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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
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асистент, 

Вінницький державний педуніверситет ім. М.Коцюбинського, 
м. Вінниця, УКРАЇНА 

 
Рівень професійної компетентності вчителя залежить від рівня його самостійності, 

здатності самостійно здобувати знання, використовувати їх у навчальній і професійній 
діяльності. У статті розглянуті можливості кейса-технології організації занять �практи-
куму за розв'язанням задач з математики� для студентів спеціальності �математика� у 
вищому педагогічному навчальному закладі з погляду розвитку пізнавальної самостійності 
майбутніх учителів математики. 

 
 
Сучасна модель вищої освіти поклика-

на не лише озброїти майбутнього вчителя 
фундаментальними знаннями, але й ство-
рити умови для набуття умінь самостійно 
здобувати необхідні знання, застосовувати 
їх на практиці, творчо мислити, професійно 
самовдосконалюватися. Для формування 
творчого фахівця, здатного займатися само-
освітою впродовж життя, необхідно зміни-
ти позицію студента в освітньому процесі з 
об�єкта навчального впливу на суб�єкта 
діяльності. А це, в свою чергу, є неможли-
вим, якщо у студентів нерозвинена така 
якість особистості, як самостійність. 
Самостійність у навчанні пов�язана з 

можливістю вибору змісту навчального ма-
теріалу, способів його пізнання, місця, тем-
пу, часу та партнерів реалізації пізнавальної 
діяльності. Тоді, коли діяли єдині навчальні 
плани та підручники, затверджені Міні-
стерством освіти та науки, можливість ви-
бору темпів і змісту навчання для студентів 
була обмеженою. Обирати можна було хіба 
що партнерів пізнавальної діяльності. Ви-
сокого рівня самостійності від студентів і 
не вимагалось � для отримання позитивної 
оцінки достатньо було засвоїти матеріал, 
який відпрацьовувався на заняттях. 
У зв�язку з входженням України до 

європейського освітнього простору необ-
хідно забезпечити мобільність студентів у 

процесі навчання. Для цього вони повинні 
мати можливість навчатися за індивідуаль-
ною варіативною частиною освітньо-про-
фесійної програми, що сформована на 
основі вимог замовників та побажань сту-
дентів. В деяких вищих навчальних закла-
дах, зокрема, в Києво-Могилянській акаде-
мії, студенти уже мають можливість навча-
тися за індивідуальними навчальними пла-
нами, тобто обирати предмети та послідов-
ність їх вивчення, викладачів та партнерів 
пізнавальної діяльності, час, способи пізнан-
ня. Очевидно, що такі умови є сприятливи-
ми для розвитку пізнавальної самостійності 
студентів. 
Мета даної статті � розглянути 

можливості кейс-технології організації 
занять �Практикуму з розв�язування задач 
шкільного курсу геометрії� для студентів 
спеціальності �Математика� вищого педа-
гогічного навчального закладу з точки зору 
розвитку пізнавальної самостійності май-
бутніх учителів математики. 
Задля вдосконалення технологічної під-

готовки фахівця будь-яка структурна зміна 
в системі підготовки відображається у нав-
чальних планах, які розробляються універ-
ситетом у відповідності до Закону України 
�Про вищу освіту�. З метою покращення 
умов підготовки висококваліфікованого 
вчителя математики у 2003 році у Вінниць-
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кому державному педагогічному універси-
теті імені Михайла Коцюбинського в 
навчальні плани підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 6.010100 �Педагогiка i мето-
дика середньої освiти. Математика� внесе-
но в першому семестрі дисципліну �Шкіль-
ний курс математики�, а в сьомому та вось-
мому семестрах � �Практикум з розв�язу-
вання задач шкільного курсу геометрії�. 
Одним з основних напрямків професій-

ної підготовки майбутнього вчителя мате-
матики є оволодіння вміннями, пов�язани-
ми із застосуванням отриманих математич-
них знань до розв�язування задач шкільної 
математики. Формуванню цих умінь в 
певній мірі сприяють усі математичні 
дисципліни, що вивчаються у педагогічно-
му університеті. Однак особливе місце 
відводиться �Практикуму з розв�язування 
задач шкільного курсу геометрії�. Ця про-
фесійно-зорієнтована дисципліна поклика-
на формувати вміння студентів розв�язува-
ти задачі шкільного курсу геометрії, знайо-
мити з методами та методикою їх розв�язу-
вання. 
Як зазначено вище, даний практикум 

читається протягом двох семестрів на чет-
вертому курсі та складається з двох частин: 

1. Практикум з розв�язування плані-
метричних задач, на який відводиться 10 
годин лекційних та 30 годин практичних 
занять. 

2. Практикум з розв�язування стерео-
метричних задач, на який відводиться 8 
годин лекційних та 28 годин практичних 
занять. 
Загальновідомо, що як учні шкіл, так і 

студенти більше труднощів відчувають при 
вивченні геометрії, ніж при вивченні алгеб-
ри. Так лише незначна частина студентів 
четвертого курсу більше полюбляють 
геометрію, ніж алгебру, та вважають, що 
вміють розв�язувати геометричні задачі. 
Тому перед �Практикумом із розв�язування 
задач шкільного курсу геометрії� стоять 
наступні завдання: 

1) повторити, узагальнити, системати-
зувати, розширити та поглибити знання, 
навички та уміння з геометрії; 

2) удосконалювати вміння розв�язува-
ти задачі шкільного курсу геометрії, в тому 
числі прикладні задачі та задачі підвищеної 
складності; 

3) створити додаткові умови для ефек-
тивної підготовки вчителя, який спромож-
ний якісно викладати геометрію в школі. 
Основний напрям розв�язання пробле-

ми поліпшення математичної підготовки 
майбутніх учителів математики � це розви-
ток їх самостійності та творчості, вдоскона-
лення організації самостійної роботи. Са-
мостійність, як відомо, характеризується 
двома взаємопов�язаними факторами: по-
перше це сукупність засобів � знань, умінь і 
навичок, якими володіє особистість; по-
друге � ставлення особистості до процесу 
діяльності, її результатів і умов здійснення. 
Для розвитку пізнавальної самостійності 
студентів у навчальному процесі необхідно 
використовувати такі технології навчання, 
за яких цікавим був би не лише об�єкт 
пізнання, але й сам процес отримання знань 
був особистісно-значущим. Однією з таких 
технологій, яку ми використовуємо на 
заняттях практикуму з розв�язування задач 
шкільного курсу геометрії, є кейс-методика. 
Кейс-методика була розроблена фран-

цузькими педагогами університету Сор-
бонна ще наприкінці XIX століття. Най-
більший розвиток і всебічне застосування 
вона отримала у США. В 1920 році після 
видання збірника кейсів вся система нав-
чання менеджменту в Гарвардській школі 
була переведена на методику CASE 
STUDY (навчання на основі реальних 
ситуацій). В останні роки кейс-методи 
навчання широко застосовуються в бізнес-
освіті, економіці, політології, юриспруден-
ції, математиці та медицині. 
Слід зазначити, що в педагогіці не існує 

чіткого визначення кейс-методики, хоча 
сама модель розроблена досить добре. З 
англійської case � скринька, футляр, сумка. 
Кейс � це опис реальної ситуації. Кейс � це 
події, які реально відбулись в тій чи іншій 
сфері діяльності та описані авторами для 
того, щоб спровокувати дискусію в 
навчальній аудиторії, поставити студентів в 
умови обговорення, аналізу ситуації та 
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прийняття оптимальних рішень. Кейс-мето-
дика передбачає всебічне активне вивчення 
матеріалу як під керівництвом викладача, 
так і в групі. Ця методика є досить гнучкою і 
може поєднуватися з різними формами 
навчання. В процесі навчання математики її 
найкраще застосовувати разом із проблем-
ним, евристичним навчанням та груповою 
роботою студентів. 
Використання кейс-навчання досліджу-

валось в працях М.Шейнера, Ф.Едейна, 
К.Ейтса, Г.Сайкса, Т.Берда, Ю.Сурміна, 
Е.Михайлової, П.Шеремета, Г.Каніщенко 
та інших. 
В процесі навчання практикуму з роз-

в�язування задач шкільного курсу матема-
тики використовуємо кейси, які навчають 
розв�язувати проблеми(задачі) та приймати 
рішення(обирати раціональні способи роз-
в�язування задач). Завдання кейс-методу в 
даному випадку наступні: 

! набуття навичок використання тео-
ретичного матеріалу до розв�язування кон-
кретних задач; 

! виробляти вміння формулювати 
запитання, обґрунтовувати, відстоювати 
свою точку зору;  

! розвивати комунікативні та творчі 
здібності; 

! провокувати дискусію, активне 
обговорення; 

! розвивати критичне мислення та 
здатність до самоаналізу, адже під час обго-
ворення доводиться не лише обґрунтову-
вати свою точку зору, але й сприймати 
думку іншого, порівнювати її зі своєю. 
Основною умовою ефективного нав-

чання за допомогою кейс-технології є 
ретельна підготовка до заняття в аудиторії 
як студентів, так і викладача. Так студенти 
під час домашньої самостійної роботи 
повторюють теоретичні положення, опра-
цьовуючи при цьому матеріали лекцій, 
шкільні підручники, довідникові видання. 
Після цього для узагальнення та системати-
зації знань з конкретної теми виготовляють 
опорні конспекти. 
Для підвищення ефективності заняття 

викладач має інтенсивно використовувати 
самостійну роботу студентів, як на підго-

товчому етапі (позааудиторна самостійна 
робота), так і під час самого заняття; забез-
печувати високий рівень мотивації; активно 
підтримувати внутрішньогрупову взаємо-
дію студентів, залучати до обговорення 
пасивних студентів, вміло вести дискусію, 
спрямовувати її в потрібне русло, задавати 
навідні запитання. 
Ми вважаємо, що кейс з практикуму з 

розв�язування задач шкільного курсу гео-
метрії � це добірка завдань та задач, яка не 
може бути випадковою, а має являти собою 
систему в залежності від цілей та кола 
проблем, що вивчається. Вона повинна 
задовольняти наступні вимоги:  

! відповідати чітко поставленій меті;  
! охоплювати все коло проблем, яке 

висвітлюється в шкільному курсі матема-
тики та має бути розглянуте на занятті; 

! забезпечити поступовий перехід по 
рівнях засвоєння (від вихідного рівня до 
кінцевого); 

! сприяти загальному розвитку студентів; 
! забезпечити різний темп просування 

в засвоєнні математичних знань, умінь і 
навичок різними за рівнями розумового 
розвитку студентами;  

! містити задачі, які розв�язуються 
різними способами; 

! містити творчі задачі, які були б 
простими і разом з тим стимулювали 
розвиток прийомів розумової діяльності та 
виховували любов до математики. 
Наведемо зразок організації практич-

ного заняття практикуму з розв�язування 
задач зі шкільного курсу математики за 
кейс-методикою на тему: �Коло та його 
елементи�. Кейс містить три групи задач за 
рівнями складності. 

Задачі першого рівня складності: 
1.1. З точки кола проведено дві хорди. 

Одна з них стягує дугу 100°, а друга � 80°. 
Обчислити кут між цими хордами. 

1.2. Хорда стягує дугу 80°. Обчислити 
гострий кут, утворений цією хордою та 
дотичною до кола в кінці хорди. 

1.3. Хорда довжиною 24 см, перетинаю-
чи другу хорду, ділить її на відрізки 10 см і 
8 см. Обчислити довжину відрізків першої 
хорди. 
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1.4. Хорда, довжиною 30 см, перпенди-
кулярна до діаметра і ділить його на відріз-
ки, різниця між якими 40 см. Обчислити 
радіус кола. 

1.5. З точки поза колом проведено січ-
ну, що перетинає коло в точках, віддалених 
від даної точки на 8 см і 15 см. Відстань від 
даної точки до центра кола дорівнює 13 см. 
Обчисліть радіус кола. 

1.6. Відстань від точки, взятої поза ко-
лом, до його центра дорівнює 13 см, а до 
кола � 8 см. Обчислити довжину дотичної, 
проведеної з даної точки до кола. 

Задачі другого рівня складності: 
2.1. З точки А  до кола проведено дві 

дотичні, довжини яких дорівнюють по 
12 см, а відстань між точками дотику � 
14,4 см. Знайдіть радіус кола. 

2.2. Радіус кола, вписаного в рівнобедре-
ний трикутник, дорівнює 12 см, а відстань від 
центра цього кола до вершини трикутника � 
20 см. Знайдіть периметр даного трикутника. 

2.3. Коло, центр якого належить стороні 
АВ  трикутника АВС , проходить через 
точку В , дотикається до сторони АС  у 
точці С  і перетинає сторону АВ  у точці 
D . Знайдіть кути трикутника АВС , якщо 

: 1: 2АD DB = . 
2.4. У прямокутну трапецію вписано 

коло. Точка дотику ділить більшу з бічних 
сторін трапеції на відрізки 4 см і 25 см. 
Знайдіть площу трапеції. 

2.5. З точки А , що не лежить на колі, 
проведено до нього дотичну і січну. Від-
стань від точки А  до точки дотику дорів-
нює 16 см, а до однієї з точок перетину січ-
ної з колом � 32 см. Знайдіть радіус кола, 
якщо січна віддалена від його центра на 15 см. 
Задачі третього рівня складності: 
3.1. У колі проведено дві перпендику-

лярні хорди АВ  і CD , які перетинаються в 
точці M . Доведіть, що продовження висо-
ти MK  трикутника DMB  за точку M  є 
медіаною трикутника CMA . 

3.2. У трикутнику ABC  ( )90C∠ = °  на 
катеті AC  як на діаметрі побудовано коло, 
що перетинає гіпотенузу АВ  у точці E . 
Через точку E  проведено дотичну, яка 

перетинає катет BC  у точці D . Доведіть, 
що DE DB= . 

3.3. Коло, побудоване на більшій ос-
нові трапеції як на діаметрі, дотикається до 
меншої основи і перетинає бічні сторони та 
ділить їх навпіл. Знайдіть меншу основу 
трапеції, якщо радіус кола дорівнює R . 

3.4. Кола з центрами 1O  і 2O  і радіуса-
ми R  і r ( )R r>  дотикаються зовні в 
точці M . AB  і PM  � зовнішня і внутріш-
ня дотичні до цих кіл. Навколо трикутників 
ABM  і 1 2PO O  описано кола. Який з радіу-
сів цих кіл більший? 

3.5. У трикутнику ABC  60В∠ = ° , 
1АА  і 1СС  � бісектриси, які перетинаються 

в точці О . Довести, що 1 1.ОА ОС=  
Як уже зазначалось для забезпечення 

активної участі студентів у розв�язуванні 
задач під час заняття потрібна належна 
попередня підготовка � повторення основ-
них теоретичних положень, виготовлення 
опорного конспекту. На занятті повторення 
організовується шляхом усного розв�язу-
вання задач за готовими малюнками � це 
задачі першої групи (1.1 � 1.6). Такий вид 
роботи дає можливість за короткий час 
актуалізувати опорні знання, показати їх 
застосування на практиці та є значно ефек-
тивнішим, ніж опитування за допомогою 
таких запитань, як �Сформулюйте ...�, � 
Назвіть ...� та їм подібних. Задачі першої 
групи можуть відігравати роль вхідного 
тесту для самоперевірки знань з теми. 
Наступний етап роботи � це розв�язу-

вання задач другої та третьої групи. Сту-
денти спочатку самостійно шукають шляхи 
розв�язування задач, потім їх представля-
ють, аналізують запропоновані способи та 
обирають раціональніші. Викладач корек-
тує роботу студентів, пропонує до обгово-
рення за необхідності свій спосіб розв�язу-
вання. При цьому він має здійснювати 
диференційований підхід до студентів з 
урахуванням рівня самостійності кожного з 
них та рівня володіння навчальним матеріа-
лом, щоб кожен міг просуватися у своєму 
розвитку, працювати в індивідуальному 
темпі. 
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Під час колективного розв�язування, 
коли студент пояснює свій спосіб розв�язу-
вання товаришам, він виступає в ролі вчи-
теля. Його завдання в цьому випадку не 
лише розв�язати задачу, але й пояснити її та 
оформити належним чином розв�язання на 
дошці. Цей прийом дає можливість розви-
вати у студентів професійні навички, отри-
мувати педагогічний досвід та формувати 
індивідуальний педагогічний стиль. 
Висновки. Перші спроби використання 

кейс-технології при вивченні курсу �Прак-
тикум з розв�язування задач шкільного кур-
су геометрії� переконують нас в тому, що 
такі умови є сприятливими для розвитку 
пізнавальної самостійності студентів. Кейс-
метод сприяє активному засвоєнню студен-
тами знань та умінь, є хорошою умовою 
для розвитку логічного та творчого мислен-
ня, комунікативних навичок студентів. 
Оскільки пізнавальна самостійність пов�я-
зана з готовністю, здібністю та прагненням 
своїми силами оволодівати знаннями та 
способами діяльності, вирішувати пізна-
вальні задачі, то пошук потрібної інформа-
ції, його систематизація, пошук способу 
розв�язування, розв�язування задач різними 
способами, обговорення цих способів, ви-
бір найбільш раціонального з них, констру-

ювання задач, які здійснюються студента-
ми в рамках кейс-методики, сприяють не 
лише поліпшенню математичної підготов-
ки майбутніх учителів, а й розвитку їх са-
мостійності, творчості та професійної ком-
петентності. 
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Резюме. Наконечная Л.Й. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ. Уровень 
профессиональной компетентности учителя зависит от уровня его самостоятельности, спо-
собности самостоятельно приобретать знания, использовать их в учебной и профессиональной 
деятельности. В статье рассмотрены возможности кейс-технологии организации занятий 
�Практикума по решению задач по математике� для студентов специальности �Математи-
ка� в высшем педагогическом учебном заведении с точки зрения развития познавательной 
самостоятельности будущих учителей математики. 

 
Summary. Nakonechnaya L. KEYS-TECHNOLOGY AS A CONDITION OF COGNITIVE 

INDEPENDENCE OF THE FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS. The level of 
professional competence of the teacher depends on a level of his independence, ability independently to get 
knowledge, to use them in educational activity. In clauses the opportunities of keys-technology of organization 
of employment (occupations)" of a practical Work from the decision of tasks from mathematics " for the 
students of a specialty "Mathematics" in a pedagogical educational institution are considered from the point 
of view of development know of independence of the future teachers of mathematics. 
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