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Глибокошановна Зінаїдо Іванівно,  
дорогий мій Учителю! 

 
У цей квітневий день сердечно зичу Вам найдужчого 

здоров’я, натхнення й наснаги.  
Хай збувається все омріяне, а майбутнє 

наповнюється новими планами, задумами, ідеями.  
Хай добро, яке Ви щедрими пригорщами роздаєте 

всім, повернеться до Вас сторицею!  
Сонячного та щасливого Вам довголіття! 

 

 
 

Параскевич Світлана Павлівна,  
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист математики Херсонського морського 
коледжу. 

Працює над кандидатською дисертацією під керівництвом З.І.Слєпкань на тему: „Методика 
використання графічних засобів навчання алгебри та початків аналізу студентів техніко-
технологічних спеціальностей технікумів і коледжів”. 

 

 
 
СТИМУЛЮВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ  
І “ПРИНЦИП РОЗВИТКУ” ГРАФІЧНОЇ ЗАДАЧІ 
 

С.П.Параскевич, 
викладач-методист математики, 

Херсонський морський коледж, м.Херсон, УКРАЇНА 
 

Проблема підвищення інформаційної ємності графічних задач, розширення та поглиблення їх 
змісту розглядається з позицій стимулювання пізнавальної активності студентів. Принцип 
розвитку, як твірний, має закладатися в основу задачі графічного змісту ще на етапі її задуму та 
конструювання, що створюватиме підґрунтя для реалізації внутріпредметних зв’язків та 
пізнавальної самостійності студентів. 

 
 

Цілеспрямоване формування та розви-
ток пізнавальної активності особистості, 
під якою розуміємо її інтегративну якісну 
характеристику, що виявляється не тільки у 
стійкому прагненні до пізнавальної діяль-
ності, але й умінні ефективно здійснювати 
цю діяльність самостійно, є нагальною 
безальтернативною вимогою часу. Саме 
пізнавальна активність здатна забезпечити 
синхронну адаптацію особистості до 
динамічних змін інформаційного середови-

ща. Вона розвивається протягом усього 
життя під впливом багатьох суб’єктивних й 
об’єктивних чинників, але основні підвали-
ни закладаються в школі та ВНЗ. 

Важливим засобом формування пізна-
вальної активності студентів техніко-тех-
нологічних спеціальностей технікумів і 
коледжів є активізація їх навчально-пізна-
вальної діяльності, яку доцільно розгляда-
ти як процес спрямований (викладачем і 
самими студентами) на мобілізацію 
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інтелектуальних, морально-вольових, фіз-
ичних зусиль студентів для досягнення 
конкретної мети навчання, розвитку, 
виховання [5]. 

Дослідженням та розробці методів, 
прийомів, організаційних форм активізації 
пізнавальної діяльності суб’єктів навчан-
ня, висвітленню методико-методичного 
аспекту проблеми присвячені роботи 
багатьох науковців (М.І.Бурда, М.Я.Ігна-
тенко, І.С.Матюшко, Є.П.Нелін, П.І.Са-
мойленко, Л.Ю.Серієнко, З.І.Слєпкань, 
І.І.Саранцев, В.М.Осинська та ін.). 

Поклавши в основу мотиваційний ком-
понент, можна говорити про відтворюючий, 
інтерпретуючий та творчий рівні пізнаваль-
ної активності, а за операційним компо-
нентом її рівні розподіляються на репродук-
тивний, продуктивний, творчий [1]. 

Усі сучасні технології навчання 
зорієнтовані на підвищення рівня пізна-
вальної активності тих, хто навчається, за 
рахунок опори на їх пізнавальні потреби й 
інтелектуальні почуття [10; 11], введення в 
навчальний процес проблемних ситуацій, 
використання дослідницьких методів нав-
чання [9], засобів формування евристичної 
діяльності [8], залучення інформаційно-
комунікаційних технологій [2, 3, 4]. 

Активуючі технології навчання здатні 
забезпечити два основні психологічні 
фактори ефективності навчання, а саме: 
пізнавальну мотивацію та мисленневу 
активність [1, с. 85]. 

Не дивлячись на це, як показують 
експериментальні дослідження, в техніку-
мах і коледжах техніко-технологічного 
профілю пізнавальна активність студентів 
під час вивчення математики залишається 
низькою. Більше того, усереднена інва-
ріантна методика навчання математики та 
система організації навчання в цих закла-
дах освіти навіть гальмують навчально-
пізнавальну активність студентів. У цьому 
контексті пригадуються слова В.Розова, що 
знання можуть бути пірамідою, на вершині 
якої стоїть особистість, але можуть бути й 
купою каміння, під яким вона похована. 
Безсистемні знання, засвоєні формально 
без активної роботи мислення не дають 

можливості реалізувати творчий потенціал 
особистості в майбутньому. 

У нових соціально-економічних умо-
вах розвитку суспільства формування 
внутрішньої пізнавальної активність сту-
дентів має стати ключовою ланкою 
навчального процесу у ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації. З огляду на це, актуальність і 
гострота піднятої проблеми зростає. 

Повноцінна активізація навчально-
пізнавальної діяльності передбачає дотри-
мання багатьох умов, серед яких одна з 
головних – базовий зміст навчального 
матеріалу має бути доступним студентам, 
а вимоги до його засвоєння – диферен-
ційованими. У ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
назріла нагальна потреба дослідження 
психолого-педагогічних та методичних 
основ активної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів з урахуванням цільо-
вого, особистісно зорієнтованого, емоцій-
но чуттєвого, оціночно-результативного її 
компонентів. Мова йде не тільки про акти-
візацію пізнавальної діяльності студентів 
під час лекцій та практичних занять, але й 
про їх активну самостійну роботу в 
позааудиторний час, про її індивідуалі-
зацію й диференціацію. 

Стосовно математики, на нашу думку, 
ще недостатньо досліджена проблема 
підвищення інформаційної ємності задач 
графічного змісту з метою стимулювання 
пізнавальної активності студентів. Це 
зумовило наш вибір і визначило актуаль-
ність теми пропонованої статті. 

Система задач, яка безпосередньо й 
опосередковано веде студентів до розумін-
ня найважливіших понять алгебри та 
початків аналізу, сприяє свідомій і творчій 
математичній діяльності має вирішальне 
значення. Цю думку поділяють багато 
науковців, методистів, досвідчених викла-
дачів [9; 10].  

Створення такої системи задач 
вимагає довготривалої копіткої праці 
колективу однодумців, широкої апробації, 
уточнення, вдосконалення та адаптації до 
конкретних умов навчального закладу, 
навчальної групи, власних уподобань та 
методики конкретного викладача і т. ін. 
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Проблему підвищення інформаційної 
ємності графічних задач (задачі, які перед-
бачають побудову або аналіз графічних 
зображень), розширення та поглиблення їх 
змісту можна вирішити, обравши в процесі 
їх конструювання, як твірний, принцип 
“розвитку”. Іншими словами графічна зада-
ча знаходить своє логічне продовження, 
органічно розвивається під час вивчення 
наступних тем. Тим самим досягається її 
розгорнуте в часі розв’язування, яке пере-
кидає місток від однієї теми до іншої, робить 
прозорішими внутріпредметні зв’язки. 

Такий підхід має низку суттєвих 
переваг. 

По-перше, примушує досить типову за 
змістом і складністю задачу втягувати у 
свою орбіту значний масив теоретичного 
матеріалу, чим активізує пізнавальну 
діяльність студентів. 

По-друге, сприяє систематизації та 
узагальненню знань студентів. 

По-третє, стимулює взаємопроникнення 
алгебраїчного та геометричного матеріалу, 
усуває його недоречне відчуження (це особ-
ливо актуально, бо в технікумах і коледжах 
алгебра та геометрія вивчається сумісно). 

По-четверте, забезпечує свідоме фор-
мування графоаналітичних умінь та нави-
чок, які для студентів техніко-технологічних 
спеціальностей можна віднести до базових. 

По-п’яте, дає простір ініціативі сту-
дентів, не обмежує їх в засобах у процесі 
розв’язування задачі. 

По-шосте, привчає до відповідаль-
ності та самоконтролю. 

По-сьоме, створює умови для дифе-
ренційованого, особистісно зорієнтова-
ного навчання. 

По-восьме, наочно демонструє перева-
ги використання під час розв’язування 
графічних задач сучасних інформаційних 
технологій. 

Пояснимо наші міркування на кон-
кретному прикладі. Розглянемо графічну 

задачу з алгебри та початків аналізу, 
сконструйовану за принципом “розвитку”. 

1. Дослідіть функцію )(xfy = , 
4)( 23 −+= xxxf  та побудуйте її графік. 

2. Розв’яжіть графічно: 
а) рівняння 
 0423 =−+ xx , 
2.2.* )(423 xgxx =−+ ,  
де 3)( 2 −= xxg ; 
б) нерівність 
2.3. 0423 ≥−+ xx , 
2.4.* )(423 xgxx <−+ ; 
2.5. Проаналізуйте скільки розв’язків 

має рівняння pxf =)( , де – constp − , в 
залежності від значень параметра р. 

3.  
3.1. З’ясуйте у якій точці дотична до 

графіка функції )(xfy =  паралельна осі 
ОХ? 

3.2.* Складіть рівняння дотичної до 
графіка функції )(xfy =  в точці з 
абсцисою х=1 і побудуйте цю дотичну. 

4. Використовуючи графік функції 
)(xfy = , побудуйте графіки функцій: 

4.1. )(xfy −= ; 4.2.* |)(| xfy = ; 
4.3. )( xfy −= ; 
4.4.* )(xfy = ; 4.5. )( xfy −−= ; 
4.6.* |)(| xfy = ; 

4.7. 








>++−
−≤−−
≤<−

=
.1,34

,1,62
,11),(

)(
2 xякщоxx

xякщоx
xякщоxf

xϕ  

4.8.*











>++−
−=−

−<−−
≤<−

=

.1,34
,1,1

,1,62
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2 xякщоxx
xякщо
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5. Заповніть таблицю 1 та вкажіть 
точки розриву функцій )(xy ϕ=  і 

)(xy ψ= .
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Таблиця 1.  

6. За допомогою визначеного інтегра-
ла знайдіть площі фігур, які обмежені 
лінями: 

6.1. )(xfy = , х=-1, х=0,  y=0; 
6.2. )(xfy = ,  y= 32 −x , x= -1; 
6.3. )(xy ϕ= ,  х=-2,  х=0, y=0. 
7.* Петлю гістерезису феромагнетика 

(намагнічування-розмагнічування) можна 
задати графіками функцій )(xfy =  та 

423 +−= xxy . Побудуйте цю фігуру та 
знайдіть її площу. 

8. За допомогою визначеного інтегра-
ла знайдіть об’єм тіла, яке утворюється 
при обертанні навколо осі Ох фігури 
обмеженої лінями: 

8.1. )(xy ϕ= , х=-2,  х=-1,  y=0;  
8.2.* )(xy ϕ= ,  х=2,  х=3, y=0. 
Примітка: Запропонуйте інший спосіб 

знаходження об’єму тіла обертання в 
пункті 8.1. 

9.*Перевірте правильність розв’язання 
завдань на комп’ютері (наприклад, за до-
помогою програмного засобу Advanced 
Grapher або програмного комплексу 
GRAN).  

Зауважимо, що завдання більш 
складного рівня помічені зірочкою. 

Рамки статті не дозволяють нам 
навести розв’язання кожного завдання, 
тому обмежимося №7* (рис. 1).  

( )∫ =−+−+−=
−

2

2

2323 )4()4( dxxxxxS  

=





 +−=∫ +−=

−− 2

2
3

2

2

2 8
3
2)82( xxdxx  

..
3
121 одкв=  Відповідь: 

3
121  кв. од. 

Зазначимо, що пропоновані завдання 
можна частково виконувати в аудиторії, 
частково вдома; можна надати їм цілко-
вито самостійного характеру; можна інди-
відуалізувати завдання (кожному студенту 
запропонувати іншу функцію )(xfy = ). 
Індивідуалізація пропонованої задачі 
пов’язана з наявністю достатньої кількості 
різних функцій )(xfy = . При цьому тре-
ба враховувати, що завдання №7 вимагає 
таких двох функцій (одна з них )(xfy = ), 
графіки яких задавали б петлю гістерезису 
феромагнетика. Звідси методична порада 
викладачам: обравши за основу декілька 
пар функцій, наприклад, 1) 423 −+= xxy  
та 43 +−= xxy  або 2) xxxy ++= 23 2  та 

654 23 −++= xxxy , шляхом одночасного 
зсуву їх графіків на одне й теж саме число 
вздовж осі OY  (найпростіший варіант) чи 
осі OX (дещо складніший варіант) можна 
одержати необхідну кількість функцій, які 
не спотворять зміст завдання №7. 

В основу диференціації даної задачі за 
рівняннями складності, на наш погляд, 
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доречно покласти візуальний чинник або 
одночасно візуальний і логічний. 

На розсуд викладача робота може 
носити як навчальний, так і контролю-
ючий характер, її можна виконувати із 
застосуванням інформаційно-комунікацій-
них технологій (при наявності відповідної 
бази та підготовленості студентів). 

Як свідчить досвід, у будь-якому 
випадку доцільно оформляти роботу в 
окремому зошиті чи на окремих листках, 
щоб рельєфніше окреслити процес розвит-
ку графічної задачі. 

Інтуїція, досвід, особливості власної 
методики навчання підкажуть викладачам 
математики технікумів та коледжів ефек-
тивні шляхи використання пропонованого 
матеріалу в своїй педагогічній діяльності. 

Напрями подальших розвідок у кон-
тексті нашого дослідження пов’язуємо з 
реалізацією принципу розвитку геомет-
ричної задачі, яка б органічно включала в 
активну пізнавальну діяльність ключові 
поняття курсу геометрії ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації техніко-технологічного спря-
мування. 
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Резюме. Параскевич С.П. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОС-

ТИ СТУДЕНТОВ И “ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ” ГРАФИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ. Проблема 
повышения информационной емкости графических задач, расширения и углубления их 
содержания рассматривается из позиций стимулирования познавательной активности 
студентов. Принцип развития, как образующее, может закладываться в основу задачи 
графического содержания еще на этапе его замысла и конструирования, которые будет 
создавать подпочву для реализации внутрипредметных связей и познавательной 
самостоятельности студентов. 

Summary. Paraskevich S. STIMULATION OF STUDENT’S LEARNING ACTIVITY 
AND PRINCIPLE OF DEVELOPING GRAPHIC TASK. The developing of graphic task and its 
visualization as one of the effective waies active learning and teaching in math are considered in the 
article. The role of graphic tasks and their application in the technical college’s teaching process are 
given too.  

Надійшла до редакції 29.01.2006 р. 


