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Резюме.  В статье приводятся тестовые задания для проверки знаний 

студентов по курсу «Математический анализ» (разделы «Введение в ана-

лиз», «Дифференциальное исчисление функции одной переменной», «Ин-

тегральное исчисление функции одной переменной»), которые использу-

ются в преподавании математического анализа в Бердянском государст-

венном педагогическом институте. 

  

Summary. In the article the test tasks for check of knowledge of the students at 

the course "Calculus" (sections "Introduction in the analysis", "a differential 

Calculus of functions of one variable"), which are used in teaching a calculus in 

the Berdyansk state pedagogical institute are provided. 
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При здійсненні підготовки студентів до роботи вчителем математики 

необхідно добре усвідомити,  яким повинен бути майбутній вчитель. Уза-

гальнений портрет вчителя, або сукупність професійно обумовлених вимог 

до вчителя-вихователя міститься у професіограмі, яка складається з трьох ос-

новних компонентів: загальногромадянські риси; риси, що визначають спе-

цифіку професії вчителя; спеціальні знання, навички і вміння з предмету. 

Професіограма вчителя – еталон всієї навчально-пізнавальної і вихо-

вної діяльності викладачів і студентів вищого педагогічного навчального 

закладу, важливий засіб широкої і повної професіоналізації навчально-

виховного процесу і, зокрема, самостійної роботи студентів, виступає важ-

ливим джерелом відомостей для визначення оптимального змісту, форм і 

методів професійної підготовки вчителя в ході навчально-виховного про-

цесу і самостійної роботи студентів. 

До провідних рис та характеристик вчителя-вихователя відносять соціально-

моральну, професійно-педагогічну й пізнавальну спрямованість. Вчителя матема-
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тики характеризує, крім того, математична спрямованість розуму, здібність до ло-

гічного мислення, гнучкість розумових процесів, швидкість змін їх спрямованості, 

переключення з прямого на обернений хід міркування. 

До основних напрямків покращання підготовки майбутніх вчителів 

математики, у контексті відповідних професійних вимог, потрібно, як від-

мічає академік АПН України М.І.Шкіль, віднести: 

– всебічну педагогізацію математичних курсів і розкриття студе-

нтам естетичного в математиці; 

– використання самостійної роботи для прищеплення студентам 

любові до професії вчителя математики; 

– розкриття студентам краси педагогічної професії під час педа-

гогічної практики та шефської роботи в школі [3]. 

Спираючись на педагогічний досвід в організації процесу навчання таких 

вчених, як Мороз О.Г., Шкіль М.І. та ін., ми розглядаємо самостійну роботу 

студентів як зростаючу складову навчання, яка повинна переходити в самоосві-

ту, що супроводжує спеціаліста усе життя, причому мова йде про орієнтацію 

всього навчального процесу на самостійну роботу. Організацію самостійної ро-

боти необхідно розглядати в її нерозривному зв‘язку з усіма проблемами на-

вчання і виховання студента у вузі. Самостійна робота, яка розглядається в ор-

ганічній єдності з усім навчальним процесом, стає засобом не тільки здійснення 

навчальної діяльності, але і формування особистих якостей педагога. 

Процес оволодіння студентами професійними знаннями, вміннями та 

навичками здійснюється найбільш успішно і продуктивно за умов доміну-

вання в їхніх мотиваційних сферах учбово-пізнавальних та пізнавальних 

мотивів навчання. Щоб не занедбати позитивні прагнення до оволодіння 

професією вчителя математики, зміцнити їх в процесі навчання курсу гео-

метрії, необхідна професійна спрямованість змісту та методів самостійної 

роботи студентів при вивченні цієї дисципліни та орієнтація на активне 

оволодіння знаннями в ході їх застосування. 
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При організації самостійної роботи студентів потрібно не тільки об-

грунтовано визначити правильний обсяг навчального матеріалу, що вино-

ситься на самостійну роботу, а, в першу чергу, створити у студентів високу 

мотивацію до самостійної роботи [2]. При розв'язуванні цих задач в проце-

сі вивчення геометрії у педагогічному вузі значну допомогу можуть надати 

використання різноманітних шкільних підручників та впровадження нових 

інформаційних технологій в самостійну роботу студентів. 

На сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що до-

зволяють розв'язувати за допомогою комп'ютера досить широке коло ма-

тематичних задач різних рівнів складності. При цьому деякі з цих програм 

розраховано на фахівців досить високої кваліфікації в галузі математики, 

інші – на учнів середніх навчальних закладів. 

Найбільш придатними для підтримки вивчення курсу математики в 

середніх навчальних закладах є програми Derive, Eureka, GRAN, що розро-

блені у Національному державному педагогічному університеті ім. 

М.П.Драгоманова і які вже впроваджуються в навчальний процес викла-

дання математики в закладах середньої освіти [1]. Тому студенти, майбутні 

вчителі математики, повинні вміти використовувати ці програмні продукти 

для супроводження навчання математики в майбутньому. 

Однак, навчальними планами педагогічних вузів з фундаментальних ма-

тематичних курсів не передбачено проведення лабораторних робіт, а вимоги 

комп'ютерних класів не дозволяють працювати одночасно групі студентів з 25 

чоловік. Крім того, кількість годин на математичні курси обмежена. Тому до-

цільно розробляти індивідуальні завдання по використанню персонального 

комп'ютера при викладанні геометрії в самостійній роботі. 

При розробці методичної системи організації самостійної роботи 

студентів над курсом геометрії у вищому навчальному закладі ми приділя-

ємо особливу увагу двом напрямкам: 

– ознайомлення студентів з сучасними шкільними підручниками; 
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– використання персонального комп‘ютера в методичній системі 

викладання математики в закладах середньої освіти. 

Наприклад, до складу завдань для самостійної роботи студентів при 

вивченні теми ―Афінні перетворення площини‖ нами були включені на-

ступні завдання: 

1. Виконати класифікацію задач, які пропонуються в наступних 

шкільних підручниках з геометрії після вивчення перетворень площини в 

залежності від методу їх розв'язування: 

- Александров А.Д. и др. ―Геометрия для 8-9 классов‖. Учебное пособие 

для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики 

- Бевз Г.П. ―Математика‖. Пробний підручник для 8 класу середньої школи 

- Бурда М.І. ―Геометрія‖. Підручник для фізико-математичних класів 

- Кельбас М.П. ―Геометрія‖. Пробний підручник для 7-9 класів середньої школи 

- Погорелов А.В. ―Геометрія‖. Підручник для 7-9 класів середньої школи. 

2. Використовуючи вищеназвані підручники, підібрати по одній 

задачі на побудову, які розв‘язуються методом перетворень: симетрії, па-

ралельного переносу, подібності. Зробити ілюстрації до цих задач за допо-

могою персонального комп‘ютера. 

3. Підібрати теорему з одного з вищеназваних шкільних підруч-

ників, яку можна довести, використовуючи методи геометричних перетво-

рень. Виконати доведення  в зошиті для самостійної роботи та порівняти 

його з запропонованим у підручнику. 

4. Розглянути можливості використання програмного засобу 

GRAN-2D при розв‘язуванні наступної шкільної задачі: 

Умова: Дано дві паралельні прямі а та b і пряма с, що їх перетинає та відрі-

зок довжини m. Побудувати  правильний трикутник, довжина сторони якого до-

рівнює m так, щоб його вершини належали відповідно заданим прямим. 

При розв‘язуванні задачі на побудову необхідно спочатку зробити 

аналіз, тобто припустити, що побудову вже виконано (рис.1). 
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Рис.1 

 

Використовуючи програмний продукт GRAN-2D студенти швидко 

виконують побудову заданих прямих a, b, c і правильного трикутника 

МNP, який спочатку не відповідає умові задачі. Змінюючи розташування 

трикутника таким чином, щоб його вершини належали прямим студенти 

нарешті отримують шуканий трикутник, а вже потім можуть експеремен-

тувати щодо його положення відносно прямих. Якщо виконати паралель-

ний перенос трикутника на вектор паралельний прямим a та b то буде 

отриман трикутник, рівний даному, дві вершини якого знаходяться на 

прямих a та b, а такий трикутник побудувати нескладно. Таким чином, за-

дачу можна звести до побудови правильного трикутника A‘B‘C‘ зі сторо-

нами довжини m, причому A‘ а, B‘ b, а потім до паралельного переносу 

СС  трикутника A‘B‘C‘, причому кінець С вектора СС  визначається, як 
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точка перетину прямої C‘C  а з даною прямою с. Після цього студенти 

легко виконують побудову і отримують наступну відповідь (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

 

Систематичне використання подібних завдань в самостійній роботі 

студентів надає можливість отримати знання змісту різних підручників з 

геометрії, навчитися використовувати персональний комп‘ютер в органі-

зації навчального процесу. Таким чином, завдання такого характеру в са-

мостійній роботі студентів сприяють ранній професіоналізації навчання 

геометрії в педагогічному вузі. 

Однією з умов оволодіння знаннями будь-якого характеру є їх активне 

оволодіння. Для забезпечення цього викладач повинен не просто повідомляти 

студентам певну інформацію, а організовувати навчання, як орієнтоване на ак-

тивне оволодіння цією інформацією. Одним із видів такого навчання є пробле-
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мне навчання. Воно здійснюється за допомогою трьох методів: проблемного 

викладу; частково-пошукового або евристичного; дослідницького. 

З метою підвищення пізнавальної активності в самостійній роботі, 

завдання і приклади, які пропонуються студентам для опрацювання, по-

винні як розширювати і поглиблювати теоретичні знання, показувати їх 

практичне значення, так і містити елемент проблемності. 

Розглянемо задачу. 

Умова: Дано трикутник. Побудувати коло яке проходить через точки 

симетричні  ортоцентру трикутника відносно його сторін. Визначити роз-

ташування отриманого кола відносно заданого трикутника та обгрунтувати 

отримані висновки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 

Користуючись програмою GRAN-2D студенти досить швидко вико-

нують побудову (рис.3). 
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Рис.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 
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Лише змінюючи положення вершин трикутника студенти спостері-

гають, що, незалежно від виду чи розташування трикутника, його вершин, 

точки симетричні ортоцентру залишаються на колі, описаному навколо 

цього трикутника і висувають гіпотезу, що точки симетричні ортоцентру 

трикутника відносно його сторін, належать колу, описаному навколо цього 

трикутника. 

 В залежності від виду трикутника розглядаються три випадки: 

коли трикутник прямокутний (рис.4), гострокутний (рис.3) та тупокутний 

(рис.5).  

Доведення: 

Нехай точки М1, М2, М3 симетричні ортоцентру М відносно сторін 

трикутника АВС (рис.3), тоді ∠ВМ1С=∠ВМС, оскільки ці кути симетричні 

відносно прямої ВС, а навколо трикутника АВС описано коло ω. 

1)  Трикутник АВС прямокутний (рис.4). В цьому  випадку точка М 

– ортоцентр трикутника АВС – співпаде з вершиною С прямого кута. З ве-

ршиною С співпадають  також  точки  М2 та М3,   тобто точки  М2 та М3  

лежать  на колі ω. З того що ∠АСВ=
2

, випливає, що і ∠АМ1В=
2

, тобто 

точка М1 ω. 

2)  Трикутник АВС гострокутний(рис.2). Виходячи з того, що сторо-

ни кута ВМС перпендикулярні сторонам кута ВАС, то або величини цих 

кутів рівні, або їх сума дорівнює π. Зрозуміло, що в даному випадку 

∠ВМС≠∠ВАС тому, що в колі ω вони спираються на одну дугу, але вер-

шина першого з них – в середині кола, а вершина А другого – на колі. Тоді 

залишається прийняти, що ∠ВМС+∠ВАС=π, і тому ∠ВМ1С+∠ВАС=π, тоб-

то точки А,В,С та М лежать на одному колі. Аналогічно доводиться, що на 

колі ω лежать точки М2 та М3. 

3) Трикутник АВС тупокутний (рис.4). 
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Наш досвід показує, що з метою наукового керівництва та організа-

ції самостійної роботи студентів необхідно: формувати у студентів спону-

кальні мотиви, інтереси, потребу до навчання з метою підвищення у них 

пізнавальної активності в оволодінні професією вчителя; виховувати у 

студентів правильну самооцінку, самодисципліну, самоорганізованість та 

навички самоосвіти і самоконтролю; систематично проводити самостійну 

роботу студентів під час всіх видів занять: на лекціях, семінарських та 

практичних заняттях, на заліках та екзаменах, при виконанні різних видів 

домашніх робіт, на педагогічній практиці в школі. 

Завдання спонукають студентів не тільки до аналізу програм та посі-

бників з геометрії, підбору потрібних прикладів, а й до необхідності вдос-

коналення навичок роботи з персональним комп'ютером та побудови ме-

тодики викладання даної теми з використанням нових інформаційних тех-

нологій. 

Результати своєї роботи студенти використовують при написанні ку-

рсових та дипломних робіт. До результатів можна також віднести навчання 

учнів шкіл міста та їх вчителів використанню персонального комп'ютера 

при розв'язуванні геометричних задач тому, що свої розробки студенти ви-

користовують під час педагогічної практики. 

Це сприяє оволодінню майбутніми вчителями основами нових інфо-

рмаційних технологій, раціональній побудові процесу пізнання, 

об‘єктивному аналізу своїх знань та недоліків, ознайомленню студентів з 

різними системами навчання, програмами та посібниками, прогресивними 

формами, методами та засобами навчання, підготовці до використання різ-

них дидактичних засобів, які інтенсифікують процес навчання. 

 

1. М.І.Жалдак ―Комп'ютер на уроках математики‖. – Київ. Техніка. 1997.- 

304с. 

2. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація.: Навч. Посібник / 

О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін, Н. І. Філіпенко.– К.: НДПУ, 1997.– 166 с. 

3. Шкіль М.І., Ніколенко Д.Ф. Становлення вчителя. – К., 1986.–  48 с. 
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Резюме. Приводятся задания для самостоятельной роботы студентов над 

курсом геометрии с использованием персонального компьютера и школь-

ных учебников. 

 

Summary.  The tasks for independent robots of the students above a rate of 

geometry with use of the personal computer and school textbooks are resulted. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ  КОНЦЕПЦІЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ  ОСВІТИ  СТУДЕНТІВ  ЕКОНОМІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  ВИЩОГО  ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ 

 

Л.І. Нічуговська, канд.економ.наук, доцент,  

Полтавський кооперативний інститут  

 

Пошук шляхів впровадження нової парадигми вищої освіти відбува-

ється в складних економічних умовах суспільства, на фоні значного скоро-

чення державних видатків на освіту. Крім того, цей процес ускладнюється 

тим, що Україна намагається стати повноправним членом світової еконо-

мічної спільноти і тому, при підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів 

стає неможливим подальше ігнорування проблеми їх майбутньої конкуре-

нтоспроможності на ринку праці, в умовах жорсткої конкурентної бороть-

би сучасного економічного середовища. Щоб отримати перевагу в цій бо-

ротьбі, необхідно серйозно готувати інтелектуальну базу із фахівців-

професіоналів вищої кваліфікації, здатних усвідомити, спроектувати і здій-

снити кардинальні зміни на основі використання сучасних методів забез-

печення високої якості у всіх сферах діяльності, яка, на думку міжнарод-

них експертів, і є основною домінуючою складовою збільшення націона-

льного багатства держави. 

Але згідно ―Звіту про світовий розвиток 1996‖, підготовленому Сві-

товим банком на основі тестування математичних та природничих знань 

школярів і студентів у деяких країнах, серед яких були і країни СНД [1], 

інформація про переваги і недоліки сучасної системи освіти представлена 


