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Постановка проблеми. Освіта XXI 
століття – це освіта для людини. Її стри-
жень – розвивальна, культуротворча домі-
нанта, виховання відповідальної особисто-
сті, яка здатна до саморозвитку, вміє кри-
тично мислити, опрацьовувати різноманіт-
ну інформацію, використовувати набуті 
знання і вміння для творчого розв'язання 
проблем, прагне змінити на краще своє 
життя і життя своєї країни. 

Якщо звернутися до шкільної освіти, 
то саме профільна старша школа сьогодні 
відповідає зазначеним вимогам, тому акту-
альність профільного навчання у сучасній 
українській школі зумовлена його значущі-
стю для розбудови оновленого українсько-
го суспільства. 

Розглядаючи основні спрямування 
профільного навчання треба відмітити, що 
особливе місце у цій системі займають кла-
си гуманітарного профілю. Так, у класах 
суспільно-гуманітарного, філологічного та 
художньо-естетичного напрямів навчання 
інтегрований курс математики вивчають на 
рівні стандарту як непрофільну дисциплі-
ну, що має загальнокультурну спрямова-
ність. Передбачають, що випускники таких 

класів не продовжуватимуть математичну 
підготовку у вищих навчальних закладах, 
але розвивати їх гармонійну особистість 
засобами математики у старшій школі  ду-
же важливо. 

Одним із найважливіших моментів 
удосконалення методики навчання матема-
тики у цьому напрямі є організація у шко-
лярів гуманітарного спрямування евристи-
чної діяльності, бо така діяльність в більш 
повній мірі готує майбутнього випускника 
середньої школи до сучасного сприйняття 
світу та надає можливість через набуття 
евристичних умінь побудувати модель га-
рмонійно розвинутої особистості. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блемі реалізації евристичних ідей, діалек-
тиці евристичної діяльності в навчанні ма-
тематики на сьогодні приділяли увагу такі 
українські математики і методисти, як 
М.І. Бурда, К.В. Власенко, І.А. Горчакова, 
І.В.Гончарова, Т.С. Максимова, Ю.О. Па-
лант, О.І. Скафа, З.І. Слєпкань, Н.А. Тара-
сенкова, О.В. Тутова, Ю.Г. Тимко та інші.  

Праці дослідників оптимізували розро-
блення методів, організаційних форм еври-
стичного навчання, технологій формування 
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в школярів евристичних прийомів розумо-
вої діяльності та евристичних умінь. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвя-
чується означена стаття. Що стосується 
досліджень пов’язаних із вибором сучасних 
комп’ютерно орієнтованих засобів навчання 
математики учнів гуманітарних класів, які 
можливо використовувати у процесі органі-
зації евристичної діяльності та її управління 
на уроках та факультативних заняттях, то 
така проблема майже не розглядалася в су-
часних методичних студіях. 

Мета статті: на основі теорії застосу-
вання інформаційно орієнтованих засобів 
навчання математики показати техноло-
гію комп’ютерно орієнтованого управління 
евристичною діяльністю учнів гуманітар-
них класів за вивченням теми „Похідна та 
її застосування”. 

Виклад основного матеріалу. Питан-
ням використання комп’ютерних засобів у 
навчальному процесі середньої школи при-
свячено роботи Є.Ф. Вінниченка, О.В. Ві-
тюка, Н.О. Голівер, Ю.В. Горошка, В.В. Дро-
возюк, М.І. Жалдака, Т.Г. Крамаренко, С.А. Ра-
кова, С.О. Семерікова, О.І. Скафи, О.В. Співа-
ковського, Г.М. Торбіна, С.В. Шокалюк та ін 
[1]. У студіях авторів зосереджена увага на 
використанні різних педагогічних програ-
мних засобів. О.В. Тутовою проведена сис-
тематизація сучасних ППЗ [6]. З цього спи-
ску нами обрані ті, що доцільно впровади-
ти у систему евристичного навчання мате-
матики для учнів гуманітарних класів. Се-
ред них такі, як GRAN 1, GRAN-2D, GRAN-
3D, розроблених у Національному педаго-
гічному університеті ім. М.П. Драгоманова 
під керівництвом академіка М.І. Жалдака; 
DG, розробленої у Харківському націона-
льному педагогічному університеті під ке-
рівництвом С.А. Ракова; HDC, розроблених 
у Донецькому національному університеті 
під керівництвом О.І. Скафи; ТерМ, розро-
бленої у Херсонському державному уні-
верситеті під керівництвом О.В. Співаков-
ського та М.С. Львова; «Алгебра, 10 клас», 
(ДП НВП «Укрприборсервіс»); «Алгебра, 
11 клас» (ДП НВП «Укрприборсервіс»); 
«Геометрія, 10 клас» (ЗАТ «Мальва»); 

«Геометрія, 11 клас» (ЗАТ «Мальва»).  
Необхідно підкреслити і наявність до-

сить перспективних робіт російських уче-
них, реалізованих у наступних комп'ютер-
них середовищах: курси «Открытая мате-
матика», створені компанією «Физикон» 
(«Открытая математика 2.5. Функции и 
графики», «Открытая математика 2.5. 
Стереометрия»); «Л.Я. Боревский. Курс 
математики для школьников и абитури-
ентов XXI века»; тренажери фірми «Новый 
класс» “НК-Слушатель: Алгебра и начала 
анализа. 10-11”, НК-Слушатель: Мате-
матика абитуриенту 2.0”, «НК-
Слушатель: Алгебра и начала анализа: 
итоговая аттестация, 11», «НК-
Слушатель: Математика 2.0. Подготовка 
к экзаменам в вузы Украины»); репетитори 
фірми «Кирилл и Мефодий» Уроки гео-
метрии 10», «Виртуальная школа Кирилла 
и Мефодия. Уроки геометрии 11», «Уроки 
геометрии 10-11» в двох частинах); елект-
ронні підручники освітнього центру «Ку-
диц» («Алгебра», «Планиметрия», «Сте-
реометрия»); «Teach Pro: Математика 7-
11»; тестові системи «ИКТС 1.21», «My 
Test»; Advanced Grapher 2.08; «Математи-
кус» та інші. 

На прикладі вивчення теми „Похідна 
та її застосування” розглянемо технологію 
застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ) у практиці роботи зі 
школярами гуманітарних класів. 

Учні-гуманітарії опановують дану тему 
на рівні стандарту, на вивчення якої плану-
ється 14 годин в 11 класі. Згідно з програ-
мою з математики [2] зазначаються держа-
вні вимоги до рівня загальноосвітньої під-
готовки учнів з опанування темою, до яких 
віднесено: розуміння значення поняття по-
хідної для опису реальних процесів, зокре-
ма механічного руху; знаходження кутово-
го коефіцієнту і кута нахилу дотичної до 
графіка функції в даній точці; знаходження 
швидкості зміни величини в точці; дифере-
нціювання функції, використовуючи таб-
лицю   похідної для знаходження проміж-
ків монотонності й екстремумів функції; 
знаходження найбільшого і найменшого 
значення функції; розв’язання нескладних 
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прикладних задач на знаходження найбіль-
ших і найменших значень реальних вели-
чин. Для того, щоб в учнів сформувати ці 
навчальні вміння та евристичні прийоми, 
спираючись на підручники з математики 
для цієї групи учнів [3, 4, 5], пропонуємо 
технологію управління навчально-
пізнавальною евристичною діяльністю. Во-
на складається з наступних елементів. 

І. МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ 
Застосування інформаційно-комуніка-

ційних технологій при вивченні теми «По-
хідна та її застосування» дозволяє: 

• посилити мотивацію, активізувати на-
вчально-пізнавальну евристичну діяль-
ність, формувати евристичні вміння, розви-
вати інтуїцію й творчі здібності учнів; 

• давати наочну геометричну інтерпре-
тацію абстрактних понять на основі викори-
стання інформаційних моделей у навчанні 
для з'ясування логічної структури понять і 
осмислення функціональних зв'язків; 

• розширити коло завдань завдяки то-
му, що вчитель може вилучити за потреби 
ті питання, які пов'язані зі складністю об-
числень, побудовою графіків, апробацією 
даних; 

• формувати глибокі й міцні знання уч-
нів на основі свідомого засвоєння навчаль-
ного матеріалу; 

• використовувати різні методики для 
різних груп учнів на основі індивідуалізації 
навчання; 

• поєднати високі обчислювальні мож-
ливості в процесі дослідження різних фун-
кціональних залежностей, звільнивши уч-
нів від рутинних обчислень, з перевагами 
графічного подання інформації.  

ІІ. ВИБІР ДОЦІЛЬНИХ ППЗ ДЛЯ 
НАВЧАННЯ ДАНОЇ ТЕМИ 

Ми вважаємо доцільним використову-
вати для організації навчального процесу за 
темою «Похідна та її застосування» насту-
пні педагогічні програмні засоби. Елект-
ронний навчально-методичний ком-
плект «Алгебра, 11 клас» (УкрПриборСе-
рвіс). Як зазначають автори, програмний 
засіб «Алгебра, 11 клас» призначений до-
помогти вчителю в організації продуктив-

ної навчально-пізнавальної діяльності учнів 
у засвоєнні математичних знань, у вироб-
ленні стійких механізмів самонавчання, 
самовиховання і саморозвитку. Гра 
«Pohidna 2.0». Ця гра створена для переві-
рки знання таблиці похідних. «Функции, 
их свойства, графики. Эвристический 
тренажёр. Часть 1». Це програма зі 
складу евристико-дидактичних конструк-
цій. У темі «Похідна та її застосування» її 
можна використовувати для актуалізації 
знань і вмінь перед вступним заняттям. 
«Виртуальная школа Кирилла и Мефо-
дия. Уроки алгебры 10-11». Уроки, пред-
ставлені у цьому педагогічному програм-
ному засобі, містять увесь обсяг теоретич-
ного матеріалу, який потрібно надати уч-
ням з обраної теми.  Тести з евристични-
ми підказками на базі MS Office Power-
Point. Тести представляють собою системи 
евристичних завдань, які учень розв’язує 
самостійно. Ефективним способом органі-
зації розв’язання таких евристичних задач 
ми вважаємо усну роботу з використанням 
евристичної бесіди. Презентації у MS Of-
fice PowerPoint. Вони дозволяють проводи-
ти комп’ютерно орієнтовані уроки, нагляд-
но демонструвати матеріал. GRAN-2D. Пе-
дагогічний програмний засіб для побуду-
вання графіків. ІКТС Електронна конт-
рольно-тестова система призначена для 
створення тестів та проведення тестування 
серед учнів.  

ІІІ. РОЗРОБКА ТЕМАТИЧНОГО 
ПЛАНУ ТЕМИ З ПРОЕКТУВАННЯМ 
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДО ПЕВНИХ 
УРОКІВ 

Розробляється тематичний план теми та 
проектуються ті комп’ютерно орієнтовані 
засоби, які доцільно використовувати у про-
цесі навчально-пізнавальної евристичної 
діяльності на певних уроках (див. табл. 1). 

IV. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ 
ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА 
ТЕМОЮ 

На першому уроці на етапі актуалі-
зації знань доцільно використати педагогі-
чний програмний засіб із системи ЕДК 
«Функции, их свойства, графики. Эврис-
тический тренажёр. Часть 1» (рис. 1). Еври-
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стичний тренажер містить завдання із за-
пропонованими варіантами відповідей. Пі-
сля розв’язання задачі учні записують бук-
ву правильної, на їх думку, відповіді на-
проти номера завдання. Програмний засіб 
дозволяє формувати в учнів рефлексію сво-
єї діяльності завдяки можливості миттєвої 
перевірки правильності обраної ними від-
повіді: введена буква варіанту виділяється 
зеленим кольором, якщо відповідь обрано 
правильно, і червоним – якщо неправиль-
но. Актуалізація знань здійснена таким чи-

ном дозволяє учню „зануритися” у нову 
тему, повторюючи основні властивості 
елементарних функцій. 

При цьому працюють евристики: 
аналізуй, дій за аналогією, обертай дії, 
шукай контрприклади та ін. 

На уроці № 2 для мотивації вивчен-
ня похідної пропонуємо продемонстру-
вати презентацію «Навіщо вивчати по-
хідну» (рис. 2). 

 

Таблиця 1 
Тематичний план теми «Похідна та її застосування» 

№ 
уроку Назва теми Засоби, які використовуються 

1 Границя функції 
«Функции, их свойства, графики. 
Эвристический тренажёр. Часть 
1» 

2 
Похідна функції. Фізичний та геометри-
чний зміст похідної 

Презентація «Навіщо вивчати по-
хідну» 

3 Похідні елементарних функцій Гра Pohidna 2.0  

4 Правила диференціювання 
«Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия 2004» 

5 Розв’язування вправ  
6 Похідна складеної функцій Тест «Похідна складеної функції»  
7 Контрольна робота №1  

8 
Аналіз контрольної роботи.  
Ознаки сталості, зростання і спадання 
функції 

 

9 Екстремуми функції  

10 
Застосування похідної до дослідження 
функцій та побудови їхніх графіків 

Презентація  
«Дослідження функції» 

11 Розв’язування вправ «GRAN-2D» 

12 
Найбільше і найменше значення функції 
на проміжку 

ДП НВП «УкрПриборСервіс.  
Алгебра 11 клас» 

13 Підсумковий урок 
Тест-корекція «Похідна функції» 
в ІКТС 

14 Контрольна робота № 2  
 

Презентація містить відомості про ви-
користання похідної у різних науках. Це 
дає змогу розглянути евристичний прийом 
моделювання, в якому за допомогою прик-
ладних задач учнів підводять до розуміння 
важливості упровадження нової теми. 

Після уроку № 3 «Похідні елементар-
них функцій» у якості домашнього завдан-
ня можна запропонувати гру «Pohidna 2.0», 

призначену для закріплення таблиці похід-
них. У лівому стовпці діалогового вікна 
цього ППЗ знаходяться функції, у правому 
– їх похідні у довільному порядку. Потріб-
но з’єднати функції з їх похідними (рис. 3). 
Якщо похідна вибрана неправильно, то ви-
водиться вікно з повідомленням про поми-
лку. За допомогою гри «Pohidna 2.0» учні 
мають можливість швидко запам’ятати 
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таблицю похідних та перевірити себе. Така 
репродуктивна самостійна робота підгото-
влює учнів до виконання майбутньої еври-
стичної діяльності. 

На четвертому уроці «Правила дифе-
ренціювання» для ознайомлення з новим 

матеріалом пропонуємо скористатися пе-
дагогічним програмним засобом «Виртуа-
льная школа Кирилла и Мефодия 2004», а 
саме розглянути урок «Правила дифферен-
цирования» (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 1. Фрагмент програмного засобу  

«Функции, их свойства, графики. Эвристический тренажёр. Часть 1»  
 

 
Рис. 2. Слайд презентації «Навіщо вивчати похідну»  
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Рис. 3. Гра «Pohidna 2.0»  

Ця програма дозволяє учням засвоюва-
ти матеріал самостійно, без допомоги вчи-
теля, звертаючись до нього лише у разі не-
зрозумілості того чи іншого питання з те-

ми. Така робота дозволяє учню проявляти 
вже свою евристичну позицію, тобто само-
стійно шукати та засвоювати нові алгорит-
ми, нові знання. Урок також містить тре-
нажер із завданнями на виконання дій із 
знаходження похідних, використовуючи 
правила диференціювання. Працюють ев-
ристики: порівнюй, шукай аналогію, розк-
ладай на множники, визначай головну час-
тину та ін. 

Після уроку пропонується пройти тес-
тування за тільки що вивченою темою. На 
рисунку 5 показано приклад тестового за-
вдання після уроку «Правила диференцію-
вання». 

Закріплення нового матеріалу на уроці 
№ 6 пропонуємо проводити за допомогою  
програми «Похідна складеної функції» 
(рис. 6), розробленої нами за допомогою 
MS PowerPoint. 

 

 

 
Рис. 4. Урок у програмі  

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 2004»  
Текст програми «Похідна складеної 

функції» представляє собою систему еври-
стичних завдань, які учень розв’язує самос-
тійно. Якщо у нього в процесі розв’язання 
виникають проблеми, він має змогу звер-
нутися до евристичної підказки. У випадку 

правильного самостійного розв’язання, 
учень має можливість отримати відповідь 
до завдання або переглянути наявне у про-
грамі розв’язання та порівняти його зі своїм 
власним.  

На десятому уроці «Застосування похі-
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дної до дослідження функцій та побудови 
їх графіків» для актуалізації знань та озна-
йомлення з новим матеріалом пропонуємо 
показати презентацію «Дослідження функ-
ції». Перша частина презентації  містить 

короткі відомості за вже вивченими тема-
ми.  Друга частина складається із теорети-
чного матеріалу за темою «Дослідження 
функції» та прикладу дослідження (рис. 7). 

 

 
Рис. 5. Приклад тестового завдання у ППЗ 

 «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 2004»  
 

 
Рис. 6. Тест «Похідна складеної функції»  

 

 
Рис. 7. Теоретичний матеріал за темою «Дослідження функції»  
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На уроці № 11 доцільно користуватися 
програмою GRAN-2D для перевірки прави-
льності побудови графіків та знаходження 
похідних функцій у заданих точках (рис. 8).  

Для ознайомлення з новим матеріалом 
на уроці № 12 пропонуємо скористатися пе-
дагогічним програмним засобом ДП НВП 
«УкрПриборСервіс. Електронний навчально-
методичний комплект. Алгебра 11 клас. Вер-
сія 2.0». Теоретичний матеріал у цьому ППЗ 
представлений із прикладами (рис. 9). 

На рисунку 10 показано фрагмент уро-
ку «Найбільше і найменше значення функ-
ції», представлений у програмі «УкрПри-
борСервіс. Електронний навчально-
методичний комплект. Алгебра 11 клас. 

Версія 2.0». 
Після підсумкового уроку пропонуємо 

у якості домашнього завдання розроблений 
нами тест-корекцію «Похідна». Цей тест 
складається з десяти питань, на кожне з 
яких пропонується чотири варіанти відпо-
віді (рис. 11). 

Якщо учень правильно відповідає на 
питання тесту, він автоматично переходить 
до наступного питання. У разі неправиль-
ної відповіді учню дається підказка для 
правильного розуміння помилки (рис. 12). 

Після завершення тестування можна 
побачити результат тестування: відсоток 
правильних відповідей і оцінку (рис. 13). 

 
 

 
Рис. 8. Знаходження функції в точці у GRAN-2D 

 

 
Рис. 9. Вибір теми для ознайомлення у ППЗ «УкрПриборСервіс» 
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Рис. 10. Урок «Найбільше і найменше значення функції» 

 

 
Рис. 11. Питання з тест-контролю «Похідна та її застосування» 

 

 
Рис. 12. Підказка у разі неправильної відповіді 
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Рис. 13. Результат тестування  

 
Таке упровадження педагогічних про-

грамних засобів сприяє більш свідомому 
засвоєнню навчальної теми, що вивчається 
учнями-гуманітаріями. Вони мають мож-
ливість виконувати самостійно навчальну 
та евристичну діяльність як на уроці, так і 
вдома не зазнаючи труднощів, бо пропоно-
вані комп’ютерні засоби завжди нададуть 
допомогу. 

Висновки. Успіх навчання школярів і 
управління їх навчально-пізнавальною ев-
ристичною діяльністю залежить від вико-
нання таких умов [7]: 

• вільне володіння вчителем теоретич-
ними та практичними основами процесу 
формування прийомів евристичної діяль-
ності учнів, уміння організовувати та керу-
вати такою діяльністю; 

• уміння вчителя зацікавити школяра 
евристичною діяльністю й мотивувати її 
засобами ІКТ;  

• своєчасна індивідуальна допомога 
школярам, які зазнають труднощів під час 
використання евристик; 

• включення школярів до творчої дія-
льності, пов’язаної з розширенням можли-
востей виконання евристичної діяльності, 
за допомогою системи комп’ютерних засо-
бів; 

• допомога учням визначити та усві-
домити особистісні отримані результати 

цієї діяльності (рефлексія). 
У подальшому є сенс розглянути пи-

тання розробки технології управління мо-
тивацією учнів-гуманітаріїв  до вивчення 
основних тем з математики засобами ІКТ. 
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Резюме. Скафа Е.И., Прач В.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ. 
На основе теории внедрения информационно ориентированных технологий в процесс обучения 
математике на примере темы «Производная и ее применение» предлагается технология ком-
пьютерно ориентированного управления эвристической деятельностью учащихся гуманитар-
ных классов. 

 
Ключевые слова: эвристическая деятельность, компьютерные средства обучения, уча-

щиеся-гуманитарии. 
 
Abstract. Skafa O., Prach V. USAGE OF INFORMATIVELY-COMMUNICATIVE 

TECHNOLOGIES AS FACILITIES OF MANAGEMENT BY HEURIST IC ACTIVITY OF 
STUDENT’S HUMANITARIAN CLASSES. On the basis of theory of the informatively oriented 
technologies introduction in the process of mathematics teaching using the example of the topic «De-
rivative and its application» the technologies of computer oriented management by heuristic activity 
of student humanitarian classes are offered. 
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