за межами школи, незалежно від місця знаходження учнів. А вчителі 
початкової школи, в свою чергу, на уроках математики мають можливість 
використовувати різноманітні додатки, програми, сервіси мережі Інтернет. 

Так, одним із сервісів, використання якого в навчальному процесі допомагає 
поєднати мобільні технології та ігрову діяльність, є сервіс «Kahoot!» [1]. Він 
безкоштовний, доступний на будь-якому пристрої, працює в браузері. Є адаптована 
мобільна версія, тому встановлювати додатки не потрібно. Для початку роботи 
необхідно зареєструватися вчителю.  При реєстрації можна вибрати для себе роль: 
викладач (учитель) або студент (учень). Сервіс дозволяє організувати фронтальне 
онлайн опитування учнів і вибудовує їх рейтинг після кожної відповіді. Створені в 
сервісі «Kahoot!» опитування виглядають як міні-ігри, які педагог може застосовувати 
на різних етапах уроку. Учитель створює опитування, яке складається із завдань з 
вибором одного правильного варіанту відповіді. До питань можна додавати графічні 
зображення і відеоролики. Для додавання змагального ефекту до питань 
встановлюється таймер. Більшу кількість балів за відповідь набирає той учень, який 
відповість правильно на питання за найкоротший проміжок часу. На початку 
опитування система генерує код доступу для учнів. Учням не потрібно реєструватися, 
достатньо зайти на сайт, придумати собі логін і ввести код доступу. Відмінною 
особливістю сервісу «Kahoot!» є те, що для відповідей учні використовують мобільні 
пристрої, на екрані яких з’являються варіанти відповіді у вигляді зеленого квадрата, 
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червоного трикутника, синього ромба і жовтого кола. Питання і текстові варіанти 
відповідей демонструються на великому екрані. Емоційний ефект додає музика і 
анімація, що супроводжує час очікування відповідей.  

Зазначимо, що перевагами використання даного сервісу у початковій школі на 
уроках математики є підвищення мотивації учнів до навчання і бажання школярів 
брати участь в опитуванні за допомогою «Kahoot!». 

Крім того, до недоліків сервісу можна віднести:  
 залежність від швидкості і безперебійності передачі даних через мережу 

Інтернет;  
 обмеженість системи щодо вибору типу питань;  
 неможливість обрати декілька варіантів правильної відповіді;  
 обмеженість за кількістю символів як в тексті питання, так і в варіантах 

відповіді. 
Відмітимо, що роботу з сервісом на уроках математики у початковій школі слід 

застосовувати вибірково, тобто чергувати традиційні методи навчання з інноваційними. 
Таким чином, мобільні технології стають невід’ємними освітніми інструментами, 

які відкривають широкі можливості вчителям шкіл для використання інформаційно-
комунікаційних технологій в навчанні математики. Тому, найкращого освітнього 
ефекту на уроці вдається досягти тільки інтеграцією традиційних і мобільних 
технологій навчання. 
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Анотація. Борисенко М.Ю., Борисенко О.М. Використання сервісу «Kahoot!» на 

уроках математики у початковій школі. Розкрито можливості використання мобільних 
технологій на уроках математики у початковій школі. Розглянуто особливості сервісу 
«Kahoot!» як інструменту для організації фронтальних опитувань учнів. 

Ключові слова: сервіс «Kahoot!», мобільні технології. 
Summary. Borysenko M., Borysenko O. Using the «Kahoot!» service at math lessons in 

elementary school. The possibilities of using mobile technologies in mathematics lessons in 
elementary school are revealed. The features of  «Kahoot!» service are considered as an instrument 
for organizing front-line pupils surveys. 

Keywords: service «Kahoot!», mobile technologies. 
Аннотация. Борисенко М.Ю., Борисенко О.Н. Использование сервиса «Kahoot!» на 

уроках математики в начальной школе. В статье раскрыты возможности использования 
мобильных технологий на уроках математики в начальной школе. Рассмотрены особенности 
сервиса «Kahoot!» как инструмента для организации фронтальных опросов учеников. 

Ключевые слова: сервис «Kahoot!», мобильные технологии. 
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ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІЙ ПІД ЧАС 

НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ  
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Однією з важливих задач української освіти на сучасному етапі є активне 

впровадження STEM-програм (Science, Technology, Engineering and Mathematics) [3] 
підготовки фахівців європейського рівня, що вказують на важливості професійної 
підготовки студентів. На результативність такої підготовки майбутніх бакалаврів, за 
О. Е. Коваленко [1], мають вказувати якості сформованості їх матеріалізованих, 
мовленнєвих і розумових дій. Формування відповідних дій досліджувалось під 
впровадження методичної системи навчання диференціальних рівнянь (ДР), що, через 
комп’ютерно-орієнтований супровід етапів формування певних дій студентів, 
передбачає їхнє цілеспрямоване опанування вмінь застосування процедур 
розв’язування ДР та їх систем, розвиток уміння математичного моделювання, 
опанування ІКТ-грамотності. 

З цією метою на базі Інституту Хімічних технологій (м. Рубіжне) 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Донбаської 
державної машинобудівної академії було відібрано відповідно 32 студента 
експериментальної групи (ЕГ) та 33 студента контрольної (КГ). Упродовж семестру 
було здійснено оцінювання параметрів, що визначають якості сформованості дій 
студентів у цих групах. До розгляду було запропоновано такі характеристики 
сформованості дій, як-от: Р1 (розумність) вимірювалась як відносна кількість 
розв’язаних завдань на обґрунтування при виконанні підсумкового тестування, що 
охоплює весь курс ДР; Р2 (усвідомленість) та Р3 (узагальненість) оцінювались 
безпосередньо під час опитування та обговорення зі студентами їх результатів за 
наступною шкалою відповідно до параметрів: 1 – параметр спостерігається, 0,5 – 
параметр спостерігається частково, 0 – параметр не спостерігається (обговорювалися 
всі завдання). Для перевірки під час аудиторних занять було проведено підсумкове 
тестування студентів із застосуванням контенту навчального сайту [2]. Результати 
графічно представлені на діаграмі (рис. 1). Результати вимірювання характеристик 
сформованості дій Рі ( 1;6i  ) (їхні вибіркові середні) у контрольній та експериментальній 
групах визначили суттєву різницю між рівнями сформованості дій студентів 
експериментальної та контрольної груп, що підтверджує гіпотезу про те, що 
впровадження розробленої методичної системи позитивно впливає на опанування 
бакалаврами з інформаційних технологій ДР.  
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Рис. 1. Порівняльна характеристика рівнів сформованості дій студентів ЕГ та КГ 
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Анотація. Власенко К. В., Сітак І. В., І. М. Реутова. Перевірка результативності 

формування дій під час навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з 
інформаційних технологій. Розглянуто результати впровадження комп'ютерно-орієнтованої 
методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних 
технологій та її вплив на формування матеріалізованих, мовленнєвих і розумових дій 
студентів.  Результативність підтверджено позитивною динамікою якостей сформованості 
дій (розумність, усвідомленість, узагальненість, критичність, засвоєність та надійність). 

Ключові слова: диференціальні рівняння, рівень сформованості матеріалізованих, 
мовленнєвих і розумових дій, майбутні бакалаври з інформаційних технологій. 

Summary. Vlasenko K., Sitak I., Reutova I. Testing the effectiveness of the formation of 
actions for the teaching of differential equations of future bachelors of information technology. 
The results of the introduction of a computer-oriented methodical system for the training of future 
bachelor's graduates from information technologies and its influence on the formation of materialized, 
speech and intellectual actions of students are considered. The effectiveness is confirmed by the 
positive dynamics of the qualities of the formation of actions (reasonableness, awareness, 
generalization, criticality, assimilation and reliability). 

Keywords: differential equations, level of formation of materialized, speech and intellectual 
actions, future bachelors of information technologies. 

Аннотация. Власенко Е. В., Ситак И. В. Реутова И. Н. Проверка результативности 
формирования действий во время обучения дифференциальным уравнениям будущих 
бакалавров по информационным технологиям. Рассмотрены результаты внедрения 
компьютерно-ориентированной методической системы обучения дифференциальным 
уравнениям будущих бакалавров по информационным технологиям и ее влияние на 
материализованных, речевых и умственный действий студентов. Результативность 
подтверждена положительной динамикой качеств сформированности действий (разумность, 
осознанность, обобщенность, критичность, усвоенность и надежность). 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, уровень сформированности 
материализованных, речевых и умственный действий, будущие бакалавры по информационным 
технологиям. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 
МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

 
Організація процесу навчання математики у сучасній школі базується на 

компетентнісному підході. Формування певних компетентностей у школярів є кінцевим 
результатом вивчання предмета, тобто вміння учнів застосовувати отримані знання у 
різних навчальних та життєвих ситуаціях. Навчання математики в основній школі 
ставить за мету передусім формування предметної математичної компетентності та 
окремих ключових компетентностей, що виходять за межі предмета: 
загальнонавчальної, загальнокультурної, комунікативної та інших. 

У ході стрімкого розвитку технологій та їх впливу на різні сфери суспільного 
життя, сучасний вчитель математики не може обмежуватися лише володінням 
професійних компетентностей, а й повинен знати та вміти ефективно використовувати 
інтернет-ресурси та різні засоби комунікації в процесі навчання математики учнів 
основної школи. Тому необхідним є забезпечення навчально-виховного процесу 
зручними та якісними електронними засобами навчання, якими можна користуватись 
як під час уроків, так і в самостійній навчальній діяльності учнів поза межами школи. 
Одним з таких сучасних засобів є хмарні технології. Вони сприяють формуванню в 
учнів цікавості до предмету та навчання в цілому, активізації пізнавальної діяльність та 
забезпечення їх позашкільної навчальної діяльності.  

Хмарні технології (англ. cloud technologies) – це кардинально новий інтернет-
сервіс, що дозволяє віддалено використовувати засоби зберігання та обробки даних [1]. 

Серед переваг використання хмарних технологій у основній школі можна 
зазначити такі: 

–  виконання багатьох видів роботи в навчальному процесі, контролю і оцінки 
онлайн;  

–  економія засобів, призначених для придбання яскісного програмного 
забезпечення; 

–  відкритість доступа для вчителів та учнів; 
–  антивірусна безпека;  
–  економія простору віртуальних дисків, тощо [2]. 
Приклади використання хмарних технологій у школі: онлайн сервіси для 

навчання та перевірки знань; електронні журнали і щоденники;сховища файлів зі 
спільним доступ; сервіси для спільного використання; електронна пошта з доменом 
навчального закладу.  

Розглянемо сервіси, які найчастіше використовуються для створення 
дидактичного матеріалу з математики, зокрема в основній школі. 

1.  GoogleForm – зручний та легкий у використанні онлайн інструмент, що 
дозволяє складати анкети та інші форми опитування, збирати інформацію, створювати 
тести для оцінювання. Форма використовується за наявності аккаунту gmail. 

Даний сервіс доцільно використовувати під час вивчення курсу математики в 
основній школі, наприклад таких тем, як  «Квадрат та його властивості» (геометрія, 8 
клас) та «Арифметичний квадратний корінь» (алгебра, 8 клас).  
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2. LearningApps – сервіс, призначений для створення інтерактивних навчально-
методичних вправ з різних предметів, зокрема математики. Використовуючи сервіс 
вчитель та учні можуть працювати зі схемами та діаграмами, створювати та 
розв’язувати кросворди, тощо. На сайті доступна велика база завдань, розроблених 
учителями з різних країн для усіх предметів шкільної програми 

Досить ефективним даний сервіс є під час вивчення тем «Трапеція. Середня лінія 
трапеції», «Чотирикутник» (геометрія, 8 клас) та «Функції» (алгебра, 7 клас). 

3. Cacoo – онлайн інструмент, що дозволяє створювати різноманітні малюнки 
схеми, діаграми та графіки. Використання сервісу дозволяє колективну роботу. 
Результати роботи у Cacoo можна зберігати та викладати на сайти чи блоги. 

Використання даного сервісу є доцільним при вивченні геометричний фігур, 
наприклад, «Ознаки подібності трикутників» (геометрія, 8 клас), «Рівність 
трикутників» (геометрія, 7 клас),  а також деяких тем з алгебри, зокрема «Квадратний 
корінь» (алгебра, 8 клас) [3]. 

Крім того, у процесі навчання математики в основній школі рекомендовано 
використовувати такі зручні онлайн-інструменти: «Вивчення математики онлайн» 
http://ua.onlinemschool.com/, «Графіки функцій онлайн»  http://graph.reshish.ru/, 
«JigsawPlanet» http://www.jigsawplanet.com/, «Geogebra»  http://www.geogebra.org/.  

Таким чином, на нашу думку, використання хмарних технологій в основній школі 
на уроках математики дозволить якісно покращити рівень знань та вмінь учнів.  
Навчання, що включає широке використання  хмарних технологіях є зручним та 
цікавим, воно не вимагає від учнів фізичної присутності у школі, а тому підходить і для 
дітей з обмеженими можливостями.  

З впровадження хмарних технологій у вивчення математики в основній школі 
дозволить підвищити інтерес до надзвичайно складного для учнів предмету, розкрити 
їх творчий потенціал та організувати  самостійну навчальну діяльність [4]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA У НАВЧАННІ УЧНІВ ГЕОМЕТРІЇ 
 

Застосування програмних засобів у навчанні учнів геометрії є одним із шляхів 
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, оскільки геометрія вимагає 
постійної і максимальної опори на зображення.  

Насьогодні розроблено та використовується велика кількість педагогічних 
програмних засобів (ППЗ) для комп’ютерної підтримки навчання учнів геометрії. Це 
віртуальні підручники, програми для формування практичних умінь і навичок, 
інтерактивні навчальні системи, діагностичні тестові системи. Значне місце серед них 
відводимо програмі GeoGebra. Математична програма GeoGebra написана Маркусом 
Хохенвартером на мові Java, її перекладено 39 мовами [1]. Програма GeoGebra 
дозволяє будувати рисунки до геометричних задач швидко і якісно, користувачу не 
потрібно спеціальних знань і умінь з програмування. Створені в GeoGebra, креслення 
можна переглядати в режимі презентації на комп’ютері або на екрані, проектуючи їх за 
допомогою мультимедійного проектора.  

У навчанні геометрії учні часто відчувають труднощі, самостійно візуалізуючи 
зміст геометричних понять, фактів, геометричних задач. Формувати в учнів уміння 
будувати зображення геометричних фігур, їх комбінації необхідно поетапно. На 
першому етапі потрібно вчити учнів аналізувати готові зображення, на другому –  
завершувати побудову зображення, і лише на третьому етапі – будувати самостійно 
зображення за текстом задачі. Використання програми GeoGebra під час навчання 
учнів геометрії відкриває нові можливості для розв’язування названих проблем. 
Комп’ютерна візуалізація за допомогою цієї програми може використовуватися для 
демонстрації: готових рисунків; процесу зміни геометричних об’єктів в залежності від 
зміни їх параметрів; геометричних фігур в різних ракурсах; покрокової побудови 
рисунка.   

Демонстрація готових рисунків. У шкільному курсі геометрії є цілий ряд 
понять, тверджень, до яких виконати правильну змістовно-графічну інтерпретацію 
непросто. Прикладом такого поняття є коло Ейлера – коло, яке проходить через основи 
трьох висот довільного трикутника, середини трьох його сторін і середини трьох 
відрізків, що з’єднують його вершини з ортоцентром (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Демонстрація процесу зміни геометричних об’єктів в залежності від зміни їх 
параметрів. Програма GeoGebra є ефективною на етапі висунення гіпотез в задачах: 
на знаходження геометричного місця точок; визначення взаємного розміщення 
геометричних фігур; знаходження відношення довжин даних відрізків, мір кутів тощо. 
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Так для вивчення властивостей прямої Сімсона можна змінювати вид трикутника, 
рухаючи одну з вершин трикутника, або точку кола. Це дає можливість, наприклад, 
висунути гіпотезу про вид трикутника та положення точки на колі, за яких пряма 
Сімсона має певне розміщення відносно тих чи інших елементів трикутника. 
Використовуючи команди «залишити слід» і «анімувати» для прямої Сімсона, можна 
спостерігати утворення нової кривої – гіпоциклоїди Штейнера (рис. 2). 

 
Рис. 2 

Демонстрація покрокової побудови рисунка. Покрокову побудову рисунків за 
допомогою програми GeoGebra  можна демонструвати учням під час вивчення різних 
тем, особливо актуальною є така демонстрація під час вивчення геометричних 
перетворень, стереометричних фігур, побудов за допомогою циркуля і лінійки. Учень 
може користуватися програмою необхідну кількість разів до повного засвоєння того 
чи іншого способу побудови. Для актуалізації знань та умінь учням пропонуємо 
передивитися покрокову побудову в позаурочний час.  

Узагалі методика використання програми GeoGebra визначається метою заняття, 
змістом навчального матеріалу. Використання програми GeoGebra звільняє від 
рутинної роботи на уроці; надає можливість організації колективної та індивідуальної 
дослідницької роботи, диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, 
пізнавальних інтересів тощо. В залежності від особливостей теми курсу геометрії 
програму можна використовувати як на протязі всього уроку, так і на окремих його 
етапах.  
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НАСКРІЗНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У НАВЧАННІ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН УЧНІВ 1 РІВНЯ 1 ЦИКЛУ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
Постановка проблеми 
Стивен Кові у книзі “Лідер у мені” звертає увагу на сучасне покоління, яке або 

ганебно впаде, або підніметься на самий верх розвитку. Сучасне покоління молоді Z 
отримають професії, що не прив'язані до місця роботи, ці професії пов'язані з Інтернет 
мережею, 3D технологіями, віртуальним світом, трансформацією комунікацій. 

Сьогодні між вчителем й учнем існує великий цифровий розрив. Навчати 
сучасних учнів для майбутніх професій без цифрової компетентності вчителя 
неможливо. Цифровий формат – це інклюзивна освіта, освіта, що йде за потребами 
дитини; це віддалена освіта, освіта, що не залежить від соціального статусу й місця 
проживання учня, при такому форматі оцінювання вчитель не може бути упередженим, 
дитина з її особливостями і здібностями виходить на передній план. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Директор школи імені Назарія Яремчука міста Тернопіль Олександр Остапчук 

створив школу 100Ідей. Він бачить головне завдання школи виховати дитину 
щасливою, здоровою, багатою. Це міцний фундамент у створенні впевненого 
майбутнього. Перший цикл початкової освіти - це вхід в шкільне життя. За Концепцією 
нової української школи - адаптаційно-ігровий. Великим здобутком проекту  
Держстандарту початкової школи  2017 року є інтегровані години. Творчий вчитель 
отримує час і можливість академічної свободи 

Мета статті 
Освітнє середовище дитини складається з віртуального світу інтернет мережі, 

ігор, сайтів, аніме героїв. Школа не може стояти осторонь захоплень дитини. Учень 
шестирічного віку готовий до наскрізного застосування мережної взаємодії в 
класноурочній організації навчання. Підготовка вчителя до віртуального простору в 
рамках освітньої програми - пріоритетна мета компетентності сучасного вчителя.  Мета 
статті повернути вчителя лицем до реального світу віртуального простору, спонукати 
до роботи в блогах, на сайтах, сторінках, створювати групи, вести наскрізну взаємодію 
медіапростору в умовах класноурочної організації навчання. 

Виклад основного матеріалу 
В освітньому просторі фокус-група батьки – це спілкування і співпраця, родина 

залучена до “побудови освітньої траєкторії дитини” через мережну взаємодію, через 
скрайб, googl classrum, googl форми, googl сайт, блог вчителя. Сучасна класноурочна 
організація навчання повинна наскрізно застосовувати мережну взаємодію, переводити 
в цифровий формат сучасні інтерактивні методи навчання. Роль батьків забезпечити 
дитину можливістю смарт технологій, долучитись самим до медіаможливостей 
освітнього формату. 

Сьогодні діти хочуть сучасних вчителів, креативних, які насамперед розуміють їх. 
Це шлях до творчості вчителя дійсно виховати дитину у сучасній школі щасливою, 
здоровою, багатою. 

Діти шестирічного віку мають достатню зацікавленість в іграх на телефонах і 
гаджетах. Використати на користь розвитку дитини саме цю можливість має школа 
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починаючи з першого року навчання. Якнайкраще поєднується в методі кейсів 
природничо-математичні дисципліни, їх можна поєднати з іноземною мовою, 
охороною здоров'я, літературним читанням, технологіями. Я використовую у роботі 
крім скрайбпрезентацій, QR-кодів, PowerPoin, Sway, цікаві завдання на сторінках 
learningapps, wizer шляхом створення сторінок, блогу, сайту і групи для батьків на 
фейсбуці, використовуючи власний канал You Tube. Працюю в чотирьох напрямах: 
мотивація, ознайомлення, відпрацювання навичок, тестування.  

Найголовнішим засобом виступає сайт Міністерства освіти і науки України з 
електронними підручниками для початкової школи, семінаром “Web-STEM-школа 
2017”. Завдяки йому педагоги, методисти, науковці зможуть більше дізнатись про 
STEM-підходи в освітньому процесі. Сьогодні вчитель початкових класів не має права 
користуватись лише класичними прийомами ійметодами. Інновації в ІКТ перейшли в 
розряд загальновживаних методів навчання, серед яких, Word, PowerPoint, Prezi, Excel, 
інфографіка, фото, аудіо, відео, аніме. Прийшов час використовувати сервіси і контенти 
мережі для навчання і саме першокласникам в період адаптації до школи вчасно 
пропонувати цифровий формат освіти при вивченні природничо-математичних 
дисциплін.  

Висновки 
Академія Інноваційного Розвитку освіти, Національна академія педагогічних наук 

України, Інститут модернізації змісту освіти за наказом Міністерства освіти і науки 
України успішно ведуть проект “Підготовка керівних, педагогічних та науково-
педагогічних кадрів до роботи  за інноваційними освітніми технологіями”. У кожного є 
змога обрати дистанційний курс. У вересні починається навчання для освітян України 
«ОСВІТНІЙ WEEKEND». Всі шляхи відкриті. Майбутнє нас і наших дітей сьогодні, як 
ніколи, залежить від уміння вчителя створити школу лідерства на демократичних 
засадах за європейськими стандартами освіти. 

 
Література 

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Міністерство освіти і 
науки України. 2016 р. 
2. Стивен Кові. “Лідер в мені”. Едіпрес Україна. 2016 р. 
3. http://short.media/education/iak-pedagogu-rozvivatisia-shvidko-ta-efektivno-dzherela-i-poradi © short.media 
4. https://tsn.ua/nauka_it/profesiyi-maibutnogo-yaki-viniknut-u-naiblizhchi-20-rokiv.html 
5. http://studway.com.ua/ 
6. https://tsn.ua/svit/forbes-viznachiv-desyat-golovnih-profesii-nastupnih-10-rokiv.htm 
 

Анотація. Ліснівська Т.В. Наскрізне застосування мережної взаємодії у навчанні 
природничо-математичних дисциплін учнів 1 рівня 1 циклу початкової школи. У статті 
розглянуто питання навчально-виховного процесу в умовах розвитку нової української школи. 

Ключові слова: школа лідерства, професії майбутнього, цифрова компетентність 
вчителя. 

Summary. Lisnivska T. Through the application of network interaction in the teaching of 
natural and mathematical disciplines of pupils of 1st level 1 cycle of elementary school. The 
article deals with the issues of the educational process in the conditions of the development of a new 
Ukrainian school ... 

Key words: School of leadership, the profession of the future, the digital competence of the 
teacher. 

Аннотация. Лиснивская Т.В. Пространнственное  применение сетевого 
взаимодействия в обучении естественно-математических дисциплин учеников 1 уровня 1 
цикла начальной школы. В статье рассмотрены вопросы учебно-воспитательного процесса 
в условиях развития новой украинской школы ... 

Ключевые слова6 школа лидерства, профессии будущего, цифровая компетентность 
учителя. 
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РОЗРОБКА СУЧАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З МАТЕМАТИКИ 

 
Основним інструментом дистанційного навчання є дистанційний курс, який має 

досить складну структуру. Його змістова складова підпорядкована психологічним 
механізмам сприйняття інформації та закономірностям педагогічних технологій, а 
інтерактивна частина залежить від ефективності використаних веб-технологій, що 
виконують функції передачі навчальної інформації, формування освітнього 
середовища, організації ефективної взаємодії між суб’єктами навчання.  

Починаючи розробляти дистанційний курс, необхідно, перш за все, ознайомитися 
з існуючими теоріями проектування (instructional design) дистанційного навчання, серед 
яких найбільш часто використовують модель ADDIE [1].  

Таблиця 1 Етапи створення дистанційного курсу 
Аналіз 

Analysis 
Проектування 

Designing 
Розробка 

Development 
Впровадження 
Implementation 

Оцінювання 
Evaluation 

Попереднє 
планування, аналіз та 

ідентифікація 
нинішньої ситуації і 

можливостей 

Проектування курсу 
і деталізація 

Розробка навчальних 
матеріалів, інтеграція 

розроблених 
матеріалів у курс 

Початок навчання за 
дистанційним курсом 

Оцінювання курсу 
(продукту та 

процесу) 

 аналіз наявних 
ресурсів 

 пред’явлення вимог 
до слухачів курсу та 
аналіз контингенту 
слухачів 

 вибір системи 
управління 
навчанням СУН 

 вибір тематики та 
обсягу курсу 

 структура курсу 
 створення плану 

курсу 
 розробка силабусу 

курсу 
 визначення 

очікуваних 
результатів 
навчання 

 вибір методів 
навчання та 
контролю 

 структурування 
змісту курсу 

 розробка навчальних 
матеріалів 

 підготовка занять 
курсу 

 створення 
відеоматеріалів  

 підготовка 
матеріалів для 
здійснення 
контролю 

 завантаження курсу 
в СУН  

 діяльність тьютора 
 проведення занять 
 реалізація взаємодії 

учасників 
навчального процесу 

 реалізація 
стратегії 
оцінювання 
якості курсу 

 удосконалення 
курсу 

 удосконалення 
процесу 
організації занять 

Під час створення дистанційного курсу з математики ми дотримувалися такої 
структури дистанційного курсу: 
 *Автори курсу (надається інформація про автора і тьютора, наприклад, їх коротка 

творча біографія, основні публікації, аудіо або відеозвернення). 
 *Силабус (Syllabus). Презентується також розклад навчання, інструкція щодо 

роботи з курсом, програма курсу тощо.  
 *Література – список рекомендованої основної та додаткової літератури, адреси 

Web-сайтів у мережі Інтернет з інформацією, необхідною для навчання з анотацією 
до кожного ресурсу. 

 *Електронна бібліотека. 
 Пакет анкет та матеріалів для опитувань (для знайомства зі слухачами і 

визначення їх рівня знань; заключна анкета для оцінювання розробленого курсу і 
роботи тьютора тощо). 

 Засоби комунікації слухача з викладачем та іншими слухачами (електронна 
пошта, форум, чат тощо). 
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 *Навчальний матеріал у вигляді модулів (із визначеннями, ключовими словами, 
ілюстраціями, посиланнями на інші сторінки курсу та джерела інформації в мережі 
Інтернет), а також висновки до розділів курсу.  

 *Практичні і лабораторні роботи, необхідні для якісного засвоєння курсу 
(попередньо рекомендується здійснити допуск до цього виду занять, перевіривши 
знання теоретичного матеріалу). 

 *Відео та аудіозаписи лекцій та семінарів. 
 *Віртуальна аудиторія (із зазначенням розкладу онлайн занять). 
 *Блок самоперевірки після кожного розділу, із запропонованими тестами, 

контрольними роботами і темами для обговорення на форумі курсу.  
 *Глосарій (в ідеалі повинен містити терміни українською та англійською мовами). 
 Творчі завдання, спрямовані на самостійне застосування засвоєних знань, 

розраховані на індивідуальне виконання або роботу в групах. 
 База корисних ресурсів (посилання на навчальні портали, освітні проекти тощо). 
 Блок з файлами (презентації, реферати, що виконувалися раніше, та корисні 

програмні засоби тощо).  
 Найбільш поширені запитання та відповіді на них. 
 *Контрольний блок – екзаменаційні матеріали, критерії оцінювання тощо. 
 Блок моніторингу результатів навчальної роботи. 

Знаком * позначені обов’язкові елементи дистанційного курсу, визначені 
вимогами МОН України у Постанові щодо надання освітніх послуг за дистанційною 
формою навчання.  

Багаторічний досвід викладачів факультету математики та інформаційних 
технологій у проектуванні та упровадженні дистанційних курсів презентовано у видані 
для освітян установ підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вчителів 
загальноосвітніх шкіл, викладачів вищих навчальних закладів, майбутніх педагогів [2], 
що містить детальні рекомендації щодо розробки дистанційного курсу з точки зору 
сучасної цифрової педагогіки та покрокові технологічні інструкції щодо роботи з 
системою управління навчанням Moodle. 
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ПРО МОЖЛИВОСТІ КОМАНДНОЇ РОБОТИ В ПІДГОТОВЦІ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
 

Командна робота є поширеним явищем у найрізноманітніших сферах діяльності 
суспільства в цілому та організацій різного рівня та форм власності, включаючи бізнес-
структури, виробництво, охорону здоров’я, державну службу, освіту тощо.  

Організація командної роботи відрізняється від безпосереднього управління 
проектами тим, що вона орієнтована на формування команди та підтримку позитивного 
ставлення членів команди до виконання спільного завдання, а не лише на формальне 
виконання проекту [3]. 

Необхідність працювати в команді спонукає до особистого розвитку всіх її 
учасників, а також вимагає від кожного навичок зі встановлення професійних зв’язків 
та взаємодії з іншими членами команди, лідерських навичок, а також вміння 
підтримувати лідерство інших членів групи. До переваг командної роботи належать: 
розвиток широкого спектру корисних компетентностей: навчання нових членів 
команди, уміння вести перемовини, уміння співпрацювати з різними людьми в різних 
ситуаціях, довіра до кожного учасника команди, уміння нести відповідальність чи бути 
лідером в обставинах, що склалися. Набуття перерахованих особистих якостей, 
важливих при виконанні спільної роботи, які в перспективі знаходять своє 
відображення в реалізації тих чи інших проектів, є вагомою складовою сучасного 
навчання фахівців різних спеціальностей, в тому числі в сфері математичних та 
комп’ютерних технологій. 

Методика командної роботи включає визначення мети (встановлення загального 
бачення та цілей), вибір ресурсів, конкурсний відбір учасників, створенні команди 
шляхом призначення кожному відповідної ролі, створення, вибір шляхів та 
безпосередня реалізація плану, досягнення мети. Розглядаючи навчання студентів з 
комп’ютерних технологій чи у галузі математики як командну роботу, можна 
стверджувати, що воно передбачає крім формування професійних знань та умінь, ще й 
набуття студентами навичок спільно працювати над складними завданнями. При 
цьому, викладачам відводиться роль комунікаційного керівника. Методичною 
особливістю такого навчання є ведення діалогу, який оприлюднюється в спільній 
взаємодії при обговоренні індивідуальних підходів до розв’язання математичної 
проблеми, доведенні своїх міркувань та захисті відповідної роботи чи проекту. 
Доповідь одного студента спонукає інших розглянути альтернативну інтерпретацію, 
можливо, навіть, більш ефективну. Гуртове розв’язання поставлених завдань допускає 
застосування багаторазових стратегій прийняття рішень, які можна та необхідно 
обговорювати, розширювати та узагальнювати. До раніше відомих методів організації 
командної роботи студентів належать метод експертних оцінок та «мозковий штурм», а 
з розвитком технологій на електронних носіях до цих методів стали відносити й метод 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Застосування методу нових інформаційних технологій, як одного з методів 
командної роботи, до вивчення різних навчальних дисциплін у вищій школі дозволяє 
вирішувати проблеми інтеграції навчальних предметів, диференціації навчання, 
надання навчальній діяльності творчого характеру та сучасного дослідницького рівня. 
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Для майбутнього успіху студентів важливо, щоб вони мали досвід та були здатні 
працювати в групі людей, навіть невеликій, а також уміли представляти результати 
своєї роботи на сучасному інформаційному рівні [2]. Набуття таких практичних умінь, 
а також навички колективної роботи та застосування сучасних інформаційних 
технологій дасть можливість кожному з них стати ефективним членом команди та 
лідером в своїй майбутній професії чи власному бізнес-проекті. 

Активне впровадження в навчальний процес вищої школи нових ІКТ є 
об’єктивним відображенням розвитку сучасного інформаційного суспільства [1]. Однак 
завжди треба пам'ятати, що будь-які навчальні технології повинні використовуватися 
надзвичайно розважливо, оскільки жодну з них не можна вважати універсальною, а тим 
більше ідеальною. Кожна навчальна технологія, в тому числі і гуртова (командна, 
колективна) робота, в різних ситуаціях дає різні результати, і це необхідно враховувати 
при їх виборі.  
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підготовці майбутніх фахівців.У статті розглянуто питання про методи командної роботи під 
час навчання майбутніх фахівців у вищій школі. 
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Summary. Lyashenko Yu.O, Ivashchenko Y. О. Concerning the peculiarities of 

collaborative work in future specialists training. The article deals with the questions of application 
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ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ 
 

Для сучасного інженера важливо вміти швидко аналізувати велику кількість 
даних, які приходять під час виконання процесів на виробництві, розробці нових 
продуктів та під час навчання в вищому навчальному закладі. Не завжди зручно 
аналізувати набори чисел. Зручніше побудувати графік, який буде графічним 
представленням процесу. Саме тому у сучасному вищому навчальному закладі 
майбутні інженери вивчають курс вищої математики та курси вивчення спеціального 
математичного програмного забезпечення. 

Для полегшення обрахунків та побудови графіків, можна використовувати 
спеціальні програмні продукти, які були розроблені різними ІТ компаніями. Наприклад, 
MathCad, MatLab, Volfram. Ці програмні продукти містять більшість часто вживаних 
функцій та можуть автоматично будувати графіки за заданими параметрами. Таким 
чином, знання вищої математики та володіння навичками роботи з математичними 
пакетами значно полегшує роботу та піднімає її продуктивність.  

Розглянемо графічне розв’язання математичної задачі в середовищі MathCad. Для 
прикладу візьмемо наступну задачу: «Побудувати у декартових координатах графіки 
функції f(x,a) при діапазоні зміни параметрів 

 та при різних значеннях параметрів 

а = 1,2,3,4.»; 
Рівняння: . 

Для графічного розв’язання задачі в 
середовищі MathCad, спочатку задаються 
змінні. В нашому випадку, це діапазон значень 
х та діапазон параметрів а. В середовищі 
MathCad ці діапазони задаються двома 
виразом: 

а := 1..4 
х := 0..2 
Після задання діапазонів значення 

координат та параметра, записується рівняння. 
Обираємо на відповідній панелі графік в 
декартових координатах. Зліва від осі ординат 
необхідно ввести ім’я функції, графік якої 
необхідно відобразити. Після заповнення всіх 
полів, необхідно натиснути мишкою в будь-
якому місці документу і графік буде 
автоматично побудований. 

Графічний розв’язок задачі в середовищі 
MathCad, представлений на рис. 1.  

Рис. 1. Розв’язання задачі в  
середовищі MathCad 



 

228 

Отже, використання ІТ технологій допомагають студентам скоротити час 
розв’язання задач, в процесі навчання. Набуті знання та навички допоможуть студентам 
під час виконання завдань, які виникатимуть на виробництв. Аналіз вихідних даних 
стає швидшим, а значить робота стає продуктивнішою. Тому важливо вивчення як 
математики, для розуміння процесу та вміння записувати його в математичному виді, 
так і знання ІТ технологій для збільшення швидкості обрахунків та аналізу даних. 
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Анотація. Манжара В. В. Використання ІТ технологій для розв’язання графічних 

задач. У тезах розглянуто питання актуальності вивчання математики та математичних 
середовищ для інженерів. А саме, застосування ІТ технологій в вивченні математики та 
розв’язуванні задач графічним шляхом для полегшення та збільшення швидкості роботи. 

Ключові слова: вища математика, математичне середовище проектування, інженери. 
 
Summary. Manzhara V.V. Use of IT technologies for solving graphic problems. The article 

considers the relevance of the study of mathematics and mathematical environments for engineers. 
Namely, the use of IT technologies in learning mathematics and solving problems graphically to 
facilitate and increase the speed of work. 

Key words: higher mathematics, mathematical environment of designing, engineers. 
 
Аннотация. Манжара В. В. Использование ИТ технологий для решения 

графических задач. В тезиссах рассмотрен вопрос актуальности изучения математики и 
математических сред для инженеров. В частности, применение ИТ технологий в изучении 
математики и решении задач графическим путем для облегчения и увеличения скорости 
работы. 

Ключевые слова: высшая математика, математическая среда проектирования, 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

У реаліях сьогодення, з огляду на значущість ІТ-галузі для укріплення 
незалежності й економічного розвитку нашої країни, підготовка її кадрового 
забезпечення постає нагальним завданням освіти, у виконанні якого велику роль має 
відігравати реалізована у різних формах та сучасними засобами діяльність учителя 
інформатики з професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл на набуття ІТ-
спеціальності. Щодо професійного інформування учнівської молоді про ІТ-професії, то 
тут слід врахувати, що ІТ-галузь є найдинамічнішим сегментом світової економіки – за 
оцінками експертів вже у  2020 році кожна третя вакансія на ринку праці в світі буде 
пов’язана з ІТ-сферою [1]. Зауважимо, що огляд методичних і наукових видань, 
електронних ресурсів засвідчує відсутність належної кількості професіограм для 
більшості сучасних ІТ-професій. Разом з тим, сучасним школярам вкрай необхідні 
знання про світ ІТ-професій.  

Одним із ефективних методів подання відповідної професіографічної інформації є 
візуалізація та її найпопулярніший засіб - інфографіка.  Як вказують фахівці, 
візуалізація дає змогу вирішити цілий комплекс педагогічних проблем: зробити 
складний навчальний матеріал зрозумілим та доступним, привернути й розвинути 
інтерес учнів до нього; створити умови для неформального засвоєння учнями змісту 
навчання, для набуття глибоких, системних знань тощо [2]. Найпоширенішими 
засобами створення інфографіки є AnyChart, Bokeh, Cacoo, CartoDB, Circos,  Chart Go, 
Easel.ly, ECharts, Edraw Max, Creately, Infogr.am, Many Eyes, Piktochart, 
Stampsy,Visual.ly, Vizualize.me  та ін.,  певні можливості у створенні інфографіки надає 
програма Microsoft Publisher. 

Профорієнтаційну діагностику вчені визначають як систему психологічного 
вивчення особистості з метою виявлення її професійно значущих властивостей і 
якостей [3]. Профорієнтаційна діагностика школярів спрямована на дослідження їх 
задатків, здібностей,  темпераменту, характеру, інтересів, намірів, нахилів, ціннісних 
орієнтацій, мотивів. Розширення знань про себе дозволяє школяреві повніше 
усвідомлювати свої індивідуальні особливості у професійному самовизначенні, а їх 
правильна оцінка дає змогу більш об'єктивно співвіднести їх з вимогами обраної 
професії. 

Існує чимало автоматизованих засобів створення тестів, які можуть бути 
використані для проведення профорієнтаційної діагностики школярів на ІТ-
спеціальності.  До найбільш популярних сервісів для створення тестів можна віднести 
Ankt.ru, Classmarker, Easyquizzy, Easy Test Maker, Google-форми, Kahoot!, MyTest , 
Online Test Pad, Plickers, Proprofs, Quizlet, Simpoll,  Айрен, Банк тестов.Ру, Майстер-
Тест, сервіс створення тесту для сайту  http://test.fromgomel.com/,  Твой тест та інші. 
Зауважимо, що особливе місце серед них займають онлайн-сервіси, перевагами яких є 
відсутність потреби в установці, сумісність з різними системами та пристроями, 
переважна відсутність сплати за користування, простота інтерфейсу, максимальна 
автоматизація процесу тестування, можливість використання як у безпосередньому 
спілкуванні, так і у дистанційному режимі тощо.  

У проведенні профорієнтаційної роботи зі школярами щодо ІТ-спеціальностей (і, 
зокрема, у професійному консультуванні) особливе місце займають інформаційні 
ресурси мережі Інтернет.  Вивчення цих ресурсів та залучення школярів до роботи з 
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ними сприятиме активізації суб'єктивного досвіду учня, дозволить використати його в 
процесі профорієнтаційної роботи;  допоможе створити ситуації діалогу, обміну 
думками й ідеями; дасть змогу учню проявити ініціативу у спілкуванні, створить умови 
для самовияву учнів; розширить його  кругозір і формуватиме інтерес до майбутньої 
професії, покаже застосування обраної професії у життєдіяльності людини [4]. 
Зауважимо, що для організації та впровадження різних форм профорієнтаційної роботи 
зі школярами на ІТ-спеціальності можуть бути широко використані сервіси Web 2.0. 
(соціальні пошукові системи, соціальні закладки, сховища медіа-файлів, мережеві 
карти знань, мережеві документи, географічні сервіси, соціальні мережі, агрегатори, 
органайзери, онлайн-календарі,  засоби проведення вебінарів, засоби аналітики тощо). 

Таким чином, загальноосвітня школа є центром профорієнтаційної роботи, 
професійна орієнтація – невід’ємна складовою навчально-виховного процесу, а вчитель 
– один із головних організаторів і безпосередніх втілювачів профорієнтаційної роботи. 
Цілеспрямована та системна підготовка випускників шкіл до свідомого вибору професії 
в ІТ-галузі має базуватися на використанні у профорієнтаційній роботі усіх доступних 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій.  
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Анотація. Пономарьова Н.О. Інформаційно-комунікаційні технології у 
профорієнтаційній роботі сучасного вчителя. У статті розглянуто основні напрямами 
впровадження ІКТ у профорієнтаційній роботі вчителя інформатики зі школярами на ІТ-
спеціальності: залучення засобів візуалізації для проведення професійного інформування учнів, 
застосування автоматизованих засобів профорієнтаційної діагностики,  використання 
можливостей інформаційних ресурсів мережі Інтернет для здійснення професійного 
консультування  школярів.  

Ключові слова: професійна орієнтація школярів, ІТ-спеціальності, ІКТ, інфографіка, 
автоматизація профорієнтаційної діагностики, ресурси Інтернет, сервіси Web 2.0. 

Summary. Ponomarova N. Information and communication technologies in the work by 
the professional guidance of modern teacher. In this paper is described the main directions of the 
use of information and communication technologies in the vocational guidance work of the teacher of 
informatics with pupils on the IT-specialty: attraction of visualization tools for professional informing 
of pupils; application of automated tools  of diagnostics of professional orientation; use of 
opportunities of information resources of the Internet for professional consultation of  pupils. 

Keywords: professional guidance of pupils, IT- specialty, ICT, infographics, automation of 
vocational guidance diagnostics, Internet resources, Web 2.0 services.  

Аннотация. Пономарева Н.А. Информационно-коммуникационные технологии в 
профориентационной работе современного учителя. В статье рассмотрены основные 
направлениями внедрения ИКТ в профориентационную работу учителя информатики со 
школьниками на ІТ-специальности: привлечение средств визуализации для проведения 
профессионального информирования учащихся, применение автоматизированных средств 
профориентационной диагностики, использование возможностей информационных ресурсов 
сети Интернет для осуществления профессионального консультирования школьников. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация школьников, ІТ-специальности, ИКТ, 
инфографика, автоматизация профориентационной диагностики, ресурсы Интернет, 
сервисы Web 2.0. 



 

231 

А. В. Ткаченко, Б. І. Миндрул 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Черкаси, Україна 
av_tkachenko7@ukr.net, boris.mindryl@gmail.com 

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЯК ЗАСІБ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

 
Нині особливої актуальності набув метод проектів в загальноосвітніх школах. 

Зазначений аспект задекларований нормативними документами Міністерства освіти і 
науки України, які регламентують роботу вчителів і учнів. Вивчення фізики за програмою, 
розробленою відповідно до нового державного стандарту, розпочалося у 2015/2016 
навчальному році. Як зазначено в «Навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних 
закладів» «…ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей 
учнів у процесі навчання фізики є навчальні проекти… кількість виконаних та оцінених 
проектів може бути довільною, але не менше одного за навчальний рік.» [1]. Наприклад, у 
навчальній програмі з фізики методу проектів відведено в сьомому класі чотири години, у 
восьмому – шість годин, в дев’ятому – вісім, а у старшій школі – по дві та по п’ять годин, 
відповідно у десятих та одинадцятих класах. Слід наголосити, що проектна діяльність 
передбачена Держстандартом повної базової середньої освіти не тільки з фізики, а з 
багатьох інших навчальних предметів. Зокрема, з інформатики навчальною програмою для 
учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) виокремлено 
три години для розробки колективного проекту з використанням комп’ютерної презентації 
[2]. Під час профільного вивчення курсу інформатики передбачаються практичні форми 
занять, серед яких є роботи над проектними задачами [3]. Володіння інформацією про 
зміст навчального матеріалу з різних навчальних предметів дає можливість інтегрувати 
знання, вміння і навички учнів, проводити бінарні, інтегровані уроки, розробляти спільні 
проекти, використовувати міжпредметні зв’язки, підсилювати знання та спиратися на базу 
знань з інших навчальних предметів.  

З аналізу літературних джерел ми дійшли до висновку, що тематика проектної 
діяльності учнів є наразі актуальною, про що свідчить значна кількість досліджень і 
методичних розробок у зазначеному напрямі. Наприклад, дослідники П. А. Добрянський та 
В. С. Мазур пропонують у старшій школі розробляти екологічні проекти, здійснення яких 
передбачає інтеграцію фізики та екології, хімії, географії, біології. Наприклад, в 11-му 
класі при вивченні теми «Коливання і хвилі» пропонують такі теми проектів, як «Вібрації і 
здоров’я людини» та «Біологічна дія ультразвуку», де прослідковується зв’язок фізики та 
біології [4]. На думку дослідниці Дубачинської І.М. найперспективнішими видами 
проектної діяльності є колективні міжпредметні проекти, що не тільки виступають як 
інтегруючий фактор сучасної освіти, не тільки систематизують знання, а й забезпечують 
максимальне його наближення до реальних потреб життя. Наприклад, вона пропонує 
застосувати знання з фізики та хімії в темі проекту «Теорія електролітичної дисоціації», чи, 
навіть, трьох предметів: фізики, хімії та географії у темі «Природні джерела вуглеводнів та 
їх переробка» [5]. Ми підтримуємо і розвиваємо ідеї зазначених дослідників і вважаємо, 
що в проектній діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів доцільно 
інтегрувати знання з різних навчальних предметів. У праці [6] нами було досліджено та 
з’ясовано понятійний апарат розглядуваної наразі тематики дослідження, а саме: проектна 
діяльність учнів, навчальний проект, метод проектів тощо. 

Відповідно до вимог сьогодення ми вбачаємо необхідність у реалізації проектної 
діяльності учнів шляхом інтеграції знань з фізики та інформатики. Комп’ютер дає 
можливість створити яскравий мультимедійний продукт або за допомогою комп’ютерних 
презентацій, або у форматі Web-сторінок. У десятому класі доцільно на уроках 
інформатики при вивченні теми «Налагодження часових параметрів аудіо- та відеоряду. 
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Додавання до відеокліпу відеоефектів та налагодження переходів між його фрагментами» 
створювати інтерактивні презентації, що представляють собою електронний міні-
підручник, в якому є можливість вміщувати матеріал з фізики. Як відомо, в шкільному 
курсі фізики вивчають мікро- і нанооб’єкти. Їх не можливо побачити неозброєним оком. 
Але учням важливо мати уявлення про фізичні процеси, які відбуваються всередині 
молекули, атома тощо. Тому з метою ілюстрації згаданих фізичних процесів ми 
пропонуємо учням 11 класу на уроці інформатики після вивчення теми «Моделювання. 
Основи алгоритмізації» розробити мультимедійну презентацію на тему «Рух заряджених 
частинок». І це вже не просто слайд-шоу, а інтерактивна презентація, що дозволяє 
переміщатися в довільному порядку, який зручний користувачеві, а головне – надає 
можливість побачити учням, як взаємодіють між собоюs атоми під час хімічної реакції, як 
переміщається струм в провідниках тощо. Наприклад, для учнів 10-11 класів на уроках 
інформатики під час вивчення теми «Комп’ютерне моделювання» в якості проекту ми 
пропонуємо побудувати комп’ютерні моделі, які доцільно описати за допомогою 
комп’ютерної програми і табличного процесора. Теми проектів, в яких простежується 
інтеграція знань, умінь та навичок з фізики і інформатики пропонуємо наступні: «Рух тіла з 
урахуванням опору навколишнього середовища» (10 клас), «Вільне падіння тіла» (10 клас), 
«Рух заряджених частинок» (11 клас), «Зліт ракети» (11 клас). Завдання пропонуємо 
виконувати на бінарних уроках «фізика-інформатика». Подальші дослідження вбачаємо у 
розробці етапів організації інтегрованих проектів. 
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Анотація. Ткаченко А.В. , Миндрул Б.І. Міжпредметні зв’язки фізики та інформатики 
як засіб реалізації проектної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл. У статті розглянуто 
питання практичної реалізації методу проектів на уроках інформатики, який передбачає використання 
принципу міждисциплінарної інтеграції знань фізики та інформатики у  навчально-пізнавальні й 
діяльності учнів. 

Ключові слова: метод проектів, міжпредметні зв’язки, інтеграція знань з фізики та 
інформатики, методика навчання інформатики в школі. 

Summary. Tkachenko A , Mindrul B. Interdisciplinary connections of physics and informatics 
as a means of implementing the project activity of pupils of general education schools. The article 
deals with the practical implementation of the method of projects at the computer science lessons, which 
involves the use of the principle of interdisciplinary integration of knowledge of physics and computer 
science in the educational-cognitive and student activities. 

Key words: method of projects, interdisciplinary connections, integration of knowledge in physics 
and computer science, methodology of teaching computer science at school. 

Аннотация: Ткаченко А.В. , Миндрул Б.И. Межпредметные связи физики и 
информатики как средство реализации проектной деятельности учащихся 
общеобразовательных школ. В статье рассмотрены вопросы практической реализации метода 
проектов на уроках информатики, который предусматривает использование принципа 
междисциплинарной интеграции знаний физики и информатики в учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 

Ключевые слова: метод проектов, межпредметные связи, интеграция знаний по физике и 
информатике, методика обучения информатике в школе. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ 
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ШКОЛІ ТА ВНЗ 
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ПРО МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ  

МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ  
 

Сучасний розвиток країн Європи та країн поза її межами показує, що більшість 
змін, реформ, цінностей у будь-якій галузі держави, в тому числі й системі освіти, не 
обмежується кордонами самої країни.  

В червні 1998-го року міністри освіти всіх країн Європейського Союзу і країн-
кандидатів на вступ до ЄС підписали «Паризький мандат» [3], в якому було визначено 
ключові індикатори та еталони, які стосуються системи шкільної освіти та стандартів 
навчання. Пізніше з’явилися й інші міжнародні угоди. Бажання України приєднатися до 
Європейського Союзу вимагає від української освітньої системи відповідності таким 
індикаторам, серед яких: успішність учня (математика, читання, природничі науки, 
іноземні мови, оволодіння здатністю до навчання, громадянознавство); успіхи та 
перехід на наступний рівень (кількість учнів, що залишили навчання, закінчили 
середню освіту, кількість тих, хто навчається у ВНЗ); моніторинг шкільної освіти 
(системи моніторингу якості, участь батьків, оцінка та самооцінка якості шкіл); ресурси 
та структури (витрати на навчання одного учня, навчання та підготовка вчителів, 
кількість дітей в системі дошкільної освіти, кількість учнів на один комп’ютер). 

Важливим чинником розвитку освітньої галузі є володіння об’єктивними даними 
про результати навчання відповідно до освітніх стандартів, в тому числі й 
міжнародних. Одним із шляхів отримання таких даних є організація та проведення 
моніторингових досліджень [1]. Моніторинг шкільної освіти здійснюють відповідно до 
чотирьох основних міжнародних типів оцінювання системи освіти: 1) оцінювання на 
рівні класу чи школи; 2) державні (загальнонаціональні) екзамени; 3) 
загальнонаціональне оцінювання (всього масиву чи вибіркове); 4) міжнародне 
оцінювання [3]. В більшості країн використовують будь-яку комбінацію цих основних 
типів. Метою міжнародного оцінювання є не змагання між країнами, а порівняння 
якості навчальних досягнень учнів різних країн та внесення відповідних освітніх 
рекомендацій на найвищому рівні. Організатори таких досліджень стверджують, що 
рейтинг результатів указує на залежність системи освіти від економічного зростання 
країни. 

Проаналізуємо деякі міжнародні моніторингові дослідження, в яких брала (бере) 
участь Україна і які стосуються оцінювання якості підготовки учнів з математики, а 
саме: IАEP-II – міжнародне дослідження порівняльного оцінювання природничо-
математичної підготовки учнів; TIMSS – міжнародне дослідження оцінювання якості 
математичної та природничо-наукової освіти учнів; PISA – міжнародна програма 
оцінювання навчальних досягнень учнів у сфері функціональної грамотності 
(грамотність читання, математична грамотність, природничо-наукова грамотність). 

В березні-квітні 1991 року в тринадцяти республіках колишнього СРСР, в тому 
числі й УРСР, було проведено тестування в рамках міжнародного дослідження 
оцінювання підготовки школярів IАEP-II [5]. Метою цього дослідження було 
порівняльне оцінювання якості підготовки учнів 9-ти і 13-ти річного віку з природничо-
математичних предметів і виявлення фактів, які впливають на підготовку школярів.   
13-ти річні школярі показали високі результати з математики, які дали змогу 
колишньому СРСР увійти в першу групу країн (першу п’ятірку): Південна Корея, 
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Тайвань, Швейцарія, СРСР, Угорщина. Нижче них у рейтингу були Франція, 
Шотландія, Англія, США та багато інших країн. 9-ти річні школярі СРСР поділили 5-6 
місце разом із Шотландією. Але їхні результати з математики статистично не значимо 
відрізнялися від результатів школярів із Угорщини, Тайвані, Італії, Іспанії. Як бачимо, 
рівень математичної підготовки учнів колишнього СРСР, в тому числі й українських, 
був високий. 

З 2007 року Україна приєдналася до міжнародного дослідження TIMSS. 
Дослідження проводилися серед випускників початкової школи та учнів восьмих класів 
з математики та природознавства. У 2007 році в нашій країні тестування проходили 
учні 4-х і 8-х класів, а у 2011 році – учні 8-х класів. Результати з математики 
випускників молодшої школи за 2007 рік та результати восьмикласників за 2007 і 2011 
роки не дали можливість Україні ввійти ні в першу, ні в другу, ні в третю групу країн 
(лідерами були Республіка Корея, Сінгапур, Тайвань, Гонконг, Японія) [4]. 
Порівнюючи результати цього дослідження з дослідженням IАEP-II 1991 року, 
напрошується висновок: якість української математичної освіти, нажаль, значно 
погіршала. Підтвердженням цього факту також можна вважати зменшення кількості 
українських випускників, що вступають на фізико-математичні спеціальності, а також 
зменшення чисельності абітурієнтів, що вибирають математику при складанні ЗНО. 

У 2016 році Україна ввійшла до переліку країн, які долучилися до міжнародного 
дослідження PISA. Основний етап цього дослідження в нашій країні відбудеться у 2018 
році [2]. В тестуванні візьмуть участь 15-ти річні школярі, в тому числі з «математичної 
грамотності», незалежно від того, в якому класі вони навчаються. Хочеться вірити, що 
сучасні реформи в українській системі освіти, а також аналіз результатів дослідження 
PISSA-2018 та надані після його проведення рекомендації все ж таки будуть сприяти 
підвищенню якості як математичної освіти України, так і галузі освіти в цілому. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ У ПОЛЬЩІ ТА БОЛГАРІЇ 

 
Формування методологічних знань та вмінь не може відбуватися відособлено від 

формування предметних знань, а тому важливим фактором є кількість кредитів (і 
відповідно годин), відведених на вивчення навчальної дисципліни, та її змістова 
наповнюваність.   

Порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів математики (спеціалізація – 
інформатика) в Польщі та Болгарії проведено на основі навчальних планів підготовки 
бакалаврів Педагогічного університету імені Комісії Національної Освіти 
(м. Краків) [3], Шуменського університету імені Єпископа Костянтина Преславського 
(м. Шумен) [2]. 

З проведеного аналізу маємо, що дисципліни математичного і методичного 
спрямування (враховуємо дисципліни як обов’язкові, так і вибіркові) становлять таку 
частку від загального навантаження студентів у ВНЗ: Польща – 47 % і 9 %; Болгарія – 
47 % і 20 % відповідно. Як бачимо, частка дисциплін математичного спрямування від 
загального навантаження студентів не відрізняється для обох країн. Дисципліни 
методичного спрямування займають більшу частку у Болгарії.   

Варто зауважити, що на відміну від України, у Польщі та Болгарії відведено 
незначну кількість кредитів на вивчення дисциплін психолого-педагогічного 
спрямування. Так, у Болгарії відведено 4 кредити (2 %) на психологію та 4 кредити 
(2 %) на педагогіку; у Польщі 15 кредитів (8 %) на всі дисципліни психолого-
педагогічного спрямування. У Польщі та Болгарії значна увага приділена дисциплінам 
інформатичного спрямування: у Польщі – 17%, у Болгарії – 23 %. Детальний аналіз 
навчальних планів підготовки майбутнього вчителя математики у деяких країнах 
Європи проведено у нашій монографії [1]. 

Проаналізуємо відображення методологічних знань у навчальних дисциплінах 
ВНЗ Польщі та Болгарії. 

Болгарія. Значна увага під час підготовки майбутніх учителів математики у 
Болгарії звертається на формування знань і вмінь про метод моделювання. Серед 
дисциплін за вибором пропонуються такі: «Вступ до математичного моделювання», 
«Образні моделі в алгебрі», «Логічні моделі під час вивчення математики». Під час 
вивчення дисципліни «Складання завдань в шкільному курсі математики» (варіативна) 
пропонується розглянути питання: Аналогія. Узагальнення, спеціалізація, 
конкретизація, неповна індукція. Моделювання. До змісту навчальної дисципліни 
«Числові методи» включено питання: Предмет і історія числових методів.  

Значний внесок у формування методологічних знань філософського та 
загальнонаукового рівня дає навчальна дисципліна «Загальна методика навчання 
математики». Наведемо перелік питань цієї дисципліни, які це підтверджують: 
Елементи теорії наукового пізнання. Структурні елементи наукового пізнання. Поняття 
наукового знання. Взаємозв’язок структурних елементів наукового знання з поняттями 
«знання», «усвідомлення» і «розуміння». Критерії наукового знання. Співвідношення 
наукових знань і практики.  Форми наукового знання. Види наукових знань (емпіричні і 
теоретичні знання, інтуїтивні і раціональні моменти в емпіричному і теоретичному 
знаннях) і зв’язок між ними.  
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Польща. Студентам пропонуються курси за вибором «Математичні моделі в 
біології і медицині», «Основи підготовки математичних документів». Вивчення 
першого з них сприяє формуванню методологічних знань філософського та 
загальнонаукового рівнів, другого – технологічного рівня.  

Серед питань, які розглядаються під час проведення семінарів (Seminarium 
dyplomove), є питання про основи написання магістерських робіт (правила і редакційні 
вимоги). 

Для кожної навчальної дисципліни пропонується Карта курсу, у якій названо, 
який зв’язок має дисципліна з іншими дисциплінами математичного циклу, що 
вивчалися раніше (елемент методологічних знань конкретно наукового рівня).  

Метою Оглядового семінару (Konwersatorium przeglądowe) є: Огляд основних 
понять і тверджень, які вивчалися в основних курсах І та ІІ рівнів навчання. З’ясування 
зв’язків між різними математичними теоріями та їх застосуваннями. Формування вмінь 
точно і водночас доступно сформулювати зміст певної математичної теорії. Значну роль 
у формуванні методологічних знань і вмінь магістрантів відіграють історія математики, 
філософія математики (вони відносяться до вибіркових дисциплін і на їх вивчення 
відведено по 3 кредити). 

Акцентується увага студентів на формуванні методологічних знань і вмінь і під 
час проведення Семінару з евристичних методів розв’язування математичних задач 
(Konwersatorium z heurystycznych metod rozwiązywania zadań matematycznych). Зокрема, 
тут розглядаються питання, пов’язані з узагальненням, з’ясуванням аналогій, 
відкриттям тверджень та доведень. 

Серед результатів, яких мають досягти студенти 1-го ступеня навчання (аналог 
українського бакалаврату), є такі: розуміє роль і значення математики для розвитку 
особистості і суспільства; розуміє будову математичних теорій, знає математичні 
засоби для опису і аналізу простих математичних моделей в інших галузях наук.  
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Анотація. Кугай Н. В. Методологічна складова підготовки майбутнього вчителя 
математики у Польщі та Болгарії. У роботі розглядається порівняльний аналіз підготовки 
майбутніх учителів математики у Польщі та Болгарії. Увага акцентується на методологічній 
складовій цієї підготовки. 
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Summary. Kuhai N. Methodological component ofthe training of the future mathematics 
teacher in Poland and Bulgaria.The paper examines the comparative analysis of the training of the 
future mathematics teachers in Poland and Bulgaria.Attention is focused on the methodological 
component of this training. 
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акцентируется на методологической составляющей этой подготовки. 
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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ПРИ НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІН 
МАТЕМАТИЧНОГО, ПРИРОДНИЧОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛІВ 
 
Останні роки ознаменувалися зростанням інтересу до навчальних підходів, що 

ґрунтуються на використанні мультидисциплінарних проектів при навчанні дисциплін 
математичного, природничо-наукового та професійного циклів студентів інженерних 
спеціальностей. Такий інтерес зумовлюється рядом факторів, серед яких слід виділити 
зміну контексту інженерної діяльності в цілому. Сучасні інженерні розробки 
виступають рушійною силою економічних, інформаційних та соціальних змін. До 
найактуальніших завдань, що постають перед інженерами в наш час, належать – 
забезпечення людства чистою питною водою та відновлюваними джерелами енергії, 
збереження навколишнього середовища та раціональне управління використанням 
природних ресурсів, ефективна ліквідація наслідків стихійних лих, забезпечення 
рівного доступу до інформації для людей з різних соціальних груп тощо.  

Сучасна мультиаспектність інженерної діяльності утверджується в ряді 
програмних документів присвячених питанням ролі та місця інженерів у суспільстві 
ХХІ ст., серед яких звіт UNESCO Engineering Initiative [1], стандарти професійних 
спілок інженерів [2], [3] та ін. Як зазначено в [4] для успішної професійної реалізації, 
сучасні інженери повинні бути наділені теоретичними та практичними знаннями, 
усвідомлювати відповідальність перед суспільством та бути схильними до інновацій.  

Зростає переконання, що саме лідерство в сенсі технологічних інновацій є 
запорукою процвітання та безпеки в світі орієнтованому на глобалізацію та економіку, 
основою якої є знання. Відповідно, інноваційна парадигма для інженерної освіти має: 
а) оперативно реагувати на неймовірні темпи інтелектуальних змін (від спрощення до 
складності, від аналізу до синтезу, від монодисциплінарності до міждисциплінарності); 
б) розробляти та впроваджувані нові технології; в) застосовувати цілісний підхід до 
вирішення соціальних потреб, узгоджувати соціальні, економічні, екологічні, правові та 
політичні міркування з технологічним проектуванням та інноваціями; г) відображати в 
своєму різноманітті, якісних показниках та критеріях, потреби людства в ХХІ ст.[5].  

Мультидисциплінарні студентські проекти є характерними для методів активного 
навчання, до яких належать навчання через відкриття, проблемно/проектно орієнтоване 
навчання, метод кейсів, навчання з випередженням [6]. Активне навчання в цілому 
допомагає студентам у набутті та покращенні предметних компетентностей (таких, що 
пов'язані з обраним напрямом підготовки), а також позитивно впливає на розвиток 
навичок співпраці та комунікації, вмінні співпрацювати з експертами з інших сфер 
діяльності. Важливо, що мультидисциплінарні проекти є студенто орієнтованими за 
своєю природою, адже в процесі їх реалізації студент сам визначає шляхи реалізації 
проектів та необхідні для цього знання.  

Впровадження мультидисциплінарних проектів потребує попередньої підготовки 
викладачів та студентів, зважаючи на переважання традиційних дисциплінарних 
підходів при навчанні майбутніх інженерів. На нашу думку, обов'язковим є включення 
студентських проектів до навчального плану з виділенням певної кількості кредитів 
ECTS. У роботі [7] перераховано основні аспекти пов'язані з організацією проектної 
діяльності, серед яких формулювання очікуваних результатів навчання, вибір та 
формулювання завдань для студентських проектів, їх масштабу та тривалості; 
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визначення роль та завдань студентів і викладачів; організація робочого простору 
студентів; вибір системи оцінювання.  

Як показує досвід впровадження мультидисциплінарних проектів при написанні 
бакалаврських робіт студентами спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, 
при формулюванні результатів навчання доцільно використовувати наявні стандарти та 
рекомендації, що пропонуються інженерними співтовариствами, адаптуючи їх до вимог 
спеціальності. При цьому, потрібно за результатами консультацій між викладачами 
різних спеціальностей, обов'язково визначити критерії оцінювання результатів 
навчання та відповідні види діяльності студентів. З точки зору практичної організації, 
доцільно виділити в ході проекту окремі етапи (завдання), на оцінювання яких 
відводитиметься певний відсоток балів.  

При плануванні проекту необхідно враховувати наявні апаратні та програмні 
засоби, що є елементом планування робочого місця студентів. Всі методичні матеріали, 
що стосуються проекту, зокрема, програмні результати навчання та система їх 
оцінювання, мають бути надані студентам до початку роботи, з використанням 
існуючих систем управління навчальним процесом. Зазначимо, що важливим аспектом 
впровадження студентських проектів є забезпечення зворотного зв'язку, що 
реалізовується шляхом опитування студентів та викладачів-консультантів проектів 
після завершення проектів.  

Впровадження міждисциплінарних проектів є важливим компонентом підготовки 
студентів інженерних спеціальностей у сучасних умовах. До позитивних якостей 
спільної роботи студентів над проектами, слід віднести створення умов для 
впровадження отриманих знань у практичних ситуаціях, розвиток навичок роботи в 
команді, що включає представників різних галузей.  
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мультидисциплінарних студентських проектів та описано сукупність вимог до них.  
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Всем известно, что решение неалгоритмических и эвристических математических 

задач в значительной степени является творческой деятельностью, в которой, кроме 
знания по математике, проявляются еще математическая интуиция и воображение. 
Разумеется, в более высокой степени творчество проявляется при составлении задач, 
так как для реализации этой деятельности необходимо не только глубокое познание 
рассматриваемых математических объектов, но и более углубленное понимание 
структуры задач, а также и выявление математических способностей субъекта.  

Выдающийся математик-педагог А. А. Столяр указывает, что «наиболее 
эффективным средством развития математической деятельности учащихся является 
обучение «через задачи». Поэтому возникает проблема построения педагогически 
целесообразной системы задач, с помощью которой можно было бы провести ученика 
последовательно через все аспекты математической деятельности…. Названная 
проблема стоит прежде всего перед составителями учебников и сборников задач, но 
она отчасти возникает и перед учителем в его практической деятельности» [5, с. 190]. 

В научных публикациях, посвященных теории и практике обучения математике, 
обстоятельно и многосторонно исследован вопрос об обучении посредством «решения 
задач». Недостаточно разработан, однако, вопрос об обучение школьников посредством 
«составления задач» ([5], [6]). В связи с этим еще более актуально, чтобы студенты – 
будущие учителя математики умели составлять задачи. Для этой цели мы исследовали 
теоретические основы деятельности составления математических задач ([2], [3], [4]), а 
также разработали специальный курс (выбираемая учебная дисциплина) для студентов 
специальностей математики и информатики, физики и математики, под названием 
«Методы и методика составления задач школьного курса математики». В учебной 
программе этого курса в основном мы рассматриваем следующие темы: Задачи в 
школьном курсе математики; Аналогия, обобщение, специализация, конкретизация и 
применение при составлении задач; Параметризация и ее применение для решения и 
составления задач; Метод «обращение» для составления математических задач. 
Составление задач по темам: тождества, уравнения, неравенства, системы; Метод 
субституции; Составление текстовых задач по данной математической модели; и др. 
Нами опубликована методическая статья по теме: Составление математических задач 
методом «обращение» [1].  

Из-за ограничения в объеме доклада, здесь невозможно обхватить все указанные 
темы. Поэтому мы рассмотрим методику применения только методов аналогии, 
обобщения, специализации и конкретизации для составления задач школьного курса 
математики. Эти методы наиболее использованы как в науке математики, так и при 
обучение математике для формулировки новых утверждений и составления новых 
задач. Для этой цели сначало осуществляется анализ формулировки конкретной задачи 
школьного курса, которую, для определенности, в нашей работе будем называть 
«базисной». Иногда оказывается, что формулировка базисной задачи является 
неподходящей, чтобы сделать обобщение. В таком случае, в результате проведения 
анализа такой задачи, мы переформулируем ее в более удобную для обобщения форму. 
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Обычно в условии каждой задачи задаются некоторые ограничения для ее объектов или 
содержатся некие константы. В таких случаях обобщение можно сделать следующими 
способами: а) отстранением данного ограничения; b) заменой данной константы 
параметром; c) комбинацией способов а) и b). 

В работе, для удобства, базисные задачи будем обозначать так: Задача 1, Задача 2, 
..., а задачи, которыe составлены от базисной Задачи 1 посредством метода аналогии, 
обозначим через: Задача 1а1, Задача 1а2, …; а обобщенные задачи, полученные от ней 
отстранением некоторого вида ограничения или заменой его параметром, – через: 
Задача 1о1, Задача 1о2, … . При отстранении другого ограничения или при его замене 
новыми ограничениями, соответствующие обобщенные задачи, полученные от Задачи 
1а1, будем обозначать через: Задача 1а1о1, Задача 1а1о2 и т.д. 

В статье будут представлены конкретные базисные задачи и подходящую 
методику составления соответствующих им задач посредством методов аналогии, 
обобщения, конкретизации и др., а также будет представлена модель взаимосвязей 
составленных задач, рассматриваемых как системы. 
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Аннотация. Милушева-Бойкина Д. В., Милушев В. Б. Методика составления 
школьных математических задач. В работе обоснована актуальность деятельности 
составления задач школьного курса математики и реализована конкретная методика 
составления задач методами аналогии, обобщения, конкретизации. Представлена модель 
взаимосвязей составленных задач, рассматриваемых как системы. 

Ключевые слова: методика, составление задач, обобщение, аналогия, конкретизация. 
Summary. Millousheva-Boykina D., Milloushev V. Methodology for Creating School 

Mathematics Problems. In the article is motivated the actuality of carrying out the activity of 
creating problems for the school course of mathematics and there is presented  a certain methodology 
for creating problems by the methods of analogy, generalization, concretization. There is presented a 
model of the relations between the created problems, which are considered as a system. 

Keywords: problem, methodology, creating problems, generalization, analogy, concretization. 
Анотація. Мілушева-Бойкіна Д. В., Мілушев В. Б. Методика складання шкільних 

математичних задач. У роботі обгрунтовано актуальність діяльності, спрямованої на 
складання задач у шкільному курсі математики та реалізована конкретна методика 
складання задач методами аналогії, узагальнення, конкретизації. Представлено модель 
взаємозв'язків складених задач, що розглядаються як системи. 

Ключові слова: методика, складання задачь, узагальнення, аналогія, конкретизація. 
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ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИКИ В ШКОЛЬНЫЙ КУРС 
КАК ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ 

 
В последние годы стала актуальной проблема гуманизации и гуманитаризации 

математического образования. Оба эти понятия имеют общий латинский корень 
՛՛human՛՛ - ''человеческий’’, относящийся к человеку или обществу. Отсюда - 
гуманизация образования – это его ориентация на человека, на всестороннее его 
развитие. Приоритетным становится развивающая функция образования: нужно не 
только обучать математике, но и направить процесс обучения на развитие учащихся.  

В процессе обучения математике нужно формировать и развивать мышление 
учащегося, его дедуктивную составляющую, выявлять законы логики, которые 
необходимы любому человеку, знания о математическом языке, способы применения 
математики как инструмента для описания и исследования окружающего мира. 

Обучение математике должно формировать и развивать математический язык, а 
также навык применения математики в качестве инструмента для описания и 
исследования окружающего мира. Математический язык тесно переплетается с 
естественным языком, особенно когда он представляется в виде математической 
логики. В этом случае он становится более ясным, понятным и влиятельным [5]. В 
таком случае математика будет способствовать всестороннему развитию учащего. 
Сказанное связано с внутренной, содержательной стороной гуманизации 
математического образования.  

А насколько способствует реализацию гуманитарного образования включение 
элементов логики в школьный курс математики общеобразовательной школы? Этa 
проблемa стала предметом многочисленных обсуждений и исследований [1] - [5]. 
Обосновывается важность изучения элементов логики для развития лингво-
логического мышления обучающихся, для формирования ценностей и для преодоления 
заучивания многих математических материалов.  

Так, например, в учебнике общеобразовательной школы [1] Г. С. Микаеляна в 
главе ''Алгебра логики'' включены следующие важные темы: ''Формулы'', 
''Совокупность формул'', ''Система формул'', ''Эквивалентность формул'', ''Отрицание 
формулы'', ''Вывод'', ''Суждения с переменными'', наличие которых в курсе алгебры 
представляется ценным с разных точек зрений. Во-первых, как показывает опыт, без 
преподавания этих тем, учащиеся не воспринимают смысл логических связок, 
допускают ошибки при отрицании сложных высказываний, при решении ряда 
упражнений и задач, связанных с системами, совокупностями, со строгими 
неравенствами и т.д..  

 С другой стороны, в вышеуказанном учебнике приводятся много примеров, с 
помощью которых можно организовать обучение не только логическим связкам, но и 
решить вопрос формирования моральных ценностей. Приведенный в указанном 
учебнике материал дает возможность учителю вести разговор про добро, зло, 
достоинства, уважение, справедливость, любовь, ненависть, счастье, патриотизм и 
другие моральные ценности, превращая урок алгебры в «среду», тесно связанную с 
жизнью, в предмет интерактивных обсуждений. Подобная организация урока может 
привлекать и учеников, которые были до этого безразличны к математике. Добавим, 
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что подобные уроки придают ученикам чувство уверенности, что дает возможность 
активного участия в дальнейших занятиях математики, благодаря чему обучение 
становится благоприятной учебной средой не только для ''избранных'', но и для всех 
[3]. 

Помимо всего вышесказанного обучение логическим связкам, логическим 
операциям с высказываниями, рассмотрение кванторов дают широкую возможность 
учителям развивать лингво-логическое мышление учащихся, совершенствовать их 
речь, что является большой ценностью в парадигме гуманистического(?) образования. 

Таким образом, преподавание элементов логики в общеобразовательной школе 
особенно важно в контексте гуманитарного образования.  
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