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Постановка проблеми. Стратегічним 

напрямом модернізації вищої освіти Укра-

їни сьогодні залишається підвищення рів-

ня підготовки студентів, виховання самос-

тійності, відповідальності, розвиток інте-

лектуальних здібностей та формування 

їхньої активної життєвої позиції. Це вима-

гає пошуку нових підходів до подальшого 

вдосконалення змісту, форм і методів на-

вчання у вищій школі взагалі і математич-

них дисциплін зокрема [12]. Одним з най-

важливіших підходів є здійснення активі-

зації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів математичних спеціальностей – 

майбутніх учителів математики. 

Сьогодні стає очевидним той факт, що 

студенти взагалі та майбутні учителя ма-

тематики зокрема, більш ніж коли-небудь, 

повинні вміти вирішувати складні завдан-

ня, критично аналізувати обставини й 

приймати продумані рішення на основі 

аналізу відповідної інформації. Для вирі-

шення таких завдань необхідно: заздале-

гідь виявляти проблеми і шукати нові мо-

жливості для розвитку; вміти ставити за-

вдання; бачити і виявляти протиріччя, ви-

будовувати причинно-наслідкові зв'язки; 

бачити приховані ресурси систем, мати 

настрій на досягнення максимального ре-

зультату при мінімальних витратах; аналі-

зувати рішення і бачити наслідки запро-

понованих рішень; не боятися стикатися з 

проблемами. 

Одним із способів ефективного засто-

сування теорії в реальному житті є розв’я-

зання навчальних ситуацій або метод си-

туаційного навчання, а також навчання на 

прикладі розбору конкретної ситуації – 

case-study.  

Упровадження методу case-study у 

практику вищої професійної освіти є акту-

альним – це обумовлено наступними тен-

денціями: перша витікає із загальної спря-

мованості розвитку освіти, його орієнтації 

не на отримання конкретних знань, а на 

формування професійної компетентності, 

умінь і навичок розумової діяльності, роз-

виток здібностей особистості, серед яких 

особлива увага приділяється здатності до 

навчання, зміни парадигми мислення, 

уміння переробляти величезні масиви ін-

формації; друга витікає з розвитку вимог 

до якості фахівця, який, окрім задоволення 

вимогам першої тенденції, повинен воло-

діти також здатністю оптимальної поведі-

нки в різних ситуаціях, відрізнятися, як 

зазначає О.М.Долгов [6], системністю й 

ефективністю дій в умовах кризи.  

Аналіз актуальних досліджень. Ме-

тод сase-study почали застосовувати ще на 

початку XX століття в галузі права й ме-

дицини. Провідна роль у його поширенні 

належить Гарвардській Школі Бізнесу. 

Згодом цей метод знайшов широке засто-

сування в країнах Європи і США в галузі 

вивчення менеджменту й маркетингу [7]. 
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У теперішній час метод case-study до-

статньо широко застосовується при підго-

товці економічних кадрів у ряді провідних 

економічних вищих навчальних закладах 

Росії [6]. Проте в Україні спостерігається 

недостатньо широке його використання у 

практиці навчання у вищій школі, зокрема 

під час навчання майбутніх учителів ма-

тематики. Застосування методу конкрет-

них ситуацій під час вивчення курсу мето-

дики навчання математики сприятиме не 

тільки активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, а й формуванню 

професійно евристичної діяльності. 

Мета статті – розглянути вивчення 

методики формування математичних по-

нять методом конкретних ситуацій на 

практичних заняттях з методики навчання 

математики.  

Виклад основного матеріалу. Метод 

case-study (метод конкретних ситуацій) – 

це метод активного навчання на основі 

реальних ситуацій. Суть його полягає в 

тому, що студентам пропонують осмисли-

ти реальну життєву ситуацію, опис якої 

одночасно відбиває не тільки яку-небудь 

практичну проблему, але й актуалізує пев-

ний комплекс знань, які необхідно засвої-

ти при вирішенні даної проблеми. При 

цьому сама проблема не має однозначних 

рішень. 

Поняття кейса – одне з базових понять 

методу. Кейс (від англійського «case» – 

ситуація) – це реальні й докладно описані 

ситуації педагогічної практики разом із 

причетними до ситуації супутніми факта-

ми, думками (від яких залежить її вирі-

шення) [10]. 

Грамотно розроблений кейс – це ін-

струмент, за допомогою якого в навчальну 

аудиторію привноситься частина реально-

го життя, реальна ситуація, що виникла в 

ході педагогічної діяльності, над якою 

треба самостійно попрацювати й предста-

вити обґрунтоване розв’язання. 

Деякі фахівці, що досліджували метод 

сase-study, вважають, що в основі кожного 

кейса повинна лежати реальна ситуація, з 

якою зіштовхнулася реальна людина. І що 

змішання реального й вигаданого в кейсі 

не дозволене [8]. При цьому Г.Л.Багієв та 

В.М.Наумов [1] вважають, що кейс може 

бути складений на підставі узагальненого 

досвіду, тобто не обов'язково відбивати 

реальну діяльність. Ми підтримуємо дум-

ку Т.Л.Лях [7] про те, що кейс у кожному 

разі повинен містити максимально реаліс-

тичну картину подій і кілька конкретних 

фактів. У цьому випадку виклад реальних 

і вигаданих подій зітре розходження між 

ними. 

Те рішення кейса, що знайде студент, 

може служити як відбиттям рівня його 

компетентності й професіоналізму, так і 

реальним розв’язанням проблеми. Як пра-

вило, кейси не мають єдиного рішення. 

Учасник завжди може придумати свій не-

повторний варіант розв’язання. Кейси й 

додатки до них дозволяють використати 

різноманітні джерела знань. 

Звернемо увагу на спеціальну техно-

логію роботи із ситуаціями в навчальному 

процесі. Вона полягає в наступному: сту-

денти самостійно аналізують кейс, нама-

гаючись виділити в ньому проблему й усю 

необхідну інформацію для її розв’язання. 

Потім обговорюють свої висновки й мір-

кування в малих групах (3-5 осіб), вироб-

ляють спільні розв’язання. Усі варіанти 

розв’язань виносяться на загальну диску-

сію. Тут зіштовхуються різні погляди на 

проблему й різні варіанти її розв’язання. 

Метод case-study містить у собі вод-

ночас спеціалізований навчальний матері-

ал, що включає кейс (текстовий опис по-

дій), інструкцію роботи з даним кейсом, 

рекомендації з використання кейса та спе-

ціальну технологію використання цього 

матеріалу у процесі навчання. 

Розглянемо певну модель кейса. Дуже 

зручним є попереднє прочитування сту-

дентами вже складеного викладачем кейса 

із застосуванням різних джерел інформа-

ції. В аудиторії під час практичного занят-

тя елементом технології є докладне обго-

ворення ситуації. При цьому викладач ви-

ступає в ролі керівника, генератора пи-

тань, що фіксує відповіді, управляючи 

дискусією. Навчальне призначення такого 

кейса може зводитися до тренінгу студен-
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тів, закріпленню знань, умінь і навичок. 

Такі кейси повинні бути максимально на-

очними й детальними. 

Під час написання кейсів до курсу 

«Методика навчання математики» потріб-

но враховувати певні вимоги до їх ство-

рення. Наведемо їх:  

− кейс повинен містити реальну, об-

ґрунтовану інформацію, достатню для то-

го, щоб студент – майбутній учитель ма-

тематики – зміг уявити себе в описаній 

ситуації й ототожнити себе з учителем ма-

тематики; 

− ситуація повинна бути зрозумілою 

до найменших подробиць, однак, за своєю 

конструкцією, вона не повинна являти со-

бою добре сформульовану проблему; 

− добре написаний кейс повинен яв-

ляти собою ланцюг послідовних подій зі 

своєю тимчасовою структурою, які міс-

тять у собі провокаційні моменти, що 

сприяють появі в групі суперечок, обгово-

рень, бажання думати, міркувати, розроб-

ляти варіанти розв’язань; 

− ситуація, що описується у кейсі, 

повинна мати цікавий сюжет, насичений 

подіями, персонажами, почуттями, емоці-

ями, динамікою, що робить її частиною 

реального життя; 

− кейс повинен містити дозовану ін-

формацію, яка дозволила б студенту шви-

дко зануритись у проблему й мати всі не-

обхідні дані для її розв’язання; кількість 

описуваних подій і фактів повинна бути 

досить обмеженою (матеріал містить кон-

статацію подій, а аналіз і висновки покла-

дають на читача); 

− залежно від мети, переслідуваної 

автором кейса, якась інформація може бу-

ти висунута на передній план, у той час як 

інша – навмисне замаскована або не вико-

ристана зовсім. 

Наведемо приклади кейсів, розробле-

них нами для відпрацювання вмінь здійс-

нювати методику формування математич-

них понять на практичних заняттях з кур-

су «Методика навчання математики». 

Кейс 1 «Мотивація необхідності вве-

дення поняття». Віра Михайлівна перший 

рік працює вчителем математики. Одного 

разу на уроці геометрії в 8 класі за темою 

«Синус, косинус і тангенс гострого кута 

прямокутного трикутника» один з учнів 

запитав: «Навіщо ми вивчаємо синус гос-

трого кута прямокутного трикутника? 

Де саме це поняття може знадобитися у 

майбутньому житті?». У класі наступи-

ла тиша. Вчителька розгубилася... 

Запропонуйте закінчення цієї ситуації. 

Як би Ви розв’язали цю ситуацію? Що мо-

жна запропонувати для мотивації поняття 

«косинус гострого кута прямокутного три-

кутника»? Які прийоми мотивації взагалі 

можна використовувати для введення ма-

тематичних понять? Наведіть приклади. 

Запропонуйте нестандартні форми (інтера-

ктивні технології, методичні прийоми то-

що) для здійснення мотивації необхідності 

введення математичних понять. 

Додаток до кейса 1. Мотивація може 

здійснюватися як за допомогою залучення 

засобів нематематичного змісту, так і в 

ході виконання спеціальних вправ, що по-

яснюють необхідність розвитку математич-

ної теорії. У першому випадку доречна 

евристична бесіда, у другому – метод до-

цільних задач. Використання нестандарт-

них задач і задач для створення проблем-

ної ситуації також є вельми доречним на 

початковому етапі формування понять. 

Для мотивації необхідності введення 

поняття використовують наступні прийо-

ми: проблемна ситуація; ефект здивування 

від чогось несподіваного, незвичного; за-

лучення історичних фактів. 

Способи створення проблемних ситу-

ацій: використання експерименту; підве-

дення учнів до обґрунтування неочевид-

них залежностей; пропедевтичні завдання; 

підведення учнів до самостійних індукти-

вних висновків; розв’язування підготовчих 

вправ та задач; створення ситуації вибору; 

підведення учнів до висновків, що супере-

чать їх попереднім уявленням; організація 

дискусії; порівняння нового поняття з ра-

ніше вивченим; міжпредметні зв’язки то-

що. 

Засобом створення проблемної ситуа-

ції є проблемна задача. Якщо така задача є 

евристичною, то, за словами О.І.Скафи 
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[11] учень не лише пригадує, відтворює, 

актуалізує низку знань, загальних поло-

жень, правил, способів дій, але і застосу-

вавши, як правило, евристики «модифі-

куй», «шукай еквівалентну проблему», 

«шукай аналогію» тощо, здатний набувати 

нових знань і вмінь на високому рівні ін-

тересу до поставленої проблеми. 

Якщо вчитель, викладаючи матеріал, 

показує чи розповідає щось таке, що є для 

всіх учнів цілком незвичним, цікавим, ін-

тригуючим, то в них мимоволі виникає 

потреба, а потім і мотив встановити, що це 

таке, як це зрозуміти [11].  

Приклад розв’язання кейса 1 

а). Створення проблемної ситуації за 

допомогою прикладної задачі: «Людина, 

пройшовши угору по схилу пагорбу 

1000 м, піднялася на 90 м над площиною 

основи схилу (рис. 1). Знайдіть кут нахилу 

пагорбу у градусах» [13]. 

Учні можуть висунути гіпотезу про те, 

що кут нахилу пагорбу можна охарактери-

зувати відношенням АВ до ВС. Учитель 

повідомляє, що таке відношення має назву 

косинус кута α. 

 
Рис. 1 

б). Ефект здивування від чогось не-

сподіваного, незвичного. 

Учитель пропонує замислитися над 

питанням: «Чому літом тепліше ніж зи-

мою?» [9].  

Уся справа в нахилі земної осі по відно-

шенню до площини земної орбіти (рис. 2).  

 
Рис. 2 

Потрібно визначити, яка доля соняч-

ної енергії, що проходиться на певну діля-

нку площини при прямовисному падінні 

променів, доводиться на нього при похи-

лому падінні променів під тим чи іншим 

кутом? На це питання можна відповісти, 

якщо прослідкувати еволюцію жирно об-

кресленого прямокутного трикутника на 

рис. 3. 

Відповідь така: у прямокутному три-

кутнику із заданим кутом потрібно взяти 

відношення протилежного катета до гіпо-

тенузи. Отримане число якраз і вказує на 

долю сонячної енергії. 

Число, яке визначене таким чином і 

поставлене у відповідність куту, для якого 

воно визначалося, називається синусом 

цього кута. 

Також учням можна повідомити, що 

за допомогою синуса можна обчислити 

радіус r Місяця, знаючи відстань l від Зем-

лі і кут  , під яким радіус Місяця видно з 

поверхні Землі рис. 4 [2]. 
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Адже 090АОС  , тому sin
CO

OA
 , 

або sin
r

l r



, звідки 

sin
.

1 sin
r l




 


 

Відстань від Землі до Місяця 

384 . .l тис км , а радіус Місяця 

1738 .r км  

в). Залучення історичних фактів. 

Звідки пішла назва синус? Старогрець-

кі вчені першими поставили перед собою 

задачу розв’язання прямокутного трикут-

ника. Для її розв’язання спочатку складали 

таблиці довжин хорд, що відповідали різ-

ним центральним кутам постійного радіу-

са. Таблиці синусів були введені індійсь-

кими астрономами (слово синус у індійсь-

ких творах зустрічається вже у IV-V ст.). 

Коли вчені оперували ще не синусами, а 

хордами, їх називали тятивами лука. Адже 

дуга, стягнута хордою, нагадує лук. Арабсь-

ке слово джіба (хорда) європейські вчені 

прочитали як джаіб – западина, затока, 

якому у латинській мові відповідає слово 

sinus [2]. 

Кейс 2 «Актуалізація». На уроці ал-

гебри в 9 класі за темою «Геометрична 

прогресія» вчитель математики після 

мотивування необхідності введення ново-

го поняття звернувся до класу: «Для сві-

домого засвоєння поняття геометрична 

прогресія нам потрібно згадати … Зро-

бимо це у такий спосіб …». 

Що саме запропонував учитель актуа-

лізувати для свідомого засвоєння поняття 

геометрична прогресія? Які вправи можна 

запропонувати для повторення? Які мето-

дичні прийоми можна використати для 

актуалізації знань і вмінь учнів, необхід-

них для свідомого засвоєння поняття? За-

пропонуйте конкретні приклади. 

Додаток до кейсу 2. До актуалізації 

опорних знань необхідно включати озна-

чення понять, формулювання теорем, пра-

вила-орієнтири методів, якими послуго-

вуються при формуванні поняття, що ви-

вчається. 

Для діагностики рівня засвоєння тих 

понять, на яких базується нове, досліджу-

ване поняття, для актуалізації знань доре-

чно використовувати евристично орієнто-

вані системи задач, програми актуалізації 

знань у вигляді тестових програм з корек-

цією, акцентовані програми. 

Актуалізацію знань і вмінь учнів мож-

на здійснювати за допомогою програми із 

системи евристико-дидактичних констру-

кцій (ЕДК) «Тест-корекція»: учням про-

понується тест, що містить задачі базового 

рівня. Для кожної задачі передбачено чо-

тири варіанти відповіді. Тільки у разі ви-

бору правильної відповіді на екрані висві-

чується наступна задача, в іншому випад-

ку програма надає корекцію й відправляє 

учня до відповідної порції теоретичних 

відомостей щодо нерозв’язаної задачі з 

подальшою спробою ще раз відповісти на 

запитання. 

Актуалізація знань і вмінь учнів, не-

обхідних для свідомого засвоєння поняття 

може бути здійснена за допомогою: 

 математичного диктанту; 

 технології мікрофон (учитель ста-

вить запитання до учнів; учням запропо-

новано певний предмет (ручка, олівець 

тощо), що виконуватиме роль мікрофона; 

вони передають його один одному, по чер-

зі беручи слово; відповідає тільки той, у 

кого уявний мікрофон); 

 «теоретичного тексту» (учитель роздає 

кожному учневі текст для перевірки ступеня 

засвоєння обов’язкового теоретичного мате-

ріалу; у тексті пропущені слова, які учні по-

винні вставити; перевірка може бути органі-

зована у формі «взаємоперевірки» із зачиту-

ванням правильних відповідей); 

 кросворда; 

 гри «Виправ помилку» тощо; 

 методичного прийому «Данетка» 

(наводяться питання, до яких передбача-

ються лише дві відповіді: «правильно – 

неправильно», «так – ні», «буде – не буде» 

тощо; особливістю цього прийому є те, що 

питання має бути сформульоване у формі 

твердження, оскільки передбачається зго-

да або незгода, яку можна віднести до тве-

рдження); 

 методичного прийому «Чорний 

ящик» (у чорному ящику знаходяться мо-

делі фігур чи тіл; учитель може описати 
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деякі його властивості, а може й не опису-

вати; учням за правилом прийому «так і ні 

говорити» потрібно відгадати, що знахо-

диться у ящику). 

Доцільно використовувати різні при-

йоми педагогічної техніки: показникова 

відповідь, опитування за ланцюжком, сві-

тлофор тощо [3]. 

Для актуалізації також можна викорис-

тати дидактичні ігри. Наприклад: віктори-

на, естафета, «хто швидше?», «ромашка», 

«десант», «математичне лото», доміно [5]. 

Кейс 3 «Підведення до формулюван-

ня означення поняття» 

На уроці виконували таку практичну 

роботу. Учитель запропонував усім учням 

у зошитах накреслити коло довільного 

радіуса із центром у точці О; виміряти 

радіус цього кола ниткою; як можна точ-

ніше відкласти на колі від її довільної точ-

ки А дугу, довжина якої дорівнює довжині 

радіуса; отриману точку В з'єднати із 

центром кола; виміряти отриманий кут 

транспортиром. У результаті учні 

отримали результати, близькі один до 

одного: приблизно 57°17'.  

Якими мають бути подальші дії вчи-

теля? Введення означення якого матема-

тичного поняття здійснювалося таким чи-

ном і у який спосіб? Проілюструйте на 

конкретних прикладах підведення учнів 

до формулювання означень математичних 

понять, використовуючи різні методичні 

прийоми активізації діяльності учнів під 

час формування математичних понять. 

Додаток до кейса 3. Для підведення 

учнів до формулювання означення мате-

матичного поняття використовують такі 

методичні прийоми активізації діяльності 

учнів: 1) спостереження, у результаті яких 

виділяються спільні та суттєві ознаки по-

няття; 2) експериментальну діяльність, яка 

забезпечує індуктивний підхід; 3) варію-

вання несуттєвих ознак предметів чи 

явищ, об’єктів знань при збереженні сут-

тєвих ознак, що створює основу для уза-

гальнення; 4) аналогію. 

Під час вивчення геометричних по-

нять вправи на підведення до формулю-

вання означення поняття часто складають-

ся так, щоб учні побудували відповідну 

фігуру і змогли досить швидко виділити ті 

ознаки нового поняття, які потрібні для 

формулювання означення. Побудовані при 

цьому фігури використовуються для наступ-

ної роботи. Наприклад. Побудуйте кут. 

Продовжіть його сторону за вершину. Ви 

отримали два кути, які називаються сумі-

жними. Спробуйте сформулювати озна-

чення суміжних кутів.  

У деяких випадках учням пропонуєть-

ся скласти модель або, розглядаючи готові 

креслення, моделі, виділити ознаки нового 

поняття і сформулювати його означення. 

Наприклад. Після того, як введено озна-

чення паралелепіпеда, учням пропонуєть-

ся така вправа: «Розглядаючи моделі по-

хилого, прямого і прямокутного паралеле-

піпедів, виділіть ознаки, за якими можна 

розрізняти ці поняття. Сформулюйте 

означення прямого і прямокутного пара-

лелепіпедів» [4].  

Приклад розв’язання кейса 3 

Далі вчитель повідомляє, що величина 

отриманого кута називається радіаном, і 

пропонує учням сформулювати означення 

цього поняття. У запропонованій ситуації 

продемонстровано підведення учнів до 

формулювання означення поняття «кут в 

один радіан», використовуючи експери-

ментальну роботу, яка забезпечує індукти-

вний підхід. 

Проілюструємо фрагмент підведення 

учнів до формулювання означення понят-

тя «діаметр», використовуючи спостере-

ження, у результаті яких виділяються спі-

льні та суттєві ознаки поняття. 

Учитель пропонує учням зобразити 

коло та вказати точки, що належать колу 

та не належать йому. 

Учні: «Точки О, А, В – не належать ко-

лу; точки С і D – належать колу (рис. 5)». 

Учитель: «На даному колі побудуйте 

хорди». 

Учні: «РС, DС (рис. 6)». 

Учитель пропонує розглянути інший 

рисунок, зображений на дошці (рис. 7), та 

назвати хорди даного кола. 
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Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 

 

Учні: AB, AF, CD. Учні мають обґрун-

тувати, чому названі ними відрізки є хор-

дами й чому інші відрізки ними не є. 

Учитель: Чим відрізняються хорди AF 

і AB від CD? 

Учні: CD проходить через центр О кола. 

Учитель звертає увагу учнів на те, що 

CD є найдовша зі всіх хорд і вона дорів-

нює двом радіусам. У цьому випадку уч-

ням можна запропонувати наступне за-

вдання: «Накреслити коло, радіус якого 

30 см. Провести декілька хорд, що прохо-

дять через одну точку кола. Порівняти до-

вжини хорд. Яка з хорд найбільша?». Піс-

ля цього учні без утруднення сформулю-

ють означення поняття «діаметр». 

Проілюструємо фрагмент підведення 

учнів до формулювання означення понят-

тя «суміжні кути», використовуючи варі-

ювання несуттєвих ознак предметів чи 

явищ, об’єктів знань при збереженні сут-

тєвих ознак, що створює основу для уза-

гальнення. 

Класу представляємо наступні малю-

нки (рис. 8).  

Р

ис. 8 

Далі процес сприйняття й усвідомлен-

ня спрямовується запитаннями вчителя до 

запропонованих малюнків: 1) назвіть ма-

люнки, на яких зображено два кути, що 

мають спільну сторону; 2) назвіть малюн-

ки, на яких сторона одного кута є додатко-

вою півпрямою для іншої сторони; 3) на 

яких малюнках зображені кути, які задо-

вольняють двом вимогам одночасно? 

Роль самостійності учнів можна поси-

лити наступними питаннями: 4) що спіль-

ного на малюнках а), б) і г)?; 5) що спіль-

ного на малюнках б), в) і г)?; 6) назвіть ма-

люнки, на яких зображення задовольняє 

двом вимогам одночасно. 

Далі вчитель повідомляє термін «су-

міжні кути» і просить учнів сформулюва-

ти відповідне означення. 

Висновки. Дана технологія орієнто-

вана на самостійну або групову роботу 

студентів над вивченням інформації, що 

характеризують стан і розвиток певної 

практичної ситуації. При цьому кожний 

студент має можливість і повинен проде-

монструвати власні вміння не тільки до 

аналізу інформації, але й до безпосеред-

нього впливу на досліджуваний процес. 

Студент «поринає» у ситуацію, стає її уча-

сником і, часто у формі змагання, творчо 

шукає й застосовує практичні дії для дося-

гнення заданих цілей навчання, тим са-

мим, включаючись у самостійну діяль-

ність. Навчаючись за методом ситуативно-

го навчання, студенти формулюють гіпо-

тези, розробляють рішення й вибирають із 

їхнього погляду найкраще.  

Таким чином, технологія case-study 

дотримується загальних цілей навчання: 

засвоєння змісту й відпрацьовування на-

вичок на необхідному рівні, особистісний 

розвиток студента, розвиток аналітичних 

навичок і вміння працювати в команді, 

здатність вислухати й зрозуміти альтерна-

тивний розгляд, уміння формулювати уза-

гальнююче рішення з урахуванням альте-

рнатив, планувати свої дії й передбачати 

їхні наслідки. 

Будучи інтерактивним методом на-

вчання, метод кейсів завойовує позитивне 

відношення з боку студентів, які бачать у 

ньому можливість виявити ініціативу, від-

чути самостійність в освоєнні теоретичних 

положень і оволодінні практичними нави-

чками. Не менш важливо й те, що аналіз 
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ситуацій досить сильно впливає на профе-

сіоналізацію студентів, сприяє їхньому 

дорослішанню, формує інтерес і позитив-

ну мотивацію до навчання.  
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Резюме. Гончарова И.В. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ МЕТОДОМ CASE-STUDY. Рассматривается 

применение метода кейсов (метода конкретных ситуация) на практических занятиях 

по курсу «Методика обучения математике» для студентов математических специ-

альностей при изучении методики формирования математических понятий. 

 

Ключевые слова: ситуация, метод case-study, методика обучения математике, 

методика формирования математических понятий, мотивация, актуализация. 

 

Abstract. Goncharova I. STUDY OF METHODOLOGY OF MATHEMATICAL 

CONCEPT FORMATION BY MEANS OF CASE-STUDY METHOD. The use of case-

study method (or method of concrete situation) for the students of mathematical specialities in 

the course «Methods of teaching mathematics» has been examined. This methodology for the 

theme «Methods of mathematical concept formation» has been considered. 

 

Key words: situation, case-study method, methods of teaching mathematics, methods of 

mathematical concept formation, motivation, actualization. 
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