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У статті описується авторська модель навчання студентів-математиків аналітичної геомет-

рії з використанням інтерактивних засобів на засадах компетентнісного підходу. Аналізуються 
складові такої моделі.  
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Постановка проблеми. Якість освіти 

сьогодні пов'язують із поняттям конкурен-
тоспроможності фахівця, його компетент-
ністю, тому у системі професійної підго-
товки перше місце відводиться не просто 
знанням та умінням застосовувати цих 
знань їх для розв’язання різноманітних 
проблем, а й умінням працювати з інфор-
мацією, приймати самостійні обґрунтовані 
рішення, ефективно діяти у нових нестан-
дартних ситуаціях.  

Перед українськими вишами, зокрема 
класичними університетами, постало над-
важливе завдання – підготовка фахівця з 
високим рівнем сформованості ключових і 
професійних компетентностей [4]. Розв’я-
занню цього завдання може сприяти впро-
вадження в освітній процес сучасних інте-
рактивних засобів навчання. Оскільки, по-
перше, використання інтерактивних засо-
бів дозволяє ефективно реалізувати ідеї 
змішаного навчання (blended learning) – 
найбільш перспективного підходу до орга-
нізації навчання у сучасній освітній прак-
тиці багатьох розвинених країн (США, 
Германія, Австралія, Велика Британія, 
Японія та інші). По-друге, розробка навча-
льних програм, що спрямовані на застосу-
вання системи інтерактивних засобів на-
вчання, надає можливість здійснити пере-
хід від предметного принципу побудови 
змісту освіти до компетентнісної орієнта-
ції навчальних курсів.  

На засадах компетентнісного підходу 

сьогодні має реалізовуватися будь-яке на-
вчання, у тому числі навчання аналітичної 
геометрії у вищій школі. Навчально-
виховний процес повинен бути спрямова-
ним на формування та розвиток ключових, 
професійних і предметних компетентнос-
тей студентів, врахування і використання 
всіх досягнень сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, зокрема засто-
сування інтерактивних засобів навчання. 

Дослідження проблеми формування 
системи компетентностей у студентів-
математиків класичного університету ви-
магає проведення певного теоретичного 
аналізу і побудови такої моделі навчання, 
яка, з одного боку, розкривала б сутність і 
структуру процесу навчання, з другого, 
певною мірою забезпечувала досягнення 
результату – сформованість системи клю-
чових, професійних та предметних компе-
тентностей студентів. 

Аналіз актуальних досліджень. Роз-
робці методологічних основ педагогічної 
теорії процесу навчання присвятили свої 
праці: В.Андрущенко, І.Бех, С.Висоцька, 
І.Журавльов, I.Зязюн, Л.Зоріна, І.Лернер, 
В.Краєвський, В.Цетлін, В.Шубинський та 
інші. Проте робіт, що висвітлюють компе-
тентнісно орієнтовану модель навчання 
студентів-математиків  обмаль, також не-
достатньо уваги присвячено використан-
ню інтерактивних засобів навчання у віт-
чизняній педагогічній практиці ВНЗ зага-
лом і при навчанні дисципліни «Аналітич-
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на геометрія» зокрема. 
Метою статті є висвітлення авторсь-

кої моделі навчання аналітичної геометрії 
студентів-математиків на засадах ком-
петентнісного підходу з використанням 
інтерактивних засобів. 

Виклад основного матеріалу. Будемо 
дотримуватись визначення І.Зязюна [2], 
що модель навчального процесу – це ета-
лонне уявлення про навчання студентів, 
його конструювання в умовах конкретних 
освітньо-виховних закладів. Вона визначає 
цілі, основи організації й проведення на-
вчального процесу. Педагоги пропонують 
такі вимоги при розробці дидактичної мо-
делі:  

 вона має бути об'єктивною (відобра-
жати реалії);  

 суб'єктивною (відображати об'єкт з 
урахуванням тезаурусу реципієнта);  

 нормативною (відображати бажаний 
результат);  

 інтерактивною (передбачати діалог зі 
студентом);  

 адаптивною (пристосовуватися до 
індивідуальних особливостей людини, пе-
редусім до її досвіду);  

 відкритою (передбачати проективно-
технологічну нормотворчість діяльності 
реципієнта). 

Відповідно до цих вимог нами було об-
рано такі компоненти компетентнісно оріє-
нтованої моделі навчання аналітичної гео-
метрії студентів-математиків з використан-
ням інтерактивних засобів: цільовий, сти-
мулювально-мотиваційний, змістовий, су-
б'єкт-суб'єктний, контрольно-оцінюваль-
ний та результативний.  

Цільовий компонент визначається 
системою ключових, професійних і пред-
метних компетентностей, необхідних для 
підготовки бакалавра-математика. Для ку-
рсу дисципліни «Аналітична геометрія» 
згідно до діючої робочої програми, нами 
була виявлена система предметних компе-
тентностей, що формуються в результаті 
засвоєння студентами дисципліни. Безліч 
завдань з навчальної дисципліни, що про-
понуються студентам, спрямовані не лише 
на формування системи предметних ком-
петентностей студентів, а й на набуття 
ними ключових компетентностей: навча-
льної, підприємницької, соціальної (завдя-
ки участі у рольових і ділових іграх), зага-
льнокультурної (за рахунок опрацювання 

навчальних матеріалів, що реалізують мі-
жпредметні зв’язки, перегляду навчальних 
відеороликів тощо), здоров’язбережуваль-
ної (виконання вимог щодо обмежень при 
роботі з комп’ютерною технікою) та гро-
мадянської (знайомство з історією Украї-
ни, її міст, біографіями українських мате-
матиків); а також на розвиток професійних 
компетентностей [9]: методологічної (зна-
ходження декілька шляхів розв’язання ге-
ометричних задач та вибір з них найраціо-
нальнішого), процедурної (розв’язування 
задач з дисципліни), логічної (доведення 
та спростування певних тверджень з дис-
ципліни), дослідницької (проведення екс-
периментів), технологічної (використання 
математичних пакетів та ППЗ), методич-
ної (розробка дидактичного матеріалу для 
проведення фрагментів занять з дисциплі-
ни). Проте у цій статті зупинимося лише 
на розгляді сформованості предметних 
компетентностей та ІК-компетентності, 
оскільки саме вони знаходяться в фокусі 
нашого дослідження.  

Предметні компетентності студен-
тів з аналітичної геометрії розуміємо як 
ті компетентності, що набуваються студе-
нтами при вивченні дисципліни протягом 
терміну навчання, передбаченого навчаль-
ним планом (наприклад, для студентів на-
пряму підготовки «Математика» – два се-
местри). Складовими предметних компе-
тентностей, на думку українських учених, 
є: знання; уміння; навички; ставлення [4]. 
Цю структуру доповнюємо ще одним еле-
ментом – наявністю досвіду певної діяль-
ності. Наприклад, досвід математика-
дослідника (дослідження теоретичних фа-
ктів з аналітичної геометрії, проведення 
експериментів, у т.ч комп’ютерних, участь 
у роботі проблемної групи), викладача ге-
ометрії (підготовка і проведення фрагмен-
тів занять з певних тем аналітичної геоме-
трії, участь у обговоренні методичних пи-
тань проблемною групою), здійснення ро-
зрахунків для проектування будівництва, 
організації певного виробництва (підгото-
вка творчого проекту, участь у рольовій 
грі) тощо. 

Узагальнюючи думки багатьох дослід-
ників, ми розуміємо ІК-компетентність 
студента-математика як інтегративну 
якість особистості, що проявляється через: 

1) позитивне ставлення та спрямова-
ність на використання ІКТ у навчанні, ква-
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зіпрофесійній діяльності (математичних 
розрахунках, експериментах тощо) та по-
всякденному житті, здатність оцінювати 
результати власної діяльності щодо набут-
тя компетенцій в галузі ІКТ; 

2) збалансованість знань, умінь, нави-
чок та здібностей у сфері комп’ютерних 
технологій для вирішення навчальних та 
професійно спрямованих завдань; 

3) готовність творчого використання 
ІКТ для розв’язання навчальних завдань, 
математичних проблем, а також наявність 
сукупності особистісних якостей, що 
сприяють успішності цих процесів.  

Стимулювально-мотиваційний ком-
понент розробленої моделі передбачає 
застосування в процесі навчання дисцип-
ліни «Аналітична геометрія» новітніх ін-
формаційних технологій: можливостей 
WEB-технологій, сучасних інтерактивних 
засобів, навчальних комп’ютерних про-
грам, електронних навчально-методичних 
комплексів, математичних пакетів тощо з 
метою підвищення інтересу  студентів до 
вивчення предмету.  

Змістовий компонент визначається 
робочою програмою дисципліни «Аналі-
тична геометрія», розробленою нами на 
засадах компетентнісного підходу та ідей 
змішаного навчання, і представлений кур-
сом лекцій (слайд-лекції, електронний 
конспект, опорні конспекти), матеріалами 
для практичних та лабораторних занять 
(навчальні видання [6], мультимедійні по-
сібники, математичні тренажери, дидакти-
чні ігри тощо), завданнями для СРС [7; 8], 
творчими проектами студентів тощо. 

Суб'єкт-суб'єктний компонент опи-
сує характер та процедуру взаємодії (інте-
ракції) усіх суб’єктів навчального процесу 
(«студент-викладач», «студент-студент»). 
Він передбачає використання інтерактив-
ного порталу «Аналітична геометрія» [1; 
3] в якості системи інтерактивних засобів 
для здійснення різних типів навчальної 
інтерактивності: 

 інтерактивність зворотного зв’язку 
(забезпечує можливість поставити питання 
та отримати відповідь, обговорити будь-
який проблемний аспект чи проконтролю-
вати процес засвоєння матеріалу); 

 часова інтерактивність (дозволяє 
самостійно визначати початок, тривалість 
процесу навчання і швидкість просування 
за навчальним матеріалом); 

 порядкова інтерактивність (дозво-

ляє вільно визначати черговість викорис-
тання фрагментів навчальної інформації); 

 змістовна інтерактивність (можли-
вість студенту змінювати, доповнювати або 
ж зменшувати обсяг змістовної інформації); 

 творча інтерактивність (проявля-
ється у створенні студентами власного 
продукту навчальної діяльності: онлайн-
проект, творчі завдання, дослідницька ро-
бота тощо). 

Зазначимо, що навчання організову-
ється у синхронному й асинхронному ре-
жимах (рис. 1). Синхронним називають 
режим навчання, за якого учасники навча-
льного процесу (студент-викладач, сту-
дент-студент) працюють одночасно. При-
кладом такого режиму є традиційне занят-
тя в аудиторії або відеозв’язок у Skype. 
При синхронному навчанні учасники пе-
ребувають на лінії зв’язку. 

Асинхронним називають режим на-
вчання, при якому робота викладача й сту-
дента може відбуватися в різний час. Сту-
дент працює з навчальним матеріалом і 
проходить тестування рівня знань у будь-
який зручний для нього час, а викладач 
може аналізувати результати роботи студе-
нта в інший період. При цьому учасники 
навчання не перебувають у прямому кому-
нікаційному зв’язку. При асинхронному 
навчанні викладач аналізує й оцінює робо-
ту студента за мірою опанування ним на-
вчального матеріалу. Відповідно до резуль-
татів такого контролю проводиться кори-
гування навчально-пізнавальної діяльності 
студента. При використанні такої техноло-
гії студент сприймає навчання так, наче 
викладач працює з ним індивідуально [5]. 

Контрольно-оцінювальний компонент 
моделі містить методики оцінювання рівня 
сформованості предметних компетентнос-
тей та ІК-компетентності студента і визна-
чає їх рівні сформованості: низький, нор-
мативний, високий. Згідно до цих рівнів 
сформованості системи предметних компе-
тентностей та ІК-компетентності було ви-
явлено 27 різних варіантів-комбінацій на-
буття студентами цих компетентностей та 
розроблено систему рекомендацій щодо 
корекції отриманих результатів для кожно-
го варіанту: індивідуальні вправи для роз-
витку компетентностей, додаткові консуль-
тації з викладачем (у тому числі й в режимі 
онлайн), обговорення певних питань з од-
ногрупниками у форумі та чаті, засідання 
проблемної групи тощо. 
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Рис. 1. Синхронні й асинхронні процеси змішаного навчання аналітичної геометрії 

 
Результативний компонент перед-

бачає сформованість (на певному рівні) 
системи предметних компетентностей з 
дисципліни «Аналітична геометрія» та ІК-
компетентності студента, який вивчив 
курс дисципліни та надання рекомендацій 
щодо подальшого розвитку цих компетен-
тностей після закінчення вивчення курсу 
(написання курсових робіт за тематикою, 
що передбачає міжпредметні зв'язки дис-
ципліни з комп’ютерними науками, підго-
товка доповідей з комп’ютерною підтрим-
кою під час вивчення певних спецкурсів, 
участь у науково-практичних та методич-
них конференціях тощо). 

Отже, компететнісно орієнтована мо-
дель навчання аналітичної геометрії сту-
дента-бакалавра напряму підготовки «Ма-
тематика» з використанням інтерактивних 
засобів зображено на рис. 2. 

Висновки. Таким чином, описуючи на-
вчання студентів класичних університетів 
аналітичної геометрії з дидактичних пози-
цій як цілісну частину і підсистему навча-
льно-виховного процесу, ми представили 
його у вигляді теоретичної моделі, що ба-
зується на компетентнісному підході й ма-
ксимально використовує можливості інте-
рактивних засобів та дозволяє чітко визна-
чити мету, основи організації, а також очі-
кувані результати навчального процесу. 
Вона побудована на ідеях змішаного на-
вчання, враховує досягнення ІКТ і вимоги 
сучасного інформаційного суспільства. 
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Рис. 2. Компетентнісно орієнтована модель навчання аналітичної геометрії 
студентів з використанням інтерактивних засобів 
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Резюме. Лосева Н.Н., Губарь Д.Е. КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ. В статье освещается авторская модель обучения 
аналитической геометрии студентов-математиков с использованием интерактивных средств на осно-
ве компетентностного подхода. Анализируются составляющие такой модели. 

 
Ключевые слова: модель обучения, компетентностный подход, интерактивные средства обучения, 

интерактивный портал «Аналитическая геометрия», синхронный и асинхронный режимы обучения, 
обучение аналитической геометрии. 

 
Abstract. Losyeva N., Gubar D. СOMPETENCE-BASED MODEL OF ANALYTICAL GEOME-

TRY TRAINING FOR PRE-SERVICE MATHEMATICIANS WITH APPLYING OF INTERACTIVE 
TOOLS. Today computers and Internet connections are becoming widely available everywhere, including univer-
sity classrooms. As IT becomes more widely available, teachers are turning their attention to the difficult task of 
understanding how best to integrate this technology into learning environments. WEB technologies are continuous-
ly introducing new interactive and multimedia web-based tools. Young students who grew up with the Internet are 
well trained in using many of the interactive tools and services it offers. It may, therefore, be possible to exploit the 
experience they have by providing interactive web-based tools to support learning process. That’s why in the 21st 
century learning environments increasingly incorporated “web elements” into varied instructional contexts. 

The authors’ model of analytical geometry training for pre-service mathematicians with applying of interactive 
tools designed on competency-based approach is presented in the paper.  All the components of this model (objec-
tive; stimulation and motivation; content; interaction; control and evaluation; outcomes) are analyzed by authors.  

This model also assumes of applying the educational interactive Analytical Geometry Portal. One reason to 
use Analytical Geometry Portal in classroom is a purely practical one.  The ‘virtual’ nature of this resource means 
that a computer and an Internet connection are all that is needed rather than reams of photocopied materials. 
Moreover, Analytical Geometry Portal also helps teachers and learners to find needed information quickly and the 
assists learning process to be continued outside the classroom at any time. Self-directed learning on the Internet is 
becoming increasingly popular and it is one other way to encourage our students to learn Analytical Geometry 
outside the classroom, or it is a vital resource for the student who cannot get to a classroom.  

 
Key words: learning model, competence-based approach, interactive learning tools, interactive portal "Analyt-

ical Geometry", synchronous and asynchronous modes of learning, Аnalytical geometry training. 
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