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Постановка проблеми. Підвищення 
якості підготовки майбутніх фахівців ви-
магає активізації їх навчально-
пізнавальної діяльності, стимулювання до 
максимально повного розкриття і реаліза-
ції внутрішнього потенціалу в професії. 
Активізація навчального процесу у вищо-
му педагогічному навчальному закладі за 
рахунок використання методів навчання 
сприяє позитивному ставленню студентів 
до майбутньої професії, виявленню актив-
ності в засвоєнні професійних знань і 
вмінь, формуванню активної позиції щодо 
професійного самовдосконалення і само-
розвитку впродовж всього життя. 

Активізація навчального процесу у 
вищій школі має дві складові: активізація 
діяльності викладача (удосконалення нау-
кових знань, педагогічної майстерності, 
змісту, форм і методів навчання); активі-
зація діяльності студентів. Активізація ді-
яльності викладача спрямована на підви-
щення активності, творчості, самостійнос-
ті студентів в засвоюванні ними знань, за-
стосовуванні їх у практичній діяльності. 
Активізація діяльності студентів спрямо-
вана на удосконалення набутих знань, 
вмінь і навичок та на здобування нових 
знань [2; с. 21]. 

З-поміж запропонованої сьогодні ве-
ликої кількості інноваційних технологій 
викладачі віддають перевагу роботі зі сту-
дентами в режимі інтерактиву, який най-
більш повно забезпечує сприятливі умови 
розвитку студента, набуття ним у процесі 
навчання професійних якостей, засвоєння 
методів викладання і навчання, всебічно 
реалізує його природний потенціал і вихо-
вує особистість, здатну до самовдоскона-
лення, яка вміє використовувати одержані 
знання для творчого розв’язання проблем, 
критично мислить, прагне реалізувати се-
бе [9; с. 11]. 

Однією з основних задач вищої школи 
сьогодні є підготовка студентів до життя в 
інформатизованому суспільстві. Інформа-
ційну культуру потрібно розглядати як 
невід’ємну складову загальної культури та 
освіти фахівця. Під час формування інфо-
рмаційного суспільства комп’ютер стає 
звичайним робочим інструментом фахівця 
будь-якої галузі діяльності. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Проблема професійно-педагогічної підго-
товки майбутнього вчителя постійно пе-
ребуває в центрі уваги науковців. Її 
розв’язанню присвячено ряд важливих 
досліджень, зокрема, роботи В. Андру-
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щенка, Г. Арсентьєвої, І. Богданової, Л. Зя-
зюн, Н. Дем’яненко, Н. Ничкало, Р. Гриш-
кової та ін. Питаннями визначення, пояс-
нення сутності інтерактивних технологій 
та використання їх у навчально-виховному 
процесі займалися такі дослідники як 
В. Котов, Л. Пироженко, О. Пометун, 
О. Савченко, О. Ярошенко. Основу для 
розв’язання проблем застосування інфор-
маційно-комунікативних технологій у ви-
щій школі закладено у роботах 
Б. Гершунського, В. Глушкова, О. Гокуня, 
М. Жалдака та ін., які обґрунтували кон-
цептуальні засади процесу навчання інфо-
рмаційним технологіям у системі освіти. 

Питання, пов’язані з використанням 
інтерактивних методів навчання предметів 
математичного циклу в процесі підготовки 
майбутніх учителів, недостатньо дослі-
джені в методиці навчання математики у 
вищій школі. Проте, вдале використання 
інтерактивних методів навчання, що уріз-
номанітнюють традиційну лекційно-
практичну систему навчання в університе-
ті, підвищує результативність навчання, 
сприяє інтелектуальному розвитку та тво-
рчій активності студентів. 

Метою статті є висвітлення шляхів ви-
користання інтерактивних методів на-
вчання в процесі вивчення методів обчис-
лень у педагогічному університеті. 

Виклад основного матеріалу. До ци-
клу фундаментальної та природничо-
наукової підготовки напряму Математика 
відноситься навчальна дисципліна «Мето-
ди обчислень».  

Мета дисципліни «Методи обчис-
лень» полягає у підготовці студентів до 
активного та ефективного використання 
сучасної комп’ютерної техніки для 
розв’язування різноманітних прикладних 
задач; отриманні систематизованих знань 
про способи створення, аналізу і оптимі-
зації алгоритмів та методів обчислень у 
процесі розробки апаратно-програмних 
засобів розв’язання задач. 

Методи обчислення покликані озброї-
ти фахівця сучасним інструментарієм 
розв’язування задач, тому їх викладання 
повинно здійснюватися з використанням 

інформаційного супроводження. Одну й 
ту ж задачу можна розв’язувати і за допо-
могою різних мов програмування, елект-
ронних таблиць Microsoft Ехсеl, пакета 
програм MathCad, тощо. Нажаль, упрова-
джувати програмування з використанням 
певної мови не завжди можливо, оскільки 
при навчанні студентів за напрямом підго-
товки Математика за додатковою спеціа-
льністю Фізика не передбачено вивчення 
мов програмування, але вивчаються елек-
тронні таблиці Microsoft Ехсеl та різнома-
нітне прикладне програмне забезпечення 
математичних дисциплін, в тому числі і 
пакет програм MathCad. 

При реалізації математичної моделі 
чисельним методом з використанням ЕТ 
Ехсеl: по-перше, не губиться алгоритм 
розв’язання задачі; по-друге, студент зві-
льнюється від рутинної роботи розрахун-
ків; по-третє, навчається досконально во-
лодіти ЕТ Ехсеl. 

Програма MathCad є універсальною 
математичною системою, що дозволяє 
здійснювати будь-які обчислення в їхньо-
му звичному алгебраїчному вигляді. 

Розглянемо використання інтерактив-
них методів навчання на практичних за-
няттях з методів обчислень під час ви-
вчення модуля «Розв’язування систем лі-
нійних алгебраїчних рівнянь». На нашу 
думку, однією з найактуальніших техно-
логій активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів під час вивчення да-
ного модуля є інтерактивна технологія 
«Діалог». Вона є зручною у використанні 
на практичному занятті та ефективною у 
підготовці майбутніх вчителів.  

На початку заняття студенти 
об’єднуються в три групи, також окремо 
формується група експертів. Викладач на 
дошці записує одну систему лінійних ал-
гебраїчних рівнянь, наприклад  

1 2 3

1 2 3

1 2 3

0,14 0,24 0,84 1,11,

1,07 0,83 0,56 0,48,

0,64 0,43 0,38 0,83,

x x x

x x x

x x x

+ − =
 − + =
 + − = −

 

яку потрібно розв’язати за допомогою 
електронних таблиць Microsoft Ехсеl, про-
те кожна команда отримує уточнення до 
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завдання:  
     І команда – розв’язати систему рівнянь 
за допомогою оберненої матриці;  
     ІІ команда – розв’язати систему рівнянь 
за формулами Крамера;  
     ІІІ команда – розв’язати систему рів-
нянь методом Гаусса за схемою єдиного 
ділення. 

На опрацювання завдання відводиться 
20 хвилин. За цей час студенти мають об-
говорити хід виконання, правильно обрати 
функції масиву МОПРЕД(), МОБР(), 
МУМНОЖ() для обчислення визначника 
матриці, оберненої матриці, та множення 
матриць, правильно прописати формули у 
відповідних комірках, а також знайти 
розв’язки системи. Хід розв’язання пови-
нен бути зрозумілий всім членам команди, 
адже хто презентуватиме розв’язування 
системи членам групи не відомо. 

У цей час поки групи знаходять 
розв’язки системи алгебраїчних рівнянь, 
група експертів, до якої входять найсиль-
ніші студенти, також розв’язує систему. 
По закінченню терміну, який було відве-
дено, група експертів обирає від кожної 
команди по одному учаснику. По-черзі 
студент кожної з команд демонструє за 
допомогою проектора та екрана 
розв’язання системи рівнянь, пояснюючи 
використання тієї чи іншої функції. В цей 
час студенти групи експертів перевіряють 
правильність та раціональність виконання 
завдання кожною командою. Якщо ко-
манди не погоджуються з думкою експер-
тів, вони мають право заперечити та аргу-
ментувати свою думку. 

Доповідь Команди І. Запишемо сис-
тему в матричній формі bxA =⋅ , де  

1

2

3

0,14 0,24 0,84

1,07 0,83 0,56 ,

0,64 0,43 0,38

1,11

0,48 ,

0,83

A

x

b x x

x

− 
 = − 
 − 

   
   = =   
   −   

 

Введемо в електронну таблицю в діа-
пазон комірок A4:C6 матрицю A, в D4:D6 
– стовпець вільних членів b. За допомогою 

функції масиву МОПРЕД() обчислимо 
визначник системи, а результат розрахун-
ку розмістимо в комірці C8. Оскільки 
detA≠0, то система має єдиний розв’язок, і 
існує обернена матриця A-1.  

За допомогою функції МОБР() знай-
демо матрицю, обернену матриці A, і роз-
ташуємо її у комірках діапазону A11:C13.   

Помноживши обернену матрицю A-1 
на вектор b, одержимо розв’язок системи 
лінійних рівнянь з використанням функції 
масиву МУМНОЖ(), записаний у діапазо-
ні комірок А16:А18. 

Отже,  
278,2,964,2,658,0 321 −=−=−= xxx . 

У середовищі електронних таблиць 
Microsoft Ехсеl правильна доповідь студе-
нта з Команди І має бути представлена у 
вигляді алгоритму поданому на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Розв’язання системи лінійних рів-
нянь за допомогою оберненої матриці 
 
Доповідь Команди ІІ. Введемо в елек-

тронну таблицю в діапазон комірок A4:С6 
матрицю A, в D4:D6 – стовпець вільних 
членів b. 

Допоміжні матриці Ai, отримані замі-
ною і-го стовпця матриці A стовпцем ві-
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льних членів, розташуємо в діапазонах 
A10:C12, E10:G12, I10:K13 відповідно. 
Застосовуючи функції масиву МОПРЕД(), 
обчислимо визначники ∆1, ∆2, ∆3, ∆, в ко-
мірках A16, B16, C16, D16 відповідно. 
Введемо в комірку A20 формулу 
=A16/$D$16 для обчислення невідомого 
x1. Адреса комірки, в якій міститься зна-
чення визначника, вибрана абсолютною. 
При копіюванні цієї формули в діапазон 

комірок A20:C22 в процесі використання 
механізму автозаповнення адреса комірки 
$D$16 залишиться незмінною, і всі фор-
мули в комірках діапазону будуть посила-
тися на число в цій комірці. 

В середовищі електронних таблиць 
Microsoft Ехсеl правильна доповідь студе-
нта Команди ІІ має бути представлена у 
вигляді алгоритму поданому на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Розв’язання системи лінійних рівнянь за формулами Крамера 
 

Доповідь Команди ІІІ. В комірку A8 
введемо формулу =A4/$A4, яку скопіюємо 
в діапазон комірок A8:D8. В результаті в 
комірці A8 отримаємо коефіцієнт 1, в ко-
мірках B8 і C8 – коефіцієнти c12 і c13, в ко-
мірці D8 – вільний член.  

У комірку A9 введемо формулу 
=A8*$A$5-A5, яку скопіюємо в діапазон 
комірок A9:D9. В результаті в комірці A9 
отримаємо коефіцієнт 0 (невідоме x1 ви-
ключене з другого рівняння), в комірках 
B9 і C9 – коефіцієнти )1(

22a , )1(
23a  в комірці 

D9 – вільний член )1(
2b . У комірку A10 

введемо формулу =A8*$A$6-A6, яку ско-
піюємо в діапазон комірок A10:D10. В ре-
зультаті отримаємо в цих комірках коефі-
цієнти 0, )1(

32a , )1(
33a , вільний член )1(

3b . На 

другому кроці прямого ходу виключаємо 
невідоме x2 з третього рівняння. У комірку 
B12 введемо формулу =B9/$B9, яку ско-
піюємо в діапазон комірок B12:D12. У ре-
зультаті в комірці B12 отримаємо коефіці-
єнт 1, в комірках С12 – коефіцієнт c23, в 
комірці D12 – вільний член. У комірку 
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В13 введемо формулу =B12*$B$10-B10, 
яку скопіюємо в діапазон комірок 
В13:D13. У результаті отримаємо в цих 
комірках коефіцієнти 0, )2(

33a , вільний член 
)2(

3b . На третьому кроці поділимо останнє 

рівняння на ведучий коефіцієнт )2(
33a ≠0. 

Для цього введемо в комірку С15 формулу 
=С13/$С13, яку скопіюємо в діапазон ко-
мірок С15:D15. У комірці С15 отримаємо 
коефіцієнт 1, в комірці D15 – вільний 
член. Далі в комірки D17:D19 вводимо 
формули, що реалізують обернений хід 
методу прогонки, і отримуємо в цих комі-
рках значення невідомих .,, 321 xxx  

У середовищі електронних таблиць 
Microsoft Ехсеl правильна доповідь студе-
нта з Команди ІIІ має бути представлена у 
вигляді алгоритму поданому на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Розв’язання системи  
лінійних рівнянь за методом Гауса 
 
Група експертів заслуховує доповіді 

кожної команди і може задавати питання, 
що стосуються алгоритму виконання да-
ного завдання, або ж доцільності застосу-
вання тієї чи іншої функції. Викладач тим 
часом слідкує за роботою в аудиторії, як-
що з’являються якісь неточності, то ви-
кладач пояснює чи доповнює відповіді 
студентів. 

Використання такої інтерактивної те-

хнології допоможе студентам розвивати 
комунікативні здібності, зміцнить набуті 
знання, а також допоможе зміцнити коле-
ктив. Адже робота в групах вимагає коле-
ктивної співпраці, студенти, які краще во-
лодіють матеріалом допомагають слаб-
шим студентам заради виконання спільно-
го завдання. 

Для зацікавлення учнів у процесі са-
мостійної діяльності, викладач може за-
пропонувати студентам вдома розв’язати 
ту ж систему рівнянь, але за допомогою 
програма MathCad. Виконання такого за-
вдання студентами можливе, адже про-
грама MathCad вивчалася ними і під час 
вивчення дисципліни «Інформатика» і ви-
користовується під час вивчення матема-
тичних дисциплін.  

Висновки. У вищій школі необхідно 
використовувати методи навчання так, 
щоб вони активізували мислення всіх уча-
сників педагогічного процесу, розвивали 
партнерські стосунки, підвищували ре-
зультативність навчання не лише за раху-
нок збільшення об’єму інформації, що пе-
редається, але й за рахунок глибини й 
швидкості її переробки, забезпечували ви-
сокі результати виховання й навчання сту-
дентів, сприяли самовдосконаленню ви-
кладачів і майбутніх фахівців, мінімалізу-
вали їх зусилля. Використання інтеракти-
вних методів навчання у вищій школі на-
ближає студентів до реальної професійної 
діяльності. 
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Abstract. Tiagai I. ACTIVATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE  ACTIV-

ITY OF STUDENTS IN THE STUDYING OF COMPUTING METHOD S. The article 
describes the features of using interactive teaching methods in practical classes in computing 
method in a Pedagogical University. Justifies the appropriateness of using technology «Di-
alogue» during learning the module «Systems of linear algebraic equations». It provides an 
example of using of spreadsheets Microsoft Excel and a software package MathCad for solv-
ing systems of linear equations. 
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