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У статті висвітлюється проблема систематизації знань старшокласників на уроках 

математики шляхом упровадження елементів методу проектного навчання із застосуванням 
інформаційно-комунікаційних технологій. Зображення екранного подання інформації репре-
зентують результати розробки учнями старших класів навчального проекту, присвяченого 
систематизації знань з теми �Похідна та її застосування�, подані у вигляді слайдів 
мультимедійної презентації PowerPoint. 

 
 
Державний стандарт базової і повної 

середньої освіти з математики визначає 
першим із завдань цієї освітньої галузі 
�Опанування учнями системи математич-
них знань, навичок і умінь, необхідних у 
повсякденному житті та майбутній трудо-
вій діяльності, достатніх для успішного 
оволодіння іншими освітніми галузями 
знань...� [2,с.3]. У зв�язку з неухильною 
інформатизацією системи освіти в Україні 
проблема систематизації математичних 
знань старшокласників із використанням 
засобів комп�ютерної підтримки навчання 
набуває особливої актуальності. Упровад-
ження комп�ютерно-орієнтованих систем 
навчання, як один із основних пріоритетів 
розвитку освіти в Україні, потребує 
суттєвих методичних інновацій, які врахо-
вують ідею компетентнісного підходу до 
організації навчального процесу, що 
передбачає не лише набуття учнями знань, 
навичок і умінь, але й накопичення ними 
досвіду самостійної діяльності на основі 
системних знань. 
Практичне застосування інформа-

ційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
у навчальному процесі потребує ґрун-
товного психолого-педагогічного вив-
чення впливу комп�ютерних засобів 
навчання на інтелектуальний розвиток 
учнів, зокрема на формування навичок і 
вмінь структуризувати знання, система-

тизувати засвоєні поняття та наукові факти, 
з�ясовувати зв�язки і відношення в системі 
знань. Новітні дослідження з дидактики та 
методики навчання математики, зокрема, 
([4],[6],[7],[10], [11] та ін.) виявляють 
актуальність використання комп�ютерної 
підтримки навчально-пізнавальної діяль-
ності, можливість розширення доступу до 
знань в умовах інформаційного суспіль-
ства, але практично не торкаються 
проблеми формування вмінь здійснювати 
систематизацію здобутих учнями знань з 
допомогою комп�ютера. Залучення засобів 
ІКТ до процесу перетворення сукупності 
окремих фактів на систему математичних 
знань являє собою важливу психолого-
педагогічну і методичну проблему, оскіль-
ки знання шкільних курсів основ наук є 
тільки тоді глибокими та дієвими, якщо 
утворюють єдину систему, в якій елементи 
знаходяться у цілком визначених взаємо-
відношеннях і становлять певну цілісну 
структуру. 
Аналіз сучасних досліджень і пуб-

лікацій вказаної тематики свідчить про 
існування об�єктивного протиріччя між 
можливостями подальшої інформатиза-
ції процесу навчання математики, спря-
мованого на формування цілісних і 
системних знань, і недостатньою роз-
робкою методичного забезпечення шляхів 
вирішення проблеми систематизації мате-
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матичних знань на основі комп�ютерної 
підтримки. Термін �комп�ютерна підтрим-
ка навчання� ми пов�язуємо з процесами 
перетворення і подання інформації за 
допомогою комп�ютера та їхньою взаємо-
дією з навчально-виховною сферою. Сис-
тематичні дослідження шляхів розв�язан-
ня вказаної проблеми започатковано 
М.І.Жалдаком [3] (використання комп�ю-
тера для супроводу навчання математики 
в загальноосвітніх навчальних закладах), 
З.І.Слєпкань [10] (проблеми особистісно 
орієнтованої математичної освіти), 
Н.В.Морзе [7] (застосування інформацій-
но-комунікаційних технологій у проектно-
пошуковій методиці організації навчаль-
но-виховного процесу), І.Д.Пасічником [8] 
(дослідження операціональних структур 
систематизації в процесі засвоєння шкіль-
ного курсу математики) та іншими дослід-
никами. Взагалі, проблема використання 
засобів ІКТ при вивченні математики в 
старших класах є предметом широкого 
обговорення у спеціалізованій науково-
методичній пресі та наукових досліджен-
нях з теорії та методики навчання мате-
матики та інформатики. Так, зокрема, 
методика вивчення елементів стохастики з 
комп�ютерною підтримкою викладена в 
посібнику для вчителів М.І.Жалдака та 
Г.О.Михаліна [4], методологічні та мето-
дичні основи активізації навчально-пізна-
вальної діяльності учнів старших класів 
при вивченні математики описані М.Я.Іг-
натенком [5], використання педагогічного 
програмного засобу GRAN-3D під час 
вивчення курсу стереометрії подане 
О.В.Вітюком в [1], застосування комп�ю-
терних технологій у спецкурсі �Алгебра та 
початки математичного аналізу� опи-
сується В.Б.Самородовим у [9].  
Проте існує суперечність між сучас-

ним розумінням [6] дидактичних прин-
ципів систематичності і послідовності, 
системності знань, упровадженням ком-
п�ютерної підтримки навчання та наяв-
ним методичним забезпеченням питан-
ня систематизації знань. Ця супереч-
ність породжує проблему розробки 
комп�ютерно-орієнтованої методики сис-

тематизації математичних знань старшо-
класників. Необхідність розв�язання вказа-
ної проблеми обумовлює доцільність 
постановки завдання дослідження мети, 
змісту, форм, методів та засобів комп�ю-
терно-орієнтованої систематизації матема-
тичних знань старшокласників як логіч-
ного прийому усвідомлення і запам�ято-
вування теоретичного матеріалу і способів 
навчальної діяльності. 
Ми вважаємо, що розробка методич-

ного забезпечення комп�ютерної під-
тримки систематизації знань повинна 
проводитись у таких напрямках: 

1. Використання вчителем система-
тизації як обов�язкового компонента 
навчання з метою формування в свідо-
мості учнів уявлення про математику як 
систему понять, суджень з цілком 
визначеною структурою відношень. 

2. Управління учбовою діяльністю 
старшокласників в умовах поглибле-
ного і профільного навчання математи-
ки з метою формування навичок і умінь 
використання систематизації як інте-
лектуального механізму конструювання 
нового знання. 

3. Використання учнями системати-
зації як логічного прийому усвідомлен-
ня, узагальнення і запам�ятовування 
фундаментальних понять курсу матема-
тики старших класів під час розв�язу-
вання вправ на засвоєння математич-
ного апарату як засобу постановки і 
розв�язання проблем реальної дійсності. 
Роботу вчителя з систематизації 

математичних знань слід планувати 
таким чином, аби у свідомості кожного 
учня зберігалися основні ідеї матема-
тики та операційні знання, які дають 
змогу використовувати їх у подальшому 
навчанні або у майбутній професійній 
діяльності. Кожний етап систематизації 
знань є успішним тоді, коли здійсню-
ється на основі відповідної системи 
завдань, яка спонукає учнів самостійно 
або під керівництвом учителя знаходи-
ти такі методи і прийоми, які дають 
можливість нового бачення відомих 
математичних фактів, знаходження 
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перспективних ліній у побудові зв�язків 
нового знання з раніше вивченим 
матеріалом. Кожному вчителю-практи-
ку відомо, що нерідко учні на уроках 
математики задають питання: �Для чого 
мені це потрібно?�, �Де це практично 
використовується?�. Тому акцентування 
прикладного значення математики може 
стати хорошим мотиваційним факто-
ром, який слід враховувати при відборі 
змісту навчального матеріалу для про-
ведення тематичної, підсумкової та 
міжпредметної систематизації знань.  
Плануючи проведення уроку узагаль-

нення та систематизації знань з теми 
�Похідна�, можна запропонували учням 
стати учасниками розробки навчального 
проекту на тему: �Як похідна допомагає 
зрозуміти оточуючий світ?�. Розробка 
проекту сприяє актуалізації знань з теми 
�Похідна та її застосування�, спонукає 
учнів самостійно розкрити можливості 
математики для усвідомленого вибору 
профілю навчання, пов�язаного із здобут-
тям обраної професії. Добираючи матеріал 
для презентації результатів проектної 
діяльності, учні не лише узагальнюють і 
систематизують свої знання, але й 
знайомляться з основами математичних 
методів економіки, краще розуміють 
прикладне значення математики, з�ясо-
вують шляхи використання похідної як 
засобу дослідження інших понять у 
прикладному аспекті. Зміст презентації 
відповідає основним вимогам резуль-
тативності вивчення даної теми, а саме: 
знати означення похідної, її прикладний 
зміст, зокрема геометричний або еконо-
мічний; знати теореми про обчислення 
похідної та похідні елементарних фун-
кцій; вміти обчислювати похідні функцій, 
розв�язувати задачі, пов�язані з геометрич-
ним або економічним змістом похідної. 
Засобами ІКТ учні відображають ідею про 
те, що похідна моделює швидкість зміни 
будь-якого процесу з часом. Наступні 
слайди демонструють результати пошу-
ково-дослідницької роботи учнів з теми 
�Похідна та її застосування�: 
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Тематика завдань економічного змісту 
відповідає методичним рекомендаціям 
[11]; розв�язуючи їх, учні усвідомлюють 
як прикладний аспект застосування 
похідної, так і загальнотеоретичний зміст 
цього поняття (похідна як математична 
модель дослідження швидкості зміни 
певного процесу). Використання проект-
но-пошукової діяльності учнів на основі 
застосування ІКТ значно активізує навчан-
ня і є ефективним методичним прийомом 
систематизації знань. 
Таким чином, застосування педагогіч-

но доцільних засобів комп�ютерної під-
тримки навчання математики учнів стар-
ших класів значно інтенсифікує форму-
вання провідних компетенцій, і, зокрема, 
досвіду самостійної навчальної діяльності 
на основі системи знань. Зростання 
соціального замовлення на неперервну 
освіту, яка надає людині можливості 
успішної адаптації до вимог сучасного 
ринку праці, потребує переосмислення 
традиційних форм і методів опанування 
учнями системи знань як основи науко-
вого пізнання світу. Гармонійне поєднан-
ня індивідуальних, групових і колектив-
них форм навчання учнів систематизації 
знань на основі застосування засобів ІКТ 
сприяє оптимізації засвоєння змісту 
математичної освіти і створенню цілісного 
освітнього простору, в якому чітко 
прослідковуються зв�язки математики з 
іншими предметами природничого циклу. 
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Резюме. Марченко Е. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА 
ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. В статье рассматривается проблема 
систематизации знаний старшеклассников на уроках математики с помощью внедрения элементов 
метода проектного обучения с применением информационно-коммуникационных технологий. 
Изображения слайдов мультимедийной презентации PowerPoint представляют собой результаты 
разработки учениками старших классов учебного проекта, целью которого была систематизация 
знаний по теме �Производная и ее применение�. 

Summery. Marchenko O. KNOWLEDGE SYSTEMATIZATION IN UPPER FORMS IN THE 
PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS WITH APPLICATION OF PROJECT METHOD 
BASED ON A COMPUTER SUPPORT. The problem of knowledge systematization in upper forms at the 
lessons in mathematics by applying elements of project education method, using information-communicative 
technologies has been performed in the article. The results of educational project, effectuated by upper formers 
have been represented like reflection of screen presentations. The aim of the project was a systematization of 
knowledge on the subject: �A derivative and its properties�. The multi-medium presentation Power Point was 
used to show the results of project on a screen. 
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