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с) у кожній з категорій є не меншим від 5. Якщо ж даних об'єктів менше, то 

у такому випадку необхідно об'єднати декілька категорій в одну. 
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Резюме. В статье рассматривается способ использования непараметриче-
ских методов математической статистики в педагогических исследованиях. 
Выделены основные этапы эксперимента: выборка, ее размер; абсолютная 
ошибка результата; выбор уровня достоверности; гипотез исследования; 
правила принятия решений. Разобраны основные составляющие метода 
χ2 и наведен конкретный пример его использования при обработке дан-
ных результатов педагогического эксперимента. 
 
Summary. In article is considered method of application of nonparametric meth-
ods of a mathematical statistician in pedagogical researches. The milestones of ex-
periment are chosen: sampling, her size; an absolute error of outcome; choice of a 
level of reliability; hypotheses of research; decision rules. The main components of 
a method χ2 are taken apart and the concrete example of its usage is directed at data 
processing of these results pedagogical experiment. 
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Реформування загальної середньої освіти передбачає методологічну 

переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток осо-

бистості навчаємого, індивідуально-диференційований підхід до навчання 

та контролю учбових досягнень навчаємих. 
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Сьогодні перед вчителями поставлені завдання повʹязані з оновлен-

ням змісту навчання та його інформації, модернізацією форм та методів 

навчання. Ситуація, що склалась вимагає від всіх вчителів знань сучасних 

технологій навчання та вмінь їх використовувати. Вчитель не тільки не має 

права зменшувати масиви своїх знань, умінь, але навпаки, зобовʹязаний по-

стійно підіймати планку професійної компетентності. Сьогодні, коли 

йдеться про високий рівень навчальних досягнень, то насамперед, маємо 

на увазі вміння в основному самостійно отримувати нові знання без яких 

неможливо працювати по-новому. Тому підвищення кваліфікації - це на-

самперед підвищення придатності до роботи вчителя, тобто удосконалення 

тих якостей і характеристик, які забезпечують ідейну, професійно-

педагогічну підготовку, обсяг і склад спеціальної теоретичної та методич-

ної підготовки за фахом. Кінцевою метою підвищення кваліфікації має бу-

ти прийняття вчителем простих професійних установок, формування гото-

вності до вирішення поставлених державою перед вчителем сьогоденних 

задач, бажання вчителя до самостійної творчої роботи як умови забезпе-

чення виконання науково обгрунтованої програми підготовки обдаровано-

го учня [1]. 

Вагому роль в процесі підвищення кваліфікації вчителів відіграє 

професіограма. Під професіограмою вчителя будемо розуміти своєрідний 

зріз моделі компетентності вчителя, який не враховує якісні та кількісні 

аспекти взаємодії в системі вчитель � учень, а враховує лише фахову під-

готовку з теорії та методики предмету. Безумовно, слід розрізняти ступень 

володіння вчителем теорії та методичного викладення предмету, тобто іс-

нує ідеальна та реальна професіограма. Перша містить перелік знань, 

вмінь, навичок вчителя, які в повному обсязі відповідають вимогам держа-

вних стандартів освіти, замовленням держави, суспільства тощо. Друга, 

професіограма реального, працюючого вчителя, що містить перелік знань, 

вмінь, навичок, якими володіє конкретний вчитель. Якісні та кількісні роз-
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ходження між складовими обох професіограм мають бути чіткими крите-

ріями, орієнтирами структурування та інформаційного наповнення навча-

льних програм курсів підвищення кваліфікації вчителів і змісту міжкурсо-

вої підготовки (самопідготовки). Що до професіограми �ідеального� бажа-

ного вчителя, та її змістовне поновлення базується, на наш погляд, на та-

ких особливостях навчального процесу. 

Цілком природним є твердження про те, що процес навчання учнів 

обумовлений і випливає з загального ходу процесу пізнання та його зако-

номірностей. Оскільки основними етапами пізнавальної діяльності є 

сприймання, осмислення, закріплення та застосування, приймемо таку мо-

дель навчання учнів, яка складається з трьох компонентів-мотиваційного, 

операційно-індивідуального та контрольно-оцінюючого. Зауважимо, що 

модель зберігається при вивченні будь-якої порції учбового матеріалу. На 

першому етапі вчитель повинен сформувати в учнів пізнавальні та учбові 

мотиви. Учні мають усвідомити необхідність подолання барʹєру між тим, 

що необхідно засвоїти і тим, що їм відомо. Без чіткого розуміння цього в 

учнів не виникає прагнення пошуку нових знань. На другому етапі викори-

стовуються основні методи навчання, до яких віднесемо ілюстративний, 

інформаційно-репродуктивний, евристичний /частково-пошуковий/ та до-

слідницький /пошуковий/. Вказані методи доцільно використовувати у різ-

номанітних поєднаннях один з одним. Підсумком учбово-пізнавальної дія-

льності учнів є система набутих ними знань. Такі знання можуть бути 

отримані учнями на рівні репродукції /базовий компонент навчання/, пере-

несення знань /просунутий рівень/ і на рівні трансформації /творчий рі-

вень/. Контрольно-оцінюючий етап є обовʹязковим етапом для підтримки 

активності учнів. Без контролю за учбовою діяльністю учнів не буде здійс-

нено повне засвоєння ними змісту учбового матеріалу, не будуть виправ-

лені помилки та заповнені прогалини у знаннях учнів. Використовуючи 

такі методи та загальнонаукові методи дослідження � аналіз, синтез, інду-
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кцію, дедукцію, узагальнення, обмеження, абстрагування, конкретизацію 

та інші, вчитель повинен організувати учбовий процес таким чином, щоб 

на перший план виступила основна для даного віку діяльність учнів, а ха-

рактер такої діяльності учнів не може залежати від змісту та компонентів 

процесу навчання. Тут головним є характер участі учнів в учбовому проце-

сі, організатором якого і виступає вчитель. 

Виходячи з наведених міркувань про професійну діяльність вчителя, 

виходячи з потреб професійної діяльності, професіограма передбачає, що 

вчитель, який має категорію �спеціаліст� повинен вміти розвʹязувати всі 

задачі шкільних підручників, супроводжуючих його дидактичних посібни-

ків, володіти теоретичними основами курсу в обсязі, необхідному для ви-

кладання предмету на достатньому науково-методичному рівні, згідно зі 

стандартами освіти знати педагогічні основи навчання учнів. Вчитель, що 

має другу категорію додатково повинен бути спроможним надавати в умо-

вах диференційованого навчання допомогу учням в оволодінні матеріалом 

підвищеної складності, підготовці їх до участі у шкільних конференціях, 

олімпіадах, допомагати у підготовці до вступних іспитів у вузи. Вчитель 

першої категорії додатково повинен вміти використовувати оригінальні 

технології навчання учнів, формувати їх загальну діяльність. Вчитель ви-

щої категорії додатково повинен вміти працювати з наукової та науково-

методичною літературою і навчати цьому учнів, критично оцінювати по-

зицію різних авторів, розробляти діагностичні матеріали і авторські про-

грами факультативів, спецкурсів. 

Одним з головних чинників, які впливають на ефективність післяди-

пломного навчання, можна вважати управління якістю перепідготовки 

вчителів. Практично управляти якістю перепідготовки вчителів можливо 

за допомогою такої методики, яка дає змогу враховувати індивідуальні 

особливості підготовки кожного вчителя та контролювати їх під час під-

вищення кваліфікації. Для того, щоб вирішити задачу, на першому етапі 
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підвищення кваліфікації необхідно порівняти і деяку професіограму з ак-

туальним рівнем фахової підготовки вчителя, (реальною професіограмою). 

Для визначення цього проводиться �вхідне� діагностування, за допомогою 

якого може бути виявлений не лише обʹєктивний, актуальний рівень фахо-

вої підготовки, але й враховано обʹєктивні міркування та побажання слуха-

чів, тобто встановлюються розходження між реальною і ідеальною профе-

сіограмами. Анкета �вхідною� діагностування містить такі запитання, які 

виясняють якими дидактичними матеріалами, періодичними виданнями 

користуються вчителі, над якими проблемами викладання математики 

працюють, яку бажають одержати методичну допомогу, з яких питань ба-

жають підвищити рівень наукової підготовки? Один із варіантів �вхідного� 

діагностування (для вчителів першої та вищої категорії) вміщує десять за-

питань. 

1. Записати останню цифру числа 19933 . 

 1) 1; 2) 5; 3) 5; 4) 7; 5) 9. 

2. Свіжі гриби вміщують 90% води, а сухі гриби вміщують 12% 

води. Скільки можна отримати сухих грибів з 22 кг. свіжих грибів? 

 1) 2,5 кг; 2) 7,04 кг; 3) 4,84 кг; 4) 2,93 кг; 5) біля 2,64 кг. 

3. У деякому селі багато віків підряд половину всіх народившихся 

хлопчиків назвали Іванами, а четверту частину Петрами. Порівняйте число 

Іванів Петровичей та Петро Івановичей, які живуть у селі. 

4. Шлях від пункту А до пункту В та назад листоноша може пройти 

пішки берегом річки, а може проплисти човном. Порівняйте час руху цими 

двома способами, якщо швидкість човна у сталій воді та швидкість руху 

однакова. 

 1) човном швидше;   2) пішки швидше;  

 3) час однаковий;   4) знайти не можна;  

 5) пішки швидше, але тільки, якщо швидкість течії більша швид-

кості човна у сталій воді. 
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5. Знайти хоча би один розвʹязок нерівності: 

 
453
16

453
14 << x . 

6. Катети трикутника дорівнюють 9log4  і 16log3 . Знайти площу три-

кутника: 

 1) 1;  2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

7. При повороті біля початку координат точка А(6; 8) відобразилась 

на точку А1(8; 6). Знайти радіус кута повороту: 

 1) 
12
1 ; 2) 

8
3 ; 3) 

2
1 ;  4) 

2
3 ; 5) 

25
24 . 

8. Обчислити 
5

2cos
5

cos ππ − : 

 1) 0 ; 2) 
2
1 ; 3) 

2
2 ;  4) 

2
3 ; 5) 

2
3− . 

9. Паралелепіпед з довжиною ребер 4, 6 та. 9 см. складений з кубиків 

з довжиною ребер 1 см. Скільки вилучили кубиків, якщо забрали зовніш-

ній шар товщиною в один кубик: 

 1) 132; 2) 196; 3) 96;  4) 160; 5) 182. 

10.Учень розвʹязав нерівність xx cossin1 =+  таким чином: 

xx 2cossin1 =+ ; 0sinsin 2 =+ xx ; 0)sin1sin( =+ x ; 0sin =x  або 

1sin =x . Відповідь: nx π=1  і kx ππ 2
22 +−=  де Ζ∈kn, . 

Як Ви  повинні реагувати на такий розвʹязок? 

Аналіз результатів такого чи подібного діагностування дає змогу по-

ділити контингент слухачів на чотири групи: 

1) перша група обʹєднує слухачів з високими спеціальними та мето-

дичними вміннями; 

2) друга група � вчителі, які мають високі спеціальні вміння, та менш 

виражені методичні; 
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3) третя група � вчителі, які мають високі методичні вміння, та менш 

виражені спеціальні; 

4) вчитель з низьким знанням теорії та методики шкільного курсу 

математики. Причому такий поділ здійснюється окремо в групі вчителів 

вищої та І категорії, ІІ категорії та �спеціалістів�. 

Програми та учбові плани навчання вчителів різних категорій мають 

бути різнорівневими. Кожна програм повинна вміщувати найбільш важли-

ві питання загальної та часної методики викладання предмету в школі, йо-

го теоретичні основи головне призначення цього розділу � ознайомлення 

вчителів з простими тенденціями та технологіями навчання учнів, всіляко 

сприяти розвитку творчого підходу до вирішення проблем викладання та 

самоосвіти вчителя. Концептуальна основа програми передбачає різнорів-

невий підхід до перепідготовки вчителів з науково-теоретичного та мето-

дичного циклу. Так, для вчителів категорій �спеціаліст�, �друга� тематика  

системи спрямована на те, щоб забезпечити вчителя володінням теоретич-

ними та методичними основами викладання математики в обсязі,  необхід-

ному для викладання на достатньому науково-методичному рівні,  забез-

печити спроможність  надати їм в умовах диференційованого навчання до-

помогу учням в оволодінні матеріалом підвищеної складності, підготовити 

їх до участі в шкільних конференціях, олімпіадах, допомогти в підготовці 

до вступних екзаменів у вузи. Для вчителів першої та вищої категорії до-

датково � забезпечити вміння розробляти оригінальні технології навчання 

учнів, оволодіння ними вміннями працювати з науковою та методологіч-

ною літературою, навчати цьому учнів, критично осмислювати позиції різ-

них авторів, вмінням розробляти діагностичні вимірювальники успішності 

навчання учнів, авторські програми спецкурсів та факультативів. Головне 

навантаження при проведенні занять лягає на основні методи перепідгото-

вки вчителів, наприклад, створення проблемних ситуацій, робота �кругло-

го столу� аналіз конкретних педагогічних ситуацій, використання компʹю-
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тера як засобу навчання, квазіпрофесійна діяльність вчителя під час ділової 

гри, уроки в незнайомому класі з наступним обговоренням, розгляд 

викладання того, чи іншого питання по різним існуючим питанням тощо. 

Підсумкова курсів повинна бути для вчителя варіативною. Напри-

клад, співбесіда з найбільш кваліфікованими викладачами кафедр інститу-

ту, змістовний виступ на конференції з обміну досвідом, розробка авторсь-

кої програми, посібників, методичних рекомендацій тощо. �Вихідне� діаг-

ностування може містити декілька завдань, які виявляють уміння вчителя 

певної категорії розвʹязувати типові та нестандартні завдання з математики 

та декілька завдань, спрямованих на виявлення знань з методики викла-

дання. Перший тип завдань повинен охоплювати всі основні теми шкіль-

ного курсу. Другий тип завдань мусить оцінювати вміння вчителя керувати 

як традиційними, так і нетрадиційними шляхами розвʹязку учнями завдань, 

планувати учбовий процес згідно з вимогами програм здійснювати конт-

рольно-оцінюючі функції, аналізувати який вивчається, з різних точок зо-

ру, будувати систему вправ, які забезпечують досягнення узгоджених ці-

лей навчання, вибирати форми, методи, способи організації учбової діяль-

ності учнів адекватно матеріалу який вивчається. вчителів  

Сумарна оцінка результатів підвищення кваліфікації педагогічного 

працівника мусить передбачати встановлення методом (за відповідними 

рекомендаціями) відповідності його фахового рівня й кваліфікації, яку має, 

або на яку претендує кожний слухач. Це стимулюватиме самостійну робо-

ту вчителя, його творчий пошук, збільшить відповідальність кафедри за 

зміст та наслідки їх навчальної, методичної та наукової діяльності. 
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Резюме. В работе рассмотрены возможные пути реализации дифференциа-
ции обучения в системе повышения квалификации учителей математики. 

 
Summary. The possible ways for realization of study differentiation in the system, 
of raising the level of teacherʹs skill in mathematics are examined in this work. 
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О.Б.Красножон, ст. викладач, 
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Навчальний процес � це велика та складна система, яка визначається 

нескінченним  різноманіттям планів, поведінки, відносин та зв�язків 

компонентів, що її складають. Для того, щоб ця система була оптимальною 

і дійсно розвивалась, вона повинна бути раціональною, мати необхідне 

науково-технічне обґрунтування та наукову організацію. 

Для навчального процесу вищої школи все більш необхідним стає 

вдосконалення його організації на засадах наукового аналізу, що охоплює 

всі його сторони. Вдосконалення організації потребує встановлення 

найбільш сприятливих відносин між студентами та викладачами у їх 

навчальній діяльності, забезпечення максимального успіху цієї діяльності 

у вирішенні державних задач підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів з найменшими матеріальними витратами. Перед науковою 

організацією навчального процесу відповідно формулюється задача 

пошуку нових, найбільш результативних форм і методів діяльності з 

обґрунтуванням застосування інтенсифікуючих засобів навчання. 

Наукова організація будь-якого функціонуючого об�єкту 

розглядається як зведення його взаємозв�язаних складових частин у певну 

систему з метою їх упорядкування та вдосконалення. До головних 

складових частин навчального процесу ми відносимо: зміст навчання; 

методи і способи навчання; форми і засоби навчання; навчальну та наукову 


