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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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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 
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роботу студентів; навчальну діяльність викладачів. У загальному 

комплексі задач наукової організації навчального процесу особливу увагу 

привертає організація навчальної діяльності студентів з оптимальним 

розподілом часу на проведення цієї роботи по окремим предметам та 

видам навчання. Час у навчальному процесі � фактор дуже суттєвий, який 

потребує не тільки постійної уваги, але й суворого обліку, контролю та 

оцінки результатів його використання. Степінь розумної економії часу все 

більш впливає на показник вдосконалення процесу навчання. 

Інтенсифікація навчального процесу шляхом використання активуючих 

засобів форм та методів навчання висуває дві взаємопов�язані задачі: підвищення 

якості навчання та одночасне зменшення витрат часу. Подальший розвиток 

навчального процесу у вищій школі потребує оптимальної змістовної 

наповненості часу, що виділяється на навчальну та самостійну роботу студентів у 

певних допустимих межах фізіологічних та психічних навантажень. В 

оптимальному процесі навчання однаково неприпустимі як недовантаження, так і 

перевантаження студентів у їх навчальній та самостійній роботі. 

Інтенсифікація навчального процесу на засадах наукової організації 

перш за все полягає у боротьбі із втратами часу та створенні резерву часу 

для підвищення якості навчання і для використання його з метою 

всебічного розвитку студентів, організації їх дозвілля та відпочинку [1]. 

Викладання у вищому педагогічному закладі дисциплін 

математичного циклу � справа дуже відповідальна і важлива. Від якості та 

ефективності викладання учбового матеріалу в значній мірі залежить 

степінь його засвоєння студентами і зацікавленість останніх у поглибленні 

своїх знань з математичних дисциплін, у подальшому вдосконаленні 

набутих вмінь та навичок. Неприпустиме відмежування педагога від цих 

процесів.  Викладач повинен перебувати у стані постійного пошуку, 

експериментально визначати оптимальні форми і методи розкриття змісту 

учбового матеріалу. 
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Усвідомлення студентами професіоналізму та компетентності 

викладача спонукатиме їх до самовдосконалення та самореалізації, 

проявами яких можна вважати активізацію їх навчальної діяльності, 

підвищення зацікавленості у засвоєнні учбового матеріалу та розв�язуванні 

практичних задач. Без цих позитивних проявів відповідального та 

належного ставлення до навчання з боку студентів сподівання викладача 

на досягнення вагомих результатів своєї праці виявляться марними. 

Засвоєння студентами матеріалу з курсу алгебри та геометрії вимагає 

від них усвідомлення сутності фундаментальних математичних понять та 

закономірностей. Викладач повинен вчасно виявляти та попереджати 

формалізм у засвоєнні студентами змісту учбового матеріалу. Одночасно з 

його засвоєнням студентами викладач повинен сприяти формуванню у 

студентів образів тих понять, які розглядаються на лекції, активізовувати 

образне мислення. Свідомість студента повинна постійно та адекватно 

відтворювати навчальний матеріал не тільки у вигляді формулювань та 

словесних утворень, а й у вигляді певних предметів та аналогій реального 

матеріального світу. 

На певному етапі викладання навчального матеріалу актуальною стає 

проблема візуалізації виявлених властивостей та закономірностей. Студент 

повинен наочно переконатися у тому, що щойно засвоєні ним поняття та 

властивості певних математичних об�єктів дійсно мають місце у реальному 

матеріальному світі. Задовольнити цю потребу викладач може засобами 

персонального комп�ютера. Завдяки рисункам та зображенням на кольоровому 

екрані монітора він матиме змогу не тільки матеріалізувати свої уявлення про ті 

чи інші об�єкти, але й, що ще важливіше, спостерігати ці об�єкти в динаміці. 

Саме завдяки можливостям комп�ютерної техніки викладач має змогу, не 

збільшуючи погодинного навантаження, відведеного для вивчення тієї чи іншої 

теми, інтенсифікувати її засвоєння студентами, а також оперативно, достовірно, 

наочно та якісно підтвердити істинність своїх висновків та умовиводів 
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екранними рисунками. Крім того, важко переоцінити можливість, надану 

студенту комп�ютером, безпосередньо впливати, втручатися та керувати 

процесом, що відображається на екрані монітора. Завдяки інтерактивності 

студент від пасивного сприймача матеріалу перетворюється на безпосереднього 

учасника та керівника, експериментатора та дослідника. Формування 

експериментаторських та дослідницьких вмінь та навичок дозволять студентові 

самостійно, без втручання та допомоги викладача, отримувати висновки або 

відповіді на сформульовані викладачем чи власні запитання. 

Наведемо приклад використання програмного засобу Gran2D для 

автоматизації розв�язування задач з геометрії. 

Задача 1. Дано координати трьох вершин паралелограма ABCD:  

А(-1, 2), В(-2, -2) та С (5, -2). Знайти рівняння його діагоналей АС та ВD. 

Розв�язування. 

Виконавши всі необхідні побудови, а саме: розміщення точок А, В та 

С за їх координатами, знаходження координат середини відрізка АС  

(т. F (2, 0)), проведення прямої через точки А та F, над вікном �Перелік 

об�єктів� читаємо шукане рівняння діагоналі ВD (-2x+4y+4=0). Рівняння 

діагоналі АС прочитаємо у тому ж вікні, якщо у вікні �Перелік об�єктів� 

підсвітимо рядок  �6. Відрізок�. Розв�язок задачі ілюструє рис. 1. 

 
Рис. 1 
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Відповідь: - 4x-6y+8.1=0, - 2x+4y+4=0 

Задача 2. Дано трикутник  АВС з вершинами А(-5, -1), В(-1, 4) та С 

(3, 2). Через вершину А проведено пряму, паралельну ВС, а через вершину 

В � пряму, перпендикулярну до ВС. Знайти координати точки перетину 

проведених прямих.   

Розв�язування. 

Розміщуємо точки А, В та С за їх координатами в прямокутній 

декартовій системі координат. Сполучаємо їх попарно відрізками. 

Отримуємо трикутник АВС. Використовуючи опцію меню �Об�єкт�, 

проводимо через вершину А пряму, паралельну ВС, а через вершину В � 

пряму, перпендикулярну до ВС. За допомогою тієї ж опції меню 

визначаємо точку перетину цих прямих. Координати точки перетину 

прямих S читаємо над вікном �Перелік об�єктів�, коли підсвітимо рядок 

вікна �Точка перетину об�єктів (S)� � S (-3.8, -1.6). Розв�язування задачі 

ілюструє рис. 2. 
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Рис. 2 

Відповідь: (-3.8, -1.6). 

Наведемо приклад застосування програмного засобу DERIVE для 

автоматизації обчислень визначників четвертого порядку. 

Задача 3. За правилом Крамера розв�язати систему рівнянь: 
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Розв�язування. 

Використовуючи програму DERIVE, обчислюємо такі визначники: 

 ∆,  ∆х1,  ∆х2,  ∆ х3,  ∆ х4.  

Невідомі хi знаходимо за формулами Крамера:  

х1 =∆ х1 / ∆ =
2
2 =1; х2 = ∆х2 / ∆=

2
2 =1; x3 = ∆ х3 / ∆= 

2
2− = -1; x4 = ∆ х4 / ∆.= 

2
2− = -1. 
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Відповідь: х1 =1; х2 =1; x3= -1;x4 = -1. 

Визначивши алгоритм розв�язку задачі, студенти безпосередні 

обчислення можуть виконувати за допомогою таких програмних 

продуктів, як Gran2D, DERIVE та ін. Це надасть можливість майбутньому 

вчителю фізики значно збільшити кількість розв�язуваних на уроці 

завдань, більш ефективно використовувати робочий час. Як правило, 

студенти із задоволенням працюють на комп�ютері, процес розв�язування 

задач набуває емоційного забарвлення, зростає їх зацікавленість у вивченні 

навчального матеріалу. 

Завдяки набутим навичкам роботи на персональному комп�ютері 

майбутні вчителі фізики матимуть можливість ефективно використовувати 

його при проведенні експериментальної роботи або уроків з фізики. 

Поряд з використанням можливостей персонального комп�ютера з 

метою інтенсифікації навчального процесу вивчення алгебри та геометрії 

необхідно також ефективно та цілеспрямовано виявляти міжпредметні 

зв�язки при вивченні тієї чи іншої теми. Наука, як певна сукупність знань, 

має неподільну та єдину структуру і побудову, тому будь-яке розбиття її на 

окремі галузі та напрямки носить досить умовний характер. Відомий 

французький фізик М.Планк писав: �Наука є внутрішньо єдиним цілим. Її 

поділ на окремі галузі обумовлений не стільки природою речей, скільки 

обмеженою здатністю людського пізнання. В дійсності існує безперервний 

ланцюг від фізики і хімії через біологію і антропологію до соціальних 

наук, ланцюг, який у жодному місці не може бути розірваний, хіба-що 

свавільно� [6]. 

Найбільш глибоке психолого-педагогічне обґрунтування 

світоглядницької ролі міжпредметних зв�язків дав у своїх дослідженнях 

К.Д.Ушинський. Він відзначав, що під час  ізольованого вивчення 

предметів, де одна наука йде за іншою, ніде не перетинаючись, в голові 
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учнів буде хаос. При цьому навіть дві найближчі між собою ідеї десятки 

років можуть існувати поруч, але так і не побачать одна одну. 

Розглядаючи структуру науки, К.Д.Ушинський відзначав, що окрім 

спеціальних понять, що належать до певної системи знань, є поняття, 

спільні для багатьох наук, а деякі з них � і для всіх наук. Зв�язок між 

поняттями і їх розвиток в системі предметів веде до розширення і 

поглиблення знань учнів. 

Актуальність проблеми міжпредметних зв�язків обумовлена тим, що 

на сучасному етапі розвитку вищої школи особливої гостроти набуває 

питання посилення ефективності знань. Завдання вищої школи � озброїти 

студентів міцними і глибокими знаннями основ наук, а це можливо лише 

за умов практичної реалізації міжпредметних зв�язків в процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя. 

Міжпредметні зв�язки можуть бути реалізовані впровадженням 

інтегрованих завдань. Інтегруючим фактором може бути невелика за 

розміром інформація, зміст і завдання якої можуть бути реалізовані 

включенням логічного пояснення матеріалу міжнаукового змісту. 

Наведемо приклад. 

Задача 4. Сила Q={3; 4; -2} прикладена до точки С (2; -1; -2). 

Визначити величину і напрямок моменту цієї сили відносно початку 

координат [3].  

Наведена  задача за своїм змістом і термінологією поєднала в собі дві 

наукові галузі: фізику, оскільки поняття сила та момент сили є суто 

фізичними, та аналітичну геометрію, тому що сила тут втрачає свій 

фізичний зміст і набуває геометричного змісту � вона є певним вектором, 

заданим своїми координатами в просторовій прямокутній декартовій 

системі координат. Отже, сила визначається тут не напрямком та 

величиною, вказаною у певних одиницях виміру � ньютонах, а 

впорядкованою трійкою чисел, тобто координатами. 
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Таким чином, ця чисто фізична на перший погляд задача має досить 

�тривіальний� геометричний розв�язок, який полягає у знаходженні 

модуля векторного добутку векторів OC та Q та визначенні напрямних 

косинусів вектора [OC, Q]: 

[OC,Q]=
243
212
−−−−
−−−−−−−−
kji

=10i-2j+10k ; |[OC,Q]|= 112)2( 2102 +−+ = 225 =15 

;
3
2

15
10cos ==α  ;

15
2cos −=β   .

15
11cos =γ  

Відповідь: модуль моменту сили дорівнює 15, 

;
3
2cos =α ;

15
2cos −=β .

15
11cos =γ  

Поняття �міжпредметні зв�язки� зараз часто розшифровується у 

чисто лексичному плані як зв�язок між навчальними дисциплінами. За 

цією розшифровкою втрачається той філософський зміст, який міститься у 

цій вузькодидактичній вимозі: зв�язок між навчальними предметами не 

заради самого зв�язку, не заради усунення дублюючого матеріалу і навіть 

узгодження формулювань законів, правил, понять, а заради відображення в 

учбовому матеріалі і, отже, у знаннях студентів, об�єктивно існуючих у 

світі зв�язків між різноманітними явищами дійсності [5]. 

На основі міжпредметного вивчення навчального матеріалу 

створюються сприятливі умови для розвитку загальних прийомів 

розумової діяльності. Міжпредметні зв�язки за змістом фактичного 

матеріалу та за характером розумової праці сприяють науковій побудові 

пізнавальної діяльності студентів, що має важливе значення у розвитку 

творчого потенціалу особистості студента, з широким та глибоким 

�баченням� основних проблем дійсності, а це, у свою чергу, допомагає 

готувати спеціалістів, здатних розв�язувати задачі, які постійно 

змінюються, оновлюються та ускладнюються [7]. 

Проблема встановлення та ефективного використання 

міжпредметних зв�язків в процесі вивчення математики студентами-
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фізиками � проблема дуже складна і багатогранна. Від компетентності та 

професіоналізму викладача залежить результативність реалізації ідеї 

міжпредметних зв�язків у навчально-виховному процесі. Вдале поєднання 

у рамках однієї дисципліни відомостей та фактів з інших дисциплін, 

доведення їх несуперечності, органічного і логічного взаємозв�язку та 

взаємного впливу, формування в уяві, свідомості студента єдиної картини 

оточуючої дійсності, виявлення її досконалості та рис постійного розвитку 

та руху � все це у своїй сукупності є, безумовно, проявами універсальності 

та професійної майстерності педагога. 

Міжпредметні зв�язки у навчанні відображають тенденції інтеграції 

науки та практики. Відбувається народження нових комплексних наук, які 

стають науковою основою сучасного виробництва, прогресивних 

технологій. Міжпредметні зв�язки підвищують не тільки політехнічну 

спрямованість навчання, ілюструючи загальні наукові основи сучасних 

виробництв. Одночасно відбувається розвиток економічного та технічного 

мислення студентів, їх інтересу до знань і праці, до роботи з технікою. 

Міжпредметні зв�язки підвищують науковий рівень навчання, 

відображаючи природні взаємозв�язки процесів та явищ оточуючого світу, 

розкриваючи його матеріальну єдність. При цьому розвивається 

діалектичне та системне мислення студентів, гнучкість розуму, вміння 

переносити та узагальнювати знання з різних предметів та наук. Без цих 

інтелектуальних здібностей неможливі творче ставлення людини до праці 

та розв�язування на практиці сучасних складних задач,  що потребують 

синтезу знань з різних предметних галузей [4]. 

Ідея встановлення і використання міжпредметних зв�язків широко 

впроваджується в процесі викладання курсу �Алгебра і геометрія� 

студентам - фізикам Бердянського державного педагогічного інституту. 

Специфіка курсу вимагає встановлення зв�язків між такими дисциплінами, 

як фізика, інформатика та математика. Студенти усвідомлюють, що без 
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засвоєння на високому рівні математичного апарату розв�язування 

фізичних задач неможливе. Тому від засвоєння провідних понять та 

положень цієї математичної дисципліни, комп�ютерних технологій 

залежатиме ефективність та результативність викладання ними фізики в 

школі, розвиток та удосконалення їх педагогічної майстерності.  
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Резюме. В статье дается обоснование использования межпредметных свя-
зей и персонального компьютера для интенсификации преподавания ал-
гебры и геометрии в педагогическом вузе, приводятся примеры использо-
вания программного комплекса GRAN. 

 
Summary. In the article the substantiation of the PC-using for intensification of 
teaching of algebra and geometry in high pedagogical school is given, the 
examples of usage of a program complex Gran are provided. 
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