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Памяти профессора Ю.А.Паланта посвящается . . .

А вот запел мой саксофон
Тяжёлым басом.
Приходит музыка - как сон,
И смысл неясен.
Растаял сон, и вытек звук
Моей молитвы,
И барабан вступает в круг Остались ритмы.
Чумазый чёрт, чумазый чёрт
Чумазой лапой
Срывает яростный аккорд,
Качает лампы.
Я снова слышу диксиленд,
Я трубы слышу.
Чумазый чёрт берёт аккорд
На нашей крыше.

Го-го!- как гулок барабан!
Удары грубы.
Я подношу мундштук к губам И взвыли трубы.

Обои пляшут на стене,
Страницы пляшут.
Деревья пляшут в глубине
Уснувшей чащи.

Растаял сон, свершился круг
Моей молитвы,
Зашелестел листвою звук,
Угасли ритмы.
Ю.Палант

Юрий Александрович Палант родился в Харькове 26 августа 1935 г.
Отец погиб на фронте в 1945. Мать работала в УХИНе химикомлаборантом. C 1941 по 1944 – эвакуация (Казахстан, Башкирия, Москва). В
1953г. отлично закончил среднюю школу, а в 1958 г. – Харьковский
госуниверситет. С 1958 по 1961г. – аспирантура в инженерностроительном институте Одессы под руководством М.Г.Крейна.
Кандидатская диссертация Ю.А.Паланта посвящена спектральной теории
операторных пучков.
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После возвращения в Харьков Юрий Александрович работал в 1961 г.
в автодорожном институте, в 1962-1965гг. – в авиационном, а с 1965 по
1971 гг. – в ХГУ на кафедре математической физики физико-технического
факультета.
С февраля 1971 Ю.А.Палант работал в Донецком государственном
университете. С 1985 по 1990 гг. он возглавлял кафедру математического
анализа и теории функций.
За 40 лет им опубликовано более 200 работ по трем основным
направлениям: теория операторов, гидроэкструзия и эвристика в обучении
математике. В последние годы активнее всего он работал именно в третьем
направлении. Им подготовлено четыре кандидата педагогических наук:
Н.В.Чхаидзе (Грузия), Е.И.Скафа, А.Ю.Карлащук, И.А.Горчакова
(Украина).
Много времени и сил Юрий Александрович уделял вопросам обучения
математике студентов и школьников. Его всегда волновали вопросы «Чему и
как учить?». Первые его публикации на эту тему появились еще в 1973г. В
Харькове он читал лекции в Центральном Лектории и по телевидению для
абитуриентов. В 1973-1975 гг. вместе с соавторами им издано три пособия
для поступающих в вузы. До самого последнего времени Ю.А.Палант
руководил Малой академией наук, школой юных математиков при
факультете, конкурсом «Турнир городов», организацией городских и
областных олимпиад школьников, готовил победителей к республиканским
олимпиадам.
Ю.А.Палант являлся членом редколлегии журнала «Математика в
школі». В 1993г. им организовано издание сборника научных работ
«Эвристика и дидактика точных наук», которому отдал много времени,
здоровья и сил. С 1999 г. сборник признан ВАК Украины и стал
называться «Дидактика математики: проблеми і дослідження». Он
продолжает издаваться, на его страницах проблемы современной
дидактики обсуждаются учеными из многих стран мира. Идеи,
предложенные Ю.А.Палантом в обучении математике, продолжают
реализовываться его учениками.
Прошло уже почти 6 лет со дня смерти Юрия Александровича, но в
памяти его друзей, учеников и коллег он останется человеком, любившим
людей, свою работу, семью, Родину, человеком, который при любых
обстоятельствах верил в лучшее и своим оптимизмом поддерживал
остальных. Его всесторонняя образованность, жизненный опыт,
искренность, чувство юмора и невероятная жизненная сила делали
общение с ним ярким и запоминающимся. Трудолюбие, увлеченность,
порядочность, умение радоваться чужим успехам и твердо верить к лучшее
– таким запомнился он всем, кто его знал…
Профессор Р.М.Тригуб
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ДИНАМІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРЕДМЕТНОЮ,
ЕВРИСТИЧНОЮ І ЛОГІЧНОЮ СКЛАДОВОЮ МАТЕМАТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ
І.А.Акуленко
Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького,
м.Черкаси, УКРАЇНА
E-mail:akulenkoira@mail.ru
Зміст шкільного курсу математики поєднує у собі предметну, логічну
те евристичну складову, які взаємообумовлюють, взаємодоповнюють одна
одну і взаємодіють між собою. Предметна складова математичної
підготовки школярів є системою математичних знань, навичок та вмінь
учнів, які пов’язані з математичною діяльністю, і дають уявлення про
предмет математики, її мову й символіку, про математичне моделювання,
про спеціальні математичні прийоми та загальні методи пізнання, які
застосовуються в математиці. Логічна складова шкільного курсу
математики є системою логічних знань та умінь учнів, які
використовуються ними у ході опанування математичних понять, фактів та
способів діяльності [1]. Евристична складова математичної підготовки
учнів утворена системою евристичних орієнтирів (загальних та
спеціальних), приписів, правил, схем та прийомів евристичної діяльності,
які формуються в учнів засобами математики, і які, в свою чергу,
допомагають вивести оперування учнів математичними поняттями,
фактами та способами діяльності на креативний рівен [2].
Підходи до змістового наповнення предметної складової шкільного курсу
математики представлені у роботах провідних вчених математиків та методистів
Л.Д.Кудрявцева. М.М.Постнікова, Г.І.Саранцева, А.М.Колмогорова, М.І.Бурди,
М.І.Шкіля, Г.П.Бевза, З.І.Слєпкань, Т.М.Хмари та ін.. Визначенню змісту
логічної складової шкільної математики присвячено роботи А.А.Столяра,
В.Ф.Паламарчук, О.В.Кужеля, К.П.Маланюк та ін. Характеристика змістової й
операційно-процесуальної сторони евристичної діяльності учнів у ході
опанування математичних знань, навичок, умінь знайшла глибоке відображення
у роботах В.І.Андрєєва, Є.А.Александрова, Г.Д.Балка, Д.Б.Богоявленської,
Д.Пойя, О.І.Скафи, Ю.А.Паланта та ін.
Однак, додаткової уваги заслуговує питання динаміки взаємозв’язків
між предметною, логічною та евристичною складовою математичної
підготовки школярів. Метою нашого дослідження є з’ясування логічних
основ деяких прийомів евристичної діяльності.
Діалектичне поєднання предметної і логічної складової шкільного курсу
математики проявляється у наступному. Предметна складова слугує базою для
логічних побудов. Водночас логічна складова шкільної математики дає
способи організації змісту навчального матеріалу й інструментарій для
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перетворення його логічної структури. У результаті таких перетворень
виникають нові логічні структури, змістова інтерпретація яких дає або новий
математичний факт, або дає тлумачення вже відомого факту. Таким чином
індукуються зміни у предметній компоненті.
Серед логічних умінь є такі, які тісно пов’язані з евристичною діяльністю
школярів. Тому постає питання про взаємозв’язок і взаємодію логічної та
евристичної складової шкільного курсу математики. У методиці прийнято
вважати, що евристична складова навчання математики утворена тими
компонентами, які не можна виразити строго відповідними логічними
конструкціями. Поряд із цим існує думка, що виконання евристичної діяльності
передбачає повну відмову від застосування засобів логіки, оскільки важливим
фактором для успішного застосування прийомів евристичної діяльності
виступає інтуїція. Однак інтуїції буває достатньо, щоб вбачити істину, але для
того, щоб впевнитися самому в ній, або переконати інших необхідне доведення,
яке б ґрунтувалося на законах логіки. До того ж процес пошуку розв’язання
проблеми невіддільний від аналізу результатів, отриманих на певному кроці, що
також передбачає виконання певних логічних дій. Тому ми притримуємося
положення про те, що евристична діяльність учнів у процесі навчання є
поєднанням інтуїтивно-неусвідомленого і раціонально-логічного аспектів, які
діалектично взаємодіють. Евристичні прийоми формують предметну, змістову
базу (математичних понять, фактів та співвідношень) для подальшого їх
логічного аналізу. Однак виникає певний конфлікт, оскільки, якщо перевага
надається евристичним прийомам, то отримання правильного результату
супроводжується більшими витратами часу. Але їх ігнорування на користь суто
логічних міркувань може не призвести взагалі до відшукання розв’язку задачі.
Евристична діяльність пов’язана із висуненням, перевіркою та
спростуванням гіпотез. Основними логічними уміннями, які при цьому
використовують учні, є уміння знаходити закономірності, уміння міркувати за
аналогією, слідкувати за правильністю власних міркувань, знаходити та
виправляти логічні помилки у міркуваннях, спростовувати різні види
тверджень. Логічними засадами цих умінь є правила Дж.Мілля, проста і складна
конструктивна та деструктивна дилеми. Знаючи логічні основи зазначених
вище умінь вчитель може сформувати евристичні приписи, керуючись якими
учні мають змогу застосовувати ці уміння більш усвідомлено. Практика
показує, що така робота є виправданою, оскільки прослідковуються позитивні
зміни у процесі засвоєння математичних знань учнями.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кужель О.В. Логічні основи шкільного курсу математики //
Математика в школі. – 1999. – №1. – С.3-6., №3. – С.7-9.
2. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика,
технология. Монография. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 439с.
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ОТ ПЕДАГОГИКИ – К ДИДАКТИКЕ
Г.А. Атанов
г.Донецк, УКРАИНА
Е-mail: atanov@douweb.org
Можно выделить два принципиально разных подхода к обучению. Один
из них – традиционный педагогический. Целью и смыслом обучения здесь
является приобретение некоей системы знаний, ученик должен выучить
определенный учебный материал. Этот подход Б.Ц. Бадмаевым назван
знаниевым, и, по его оценке, обучение в России, а значит, и в Украине, является
таковым на 85%. По сути дела, знаниевый подход отождествляет глаголы
«знать» и «помнить», и даже если речь идет о решении задач, то, как правило,
все сводится к запоминанию решения. Механизмами знаниевого обучения
являются передача знаний (учитель) и проработка учебного материала
(ученик). Знания в педагогике самоценны.
Другой подход – психологический – предполагает, что человек в процессе
обучения должен не выучить что-то, а научиться чему-то, т.е. научиться что-то
делать, осуществлять деятельность. В процессе обучения человек должен
приобрести личный опыт, который является отражением общественно
выработанного опыта, опыта старших поколений в определенной области
человеческой практики. Это деятельностный подход. На первый план здесь
выходит дело, а знания играют второстепенную роль, являясь средством
выполнения этого дела и средством обучения. Думаю, всем понятно, что
именно деятельностный подход обеспечивает прогресс человечества, именно он
востребован в обществе, живущем по принципам рыночных отношений.
Именно деятельностный подход является основой современной дидактики.
Начало деятельностному подходу в обучении более пятидесяти лет
тому назад положил выдающийся психолог П. Я. Гальперин, но сейчас его
идеи практически преданы забвению. Доминирующая роль педагогики в
обучении и ее государственная поддержка определили фактическую победу в
нашем образовании, в том числе и в высшей школе, знаниевого подхода. На
государственном уровне и в России, и в Украине ставится вопрос о
модернизации образования, но задача этой модернизации возлагается все на
ту же традиционную педагогику, которая и привела образование к
состоянию, требующему модернизации. Смысл же модернизации
образования заключается во внедрении в обучение деятельностного подхода.
Для реализации деятельностного подхода в своей практике
преподаватель должен руководствоваться следующими дидактическими
(методологическими) принципами:
• обучение — это передача опыта общественно-исторической практики,
опыта предыдущих поколений, но не передача знаний;
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• при проектировании и организации обучения первичными являются
заданная характером будущей специальности деятельность и
действия, составляющие эту деятельность, но не знания;
• конечной целью обучения является формирование способа действий,
обеспечивающих
осуществление
будущей
профессиональной
деятельности, но не запоминание знаний;
• содержание обучения составляет заданная характером будущей
профессиональной деятельности система действий и только те знания,
которые обеспечивают выполнение всех этих действий, но не какая-то
заданная система знаний;
• знания не самодостаточны, они являются всего лишь средством
выполнения действий и обучения им, но не его целью. Знания играют
служебную роль, объясняя и подготавливая практические действия;
• в учебном процессе обучаемые должны осуществлять учебную
деятельность, которая моделирует будущую профессиональную
деятельность, а не просто накапливать знания;
• механизмом осуществления учебной деятельности является решение задач,
а не проработка учебного материала, и если обучаемый не решает учебные
задачи, то это значит, что его учебная деятельность не организована;
• в современном понимании знать –
значит с помощью знаний
осуществлять определенную деятельность, а не только помнить
определенные знания;
• усваивать знания можно, только применяя их, оперируя ими, а не просто
запоминая их. Запоминание знаний должно быть результатом их
применения и использования;
• обучение представляет собой совокупность двух взаимосвязанных, но
самостоятельных деятельностей, – деятельности обучающего и
деятельности обучаемого, или учебной деятельности, а не
«целенаправленный педагогический процесс»;
• деятельность преподавателя заключается в проектировании учебной
деятельности, организации учебной деятельности и управлении учебной
деятельностью, а не в «передаче» знаний.
Понимание изложенных принципов позволит преподавателям со
стажем начать научно обоснованную модернизацию своего процесса
обучения. Молодым же людям, освоившим эти принципы и опирающимся
на них, в дальнейшем не придется переучиваться.
Непонимание педагогикой существа современной дидактики
приводит к схоластике, недоразумениям, а то и к явным противоречиям со
здравым смыслом. В докладе показана несостоятельность многих
подходов
традиционной
педагогики,
в
частности,
личностно
ориентированного обучения, ненаучность многих ее категорий и понятий.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
ПЯТОМ КЛАССЕ
И.Н. Богатырёва
Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого,
г. Черкассы, УКРАИНА
Среднее образование, полученное учащимися в школе, будет
надежной базой для дальнейшего пополнения знаний лишь в том случае,
если в школьные годы у них сформируется, прежде всего, потребность
постоянно учиться. Не менее важно, чтобы школа развила у школьников
творческие силы, вооружила их рациональными способами умственной
работы, научила ориентироваться в общем потоке информации и добывать
нужные сведения, приучила к активной самостоятельной работе мысли.
Именно на это нацелено развивающее обучение. Такое обучение мы
связываем с организацией на уроках математики самостоятельных поисков
учащихся, развитием их мышления и воображения, формированием у них
положительного отношения к обучению.
Для реализации обозначенных концептуальных положений необходимо
создать соответствующую систему развивающих заданий и регулярно
предлагать их учащимся на уроках математики. Такие системы заданий
должны быть направлены на формирование у школьников эвристических
приемов мыслительной деятельности, к которым относят [2]: анализ, синтез,
сравнение, абстрагирование, обобщение, классификацию, систематизацию,
установление и использование аналогий и др.
Для формирования эвристических приемов целесообразно
использовать задачи, причем в системе, в которых допускается
неоднозначная трактовка условия, получение разных выводов из условия
задачи и проч. Для решения таких задач важны умения формулировать
промежуточные задачи, ставить вопросы к ним, вводить дополнительные
элементы, выполнять вспомогательные построения. Соответствующие
приемы позволяют направлять мысль, помогают найти решение,
способствуют развитию мышления. При решении задач ученик использует
те приемы, которые сформировались в его предыдущей деятельности по
решению задач и которые он осознанно переносит на рассматриваемые
задачи. Он овладевает общими приемами поиска нестандартного решения,
комбинирует ранее известные способы, анализирует и сопоставляет
различные варианты решения.
Мы предлагаем рассмотреть некоторые примеры развивающих
заданий для учащихся 5 классов, посильных всем, независимо от уровня
математической подготовки. Заметим, однако, что в своей работе такие
задания мы используем лишь тогда, когда учащиеся научились
пользоваться эвристическими приемами. Как показывает опыт,
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Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

систематическая работа с такими заданиями на уроках способствует более
глубокому усвоению и закреплению знаний пятиклассниками.
Прием перебора. Суть этого эвристического приема заключается в
проведении разбора и анализа всех случаев, которые возможны в
ситуациях, описанных в задаче. Если рассматриваются все возможные
случаи, то говорят о полном переборе, а если только их часть, то о
сокращенном переборе. Такой прием можно использовать при решении,
например, следующей задачи.
Задача 1. (Ал-Хорезми, Средняя Азия, около 780 г. – 850 г.).
Разложите число 10 на 2 слагаемых, сумма квадратов которых равна 58.
Прием получения следствий. Этот эвристический прием состоит в
том, что раскрытие содержания исходных данных дает возможность
получить некоторые выводы, а из полученных результатов – новые выводы
и т.д. Нередко таким способом удается найти решение данной задачи. Вот
пример такой задачи.
Задача 2. Сколько всего прапрабабушек и прапрадедушек было у
всех ваших прапрабабушек и прапрадедушек?
Метод «проб и ошибок». Этот эвристический приём используется в
тех случаях, когда у решающего нет более конструктивных идей.
Многократные пробы и ошибки, различные варианты решений и неудачно
выбранные действия, как правило, позволяют найти верное решение.
Примером такой задачи может послужить следующая задача.
Задача 3. Выполнив домашнее задание, Петя спешил на футбол и,
как всегда в таких случаях, делал ошибки. Вместо того, чтобы число
возвести в квадрат, он его удвоил и в результате получил двузначное
число, записанное теми же цифрами, что и искомый квадрат, только в
обратном порядке. Какой правильный ответ должен был получить Петя?
Инверсия. Суть этого эвристического приема заключается в
перестановке или расположении членов выражения в особом порядке,
тождественно равном данному и более удобном для выполнения
последующих преобразований. Например:
Задача 4. Как быстро вычислить: а) 1 + 3 + 5 + 7 + … + 99;
б) 99 + 95 + 91 + … + 7 + 3 – 1 – 5 – … – 89 – 93 – 97?
На уроках математики в 5 классе, целесообразно, на наш взгляд,
использовать и такие приёмы: исключение лишнего, классификация,
разбиение “целого на части”, выделение подзадач и составление задач [1].
ЛИТЕРАТУРА
1. Миракова Т.Н. Развивающие задачи на уроках математики:
Пособие для учителя / Т.Н.Миракова. – Львов: “Квантор”, 1991. – 96 с.
2. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология: Монография. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. –
439 с.
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОТИВАЦІЮ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Е.М.Ваврук
загальноосвітня школа № 4, м. Донецьк, УКРАЇНА
Однією з найнеобхідніших умов виховання людини суспільства є
розвиток її унікальності та індивідуальності. Реалізація цього неможлива
без правильної мотивації навчання та розвитку інтересу до нього. Тому
важливим місцем у роботі вчителя є формування мотивації навчання в
учнів. Бо якщо в учнів є бажання і інтерес до учіння, якщо вони вчаться не
з примусу, а за бажанням і внутрішніми потребами і мають сформовані
стійкі мотиви до навчання, то вони можуть більше реалізувати свої
здібності у вивчені різних предметів: математики, фізики, хімії тощо.
Математика більшості дітям дається нелегко. І якщо в учня нема
мотивів вивчати математику або ці мотиви слабкі, його вчення
перетворюється на безцільну муку. У цьому полягає одна з найважливіших
причин відставання багатьох школярів з математики. Усунути цю причину
можна лише одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви учіння.
Проблему мотивації вивчали такі вчені, як А. Маслоу,
С. Рубінштейн, В.Шпалінський. Проблемі формування мотивації навчання
приділяли увагу такі дослідники як А.К.Маркова, Л.М. Фрідман, Г.І.
Саранцев, Г.П. Бевз. Проблемі заохочення учнів до навчання тієї чи іншої
теми шкільного курсу математики є у статтях І. Марнянського, О.І.Скафи,
І.В.Дробишевої та інших.
Уперше слово “мотивація” вжив німецький філософ Артур
Шопенгауер в статті“ Чотири принципи достатньої причини”. Потім цей
термін міцно увійшов у побут для пояснення причин поведінки людини.
Мотивацію досягнень почали вивчати у 40-х роках XX століття психологи
Г.Маррей та Давид К. МакКлелланд.
Проблема мотивації навчання давно стоїть і перед педагогічною
теорією та практикою. Ще Я.А.Коменський писав, що “всіма можливими
засобами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань та навчання”
Мотивація – це сукупність усіх спонукань до діяльності ,тобто
система мотивів. Але “мотивація” є більш широке поняття, чим термін
“мотив”. І ще, мотив, у відмінності від мотивації, – це те, що належить
самому суб’єкту поведінки, є його стійкою особистою властивістю, з
середини спонукаючи до чинення окреслених дій.
Серед
дидактів
питання
мотивів
навчання
розглядали
Ю.К.Бабанський, М.А.Данілов, Б.П.Єсипов, И.Я.Лернер, М.І.Махмутов,
М.Н.Скаткін, Г.І.Щукіна і інші. Багато уваги цій проблемі приділяли
психологи М.І.Алексеєв, Л.І.Божович, Менчинська, Н.Г.Морозова,
Л.С. Славіна і інші.
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Найбільш могутній двигун навчання школярів є пізнавальна потреба,
тобто “сплав” потреби в нових знаннях і потреби в інтелектуальній
активності й задовольнити таку потребу може навчальна діяльність. Таким
чином, в самій учбовій діяльності, при правильній організації її вчителем,
заставлені найбільш дійові мотиви навчання. Емоційні переживання й
почуття – сильні мотиви, які впливають на весь процес навчання. Як
відмічає Г.В.Апостолова, навчальний матеріал вчитель повинен подати
таким чином”, щоб дитина захоплювалася ним всім серцем”. Прийшли до
висновку: під навчальними мотивами розуміється весь комплекс спонукань
до навчальної діяльності, а процес реалізації мотивів в навчальній
діяльності називається мотивацією.
Проблема підвищення рівня знань з математики нині особливо
актуальна. Недоліки системи шкільної освіти, соціальні умови призвели до
того, що більшість школярів почали просто уникати цей предмет. Одні
вважають, що він їм не під силу, інші – що знання з математики не
знадобляться у житті. Завдання вчителя – переконати кожного учня в тому,
що навіть мінімальний рівень математичних знань піднімає його на більш
високий рівень людського спілкування.Вивчення математики – нелегка
праця, але математика виховує розсудливість, гнучкість розуму, логічність
думки і здатність прогнозувати певні ситуації наперед, що особливо по –
трібно кожному у ринкових умовах.
Ми прийшли до висновку, що мотивація навчання математики – це
система пізнавальних мотивів, тобто сукупність, комплекс усіх спонукань
до знань, допитливості, пізнавальної потреби, навчальної діяльності,
зацікавленості до наукового пізнання та пошуку істини як такової.
Маючи великий досвід роботи, пропонуємо декілька способів та
методів стимулювання й мотивації інтересу до навчання математики у
учнів:
1. Використання ефекту подиву.
2. Створення проблемної ситуації.
3. Евристична бесіда.
4. Використання аналогії, порівняння, протиставлення.
5. Пізнавальні ігри.
6. Використання навчальних дискусій.
7. Створення ситуації вільного вибору учнями навчального завдання.
8. Створення ситуації захопленості.
9. Створення на уроці ситуації успіху.
10. Використання наочності.
11 Формування в учнів мотивів обов`язку і відповідальності у навчанні.
12. Використання історичного матеріалу.
13.Використання методу доцільних задач.
14.Використання практичних задач.
Вивчення мотивації навчання на сучасному етапі є незаперечним.
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ЕВРИСТИЧНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ
ПРАКТИКИ З МАТЕМАТИКИ
Н.С.Вагина
Бердянський державний педуніверситет,
м. Бердянськ, УКРАЇНА
Метою викладу даного матеріалу є акцентування уваги на ефективності
використання позаурочних форм організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів (навчальної практики і навчальних екскурсій) у втіленні
ідей евристичного навчання в процес математичної підготовки сучасних
школярів. Результати проведеного нами наукового дослідження свідчать на
користь того, що за умов, коли ядром змісту навчальної практики з
математики виступатиме розв'язування прикладних задач, у тому числі –
творчого характеру, організацію і проведення даної практики можна
віднести до чинників створення сприятливих умов для формування
прикладних умінь, розвитку творчих здібностей і нахилів учнів.
Обов'язкове проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
наприкінці кожного навчального року навчальної практики і навчальних
екскурсій для учнів 1-8-их та 10-их класів було запроваджено
Міністерством освіти і науки України у 2001 році (задля чого тільки в
основній школі виділяється 140 годин) [2]. На відміну від попередніх років,
коли практика в школах була переважно з суспільно-корисної чи
виробничої праці, дана практика може організовуватись з різних предметів.
Це відкриває широку перспективу для формування ключових
компетентностей учнів, здійснення саме того освітнього процесу, який
дійсно спрямований на «олюднення» різнорідних наукових знань.
Впевненість у доцільності організації навчальної практики з математичних
дисциплін базується, передусім, на врахуванні величезної застосовності і
методологічної значимості математики, а можливість її проведення – на
запропонованих МОНУ гнучких підходах. Однак, відсутність рекомендацій
щодо визначення конкретного змісту такої практики (крім згадування в [2] про
практичні роботи з вимірювань на місцевості з геометрії) на фоні ініціатив
багатьох шкіл, які почали впроваджувати її фактично з моменту виходу
розпорядження МОНУ, обумовили необхідність розробки науковообґрунтованої методики організації даного виду практики і відповідного
навчально-методичного забезпечення.
У ході дослідження нами було розроблено орієнтовну програму
практики з математики для учнів 5-8 класів, яка пройшла апробацію на базі
15 шкіл міст Бердянська, Приморська і Приморського районів Запорізької
області [1]. Програма складається з окремих блоків («Техніка обчислень»,
«Геометричний практикум», «Застосування математики в життєдіяльності
людини», «Використання комп'ютерних засобів у навчанні математики») і
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може реалізовуватись на варіативній основі, що надає змогу враховувати
специфіку навчальних закладів та місць їх розташування, інтереси та
потреби учнів, наявну матеріально-технічну базу тощо. Результати
експерименту показали, що сумарна кількість у 28-32 години є
найбільш оптимальним обсягом навчального часу, що може
передбачатися на проведення навчальної практики з математики в
основній школі, а практичні і лабораторні роботи, навчально-практичні
заняття і екскурсії інтегрованого характеру – найбільш доцільними
формами організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
При проектуванні змісту практики ми орієнтувалися на роботи провідних
математиків-методистів стосовно напрямів, методів і засобів реалізації
прикладної спрямованості навчання математики в школі (Г. Бевз, Г.Возняк,
Ю.Горошко, М.Жалдак, М.Ігнатенко, М.Кадиров, 3.Слєпкань, М.Терешин,
В.В.Фірсов, І.Шапіро та ін.); технологій і методів продуктивного навчання
(3.Калмикова, А.Хуторськой та ін.); щодо побудови евристико-дидактичних
конструкцій і визначення основних вимог до евристичних задач (О.Скафа, [3]).
Зупинимось на двох прикладах. Так, при виконанні завдань з виготовлення
засобів унаочнення в ході інтегрованого практичного заняття (з математики і
технічної праці, блок «Геометричний практикум») під назвою «Весела
майстерня» п'ятикласники, ознайомившись зі швидким способом виготовлення
моделей куба переплетінням смужок паперу (метод Д.Петерсен), одержують
можливість запропонувати власні варіанти виготовлення оригінальних моделей
куба з різноманітними комбінаціями кольорових граней, тобто за суттю вони
можуть не тільки продемонструвати певні конструктивні вміння, а й показати
свою кмітливість у розв'язуванні комбінаторних задач. При проведенні у 8 класі
інтегрованого заняття «Математика і архітектура» перед учнями, приміром,
можна поставити мету щодо пошуку математичних методів розв'язання
окремих практичних задач на влаштування тротуарних покрить з фігурної
плитки (задачі на паркет), наприклад, такої: чи можна влаштувати тротуарне
покриття з правильних шестикутників, складених, у свою чергу, з рівних
чотирикутників? Ясно, що ця творча задача, що має не менш двох правильних
розв'язків, потребує від учнів і фантазії, і нових геометричних знань. Отже, все
вищенаведене підтверджує відому істину, що навчання школярів застосування
математичних знань на матеріалі реальної дійсності має сприяти пошуку нових
ідей і способів їх практичної реалізації.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вагіна Н.С. Навчальна практика учнів основної школи з
математики //Математика в школі. – 2004. – № 4. – С. 32-39.
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порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх
навчальних закладів" //Інформ. збірник МОНУ. – 2001. – №6. – С.26-29.
3. Скафа Е.И. Звристическое обучение математики: теория, методика,
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ЕВРИСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ:
МЕТОД ПРОЕКТІВ
К.В.Власенко
Українська інженерно-педагогічна академія, м.Слов’янськ, УКРАЇНА
E-mail: anakonda@ins.dn.ua
Сучасні тенденції вищої освіти сприяють різноманітності форм та
методів навчання, спостерігається інформатизація педагогічної діяльності,
зростає рівень вимог до педагога. Для організації особистісноорієнтованого навчання вимагається організація активних способів
засвоєння навчального матеріалу.
Але з усього різноманіття педагогічних технологій особливої уваги,
заслуговують ті, що можуть досить органічно і легко бути інтегровані з
традиційним навчанням, яке сьогодні існує у наших закладах вищої освіти,
тому що на нашу думку, розвиток освіти має йти еволюційним шляхом і
кожне нововведення повинне бути ретельно підготовлене, що передбачає,
перш за все, його усвідомлення й освоєння викладачами.
Метод проектів є однією з евристичних технологій, яка відображає
реалізацію особистістю орієнтованого підходу в освіті і сприяє
формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини
постіндустріального суспільства. Означена технологія використовується
для побудови процесу навчання, спрямованого на активізацію діяльності
студентів відповідно до їх інтересів у здобутті певних знань і відчутного
теоретичного чи практичного результату.
Суть методу полягає: у стимулюванні інтересу студентів до
визначеної проблеми; оволодінні студентами необхідними знаннями і
навичками для її вирішення; організації проектної діяльності щодо
вирішення проблеми; у виході на практичне застосування отриманих
результатів.
В основу методу проектів покладена ідея, що відображає сутність
поняття „проект”, його прагматичну спрямованість на результат, який
отримано при вирішенні тієї чи іншої практично чи теоретично значущої
проблеми. Головним є те, що цей результат можна побачити, осмислити,
застосувати в реальній практичній діяльності. Щоб домогтися такого
результату, необхідно навчити студентів самостійно мислити, знаходити і
вирішувати проблеми, використовуючи для цього знання з різних галузей,
прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів розв'язання
проблеми, установлювати причинно-наслідкові зв'язки. Вирішення
проблеми при цьому набуває характеру проектної діяльності.
Успіх застосування методу проектів залежить від того, наскільки
студенти захочуть самостійно чи спільними зусиллями вирішувати
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проблему, застосовувати необхідні знання (часом з різних галузей),
одержати реальний і відчутний результат.
Виділимо основні вимоги до використання методу проектів:
o формулювання значущої у дослідницькому і творчому аспекті
проблеми (задачі), яка вимагає для її вирішення інтегрованого знання,
дослідницького пошуку;
o практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних
результатів;
o самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів;
o структурування змістовної частини проекту (з визначеними
результатами окремих етапів);
o використання дослідницьких методів, що передбачає певну
послідовність дій: обговорення методів дослідження, обговорення способів
оформлення кінцевих результатів, збір, систематизація й аналіз отриманих
даних, підведення підсумків, оформлення результатів, їхня презентація,
висновки, висування нових проблем дослідження.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. Слід
прагнути до того, щоб теми проектів відображали необхідність вирішення
конкретних практичних проблем, актуальних для повсякденного життя і,
разом з тим, які вимагають від студентів знань з різних предметів,
творчого мислення, дослідницьких навичок.
На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури можна
запропонувати таку типологію проектів: за діяльністю, яка є домінуючою у
проекті: дослідницький, пошуковий, творчий, рольовий, прикладний,
інформаційний; за предметно-змістовною галуззю знань (монопроект (у рамках
однієї галузі знання), міжпредметний проект); за характером координації
проекту: безпосередній (жорсткий, гнучкий), опосередкований (неявний, що
імітує учасника проекту); за характером контактів; за кількістю учасників
проекту; за тривалістю виконання проекту.
Зупинимось і на вимогах щодо структурування проекту: починати
завжди необхідно з вибору теми проекту, його типу, кількості учасників;
далі викладачу необхідно продумати можливі варіанти проблем, доцільні
для дослідження у межах визначеної тематики; самі ж проблеми
висуваються студентами за допомогою викладача (запитання, ситуації, що
сприяють визначенню проблеми); важливим моментом є розподіл задач по
групах, обговорення можливих методів дослідження, пошуку інформації,
творчих розв'язків; потім починається самостійна робота учасників
проекту щодо вирішення індивідуальних чи групових дослідницьких,
творчих задач; постійно проводяться проміжні обговорення отриманих
результатів у групах; необхідним етапом виконання проектів є їхній
захист; завершується робота колективним обговоренням, експертизою,
оголошенням результатів зовнішньої оцінки, формулюванням висновків.
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ПРО МОЖЛИВІ МЕТОДИЧНІ ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ
АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ
О.Є. Войтович
Навчально-виховний комплекс “Технічний ліцей – загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів”, м. Маріуполь, УКРАЇНА
Завжди елітна частина людства була носієм високого
математичного знання. Сьогодення посилює вимоги до результатів
математичної освіти. Умови ринкової економіки і посилення
конкурентної боротьби створюють перед людьми нові проблеми і
вимагають точного і швидкого їхнього розв’язання.
Тому ми хочемо бачити освічену людину не тільки як обізнану у
певних галузях знань, але і як таку, що вміє досліджувати, вибирати,
робити висновки, визначати причини конфліктів і знаходити
можливості їхнього розв’язання. Справедливо ще раз наголосити на
тому, що математична освіта завжди виконувала функцію найкращого
захисту людини. І недаремно особливо прискіпливою була увага
суспільства до викладання математики.
Вітчизняні підручники з математики досить насичені серйозними
математичними фактами і написані цілком добротно з точки зору
математичних принципів викладання. Нам скоріше хотілося поліпшити
виховну і розвиваючу частину викладання математики.
Наприклад, розглянемо ситуацію розв’язування учнями задач на
предметних олімпіадах. Ясно, вони не роблять наукового відкриття для
людства, розв’язуючи ці задачі, навіть не можуть показати нових
методів розв’язування, не відомих раніше. Але для себе вони безумовно
роблять відкриття. Крім того, вони змагаються у досвіді,
винахідливості, у дотепності і вмінні розгадати чужий задум. Ситуація
створюється захоплююча і майже драматична. Вона породжує
пристрасть, а це надає сили. Хотілося б якоюсь мірою перенести її у
повсякденне життя і використовувати природній потяг людини до
перемоги і до краси при викладанні математики, щодня вчити шукати і
відкривати. Для цього потрібні конкретні методичні пристосування.
Є, наприклад, задачі, які стандартно розв’язуються за допомогою
ознак подібності трикутників, але можуть бути розв’язані тільки за
допомогою теореми Фалеса, і тоді вони вимагають більших зусиль.
Майже всі задачі, що приводять до складання лінійних рівнянь, можуть
бути розв’язані, так би мовити, «по діях». І чим більше розв’язано
задач таким чином, тим краще діти рахують, розмовляють, доводять і
також краще потім розв’язують задачі за допомогою рівнянь.

18

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

В радянській школі користувалися підручниками і задачниками з
арифметики як, наприклад, [1]. Там була хороша підбірка задач, що
зводилася фактично до знаходження дробу від числа і числа за його
дробом. Певна кількість цих задач розв’язувалася трьома, чотирма і
більше діями і вимагали доброго напруження від учнів. Крім того
завдання були прекрасно методично впорядкованими. За такими
підручниками було приємно вчитися і вчити інших. Хотілося б сьогодні
мати щось подібне. Треба підтримувати всякий корисний досвід,
продовжувати і розвивати його. Нам потрібні такі методики, за якими
ми навчимо дітей думати раціонально, максимально пристосовувати і
використовувати своє знання.
Наприклад, те що розв'язують за допомогою властивостей
паралелограма, можна пропонувати учням, вивчаючи ознаки
трикутників. Те, що зараз пропонують при вивченні теми “Подібність
фігур”, можна давати учням , коли вивчають теорему Фалеса. Треба все
вивчення геометрії супроводжувати розв’язанням задач на побудову.
Не треба поспішати с узагальненнями. Треба давати досвід для
узагальнення. Чим більший і різноманітніший цей досвід, тим краще.
Розв’язавши велику кількість завдань без традиційного на сьогодні
використання теореми синусів і косинусів, користуючись тільки
теоремою Піфагора, складаючи рівняння, вдаючись до різних засобів,
учні потім самі доведуть теорему косинусів і синусів. І, до речі, в
подальшому будуть краще ними користуватися.
Окремого ретельного вивчення заслуговує питання інтеграції.
Адже математика є служкою природознавчих наук, і одночасно є їхнім
прекрасним узагальненням. Тому певна взаємна розстановка тем в
шкільній програмі могла б дуже позитивно впливати на вивчення цих
предметів.
Можливо, від якихось тем варто відмовитися, аби на інших
зробити учнів більш сильнішими. Метою освіти все ж має бути не
кількість, а якість. Важливий не формальний обсяг наукових понять,
які ми можемо дати учням на уроках, а як підготуєм до діяльності в
дорослому світі, як вони зможуть використовувати знання і вміння, як
зможуть шукати істину.
ЛІТЕРАТУРА
1. Березанская Е.С. Сборник задач и упражнений по арифметике для
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К ПОСТРОЕНИЮ ТЕОРИИ ПСЕВДОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ ПРЕДСТАВИМЫХ ГИПЕРСИНГУЛЯРНЫМИ
ИНТЕГРАЛАМИ
Ю.В. Гандель
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,
г. Харьков, УКРАИНА
E-mail: Yuriy.V.Gandel@univer.kharkov.ua
Эвристические соображения. Прежде чем давать определение
2π -периодической
функции
f (ϕ ) ,
гиперсингулярного интеграла
преобразуем сингулярный интеграл с ядром котангенс от производной
f ′(ϕ ) в случае, когда эта производная удовлетворяет условию Гёльдера.
Интегрируя по частям, находим при достаточно малых ε > 0 :
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Переходя в этом равенстве к пределу, получаем
2π
⎫
⎧ϕ 0 −ε
⌠
⌠
⎪
4 f (ϕ 0 ) ⎪⎪
f (ϕ )dϕ
⌠ ctg ϕ − ϕ 0 f ′(ϕ )dϕ = lim ⎪ ⎮ f (ϕ )dϕ + ⎮
−
⎮
⎬
⎨
ε →+0 ⎮
ε ⎪
2
⌡
⎮
2 ϕ − ϕ0
2 ϕ − ϕ0
⎪
2
sin
2
sin
⌡
⌡
0
⎪⎭
⎪⎩ 0
2
2
ϕ 0 +ε

2π

(1)

Полученное тождество служит поводом для такого определения: пусть
заданная 2π -периодическая функция f (ϕ ) , такая что для достаточно малых
ε > 0 существуют интегралы в правой части (1) и существует предел в
правой части (1) тогда этот предел называют интегралом в смысле
конечной части по Адамару и обозначают его

( Af )(φ 0 ) ≡ 1
2π

f (φ )
∫0 2 φ − φ 0 dφ
2 sin
2

2π

(2)

Из (1) следует, что достаточное условие существования интеграла в
1,α
смысле конечной части по Адамару: f (φ ) ∈ C (R )
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Наряду с операторами Гильберта [1] и дифференцирования на
пространстве тригонометрических полиномов П определим оператор

A: П

П : f (φ )

( Af )(φ0 )

Теперь (1) запишем в операторной форме

A = HD

(3)

и найдем как оператор А действует на базисные элементы e inφ , n ∈ Z .
Используя (3) и результаты, описанные в [1], имеем

A : е ikϕ

− k е ikϕ 0 , k = 0,±1,±2, …

Пополним пространство полиномов П по соболевской метрике до
пространства W21 [3] и в этом пространстве по непрерывности расширим
оператор

A : W21 → L2 : e inφ

− n e inφ0 , n ∈ Z .

На базисе проверяется операторное тождество

HD = DH .

Строится параметрическое представление оператора А, которое
используется для решения задач дифракции волн на периодических
структурах.
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К МЕТОДИКЕ СОЗДАНИЯ МЕЖШКОЛЬНОГО
ФАКУЛЬТАТИВА ЭВРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
И.В.Гончарова
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
Одной из форм обучения математике выступают межшкольные
факультативы, под которыми понимается объединение учащихся
образовательных школ, лицеев, гимназий, проявляющих интерес к
математике, с целью повышения уровня математического образования. В
рамках эвристического обучения важна переориентация таких
факультативов на эвристические составляющие.
Мы будем рассматривать методику создания межшкольного
факультатива эвристического характера на примере областной Школы
юных математиков (ОШЮМ) при Донецком национальном университете.
Главной целью факультативных занятий ОШЮМ есть овладение
школьниками глубоких учебных умений по математике, формирование
учебно-познавательной эвристической деятельности и ориентация на
обеспечение сознательного и крепкого овладения системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения
образования на математическом факультете Донецкого национального
университета.
Обучение в межшкольных факультативах ОШЮМ осуществляется по
программе,
разработанной
авторским
коллективом
преподавателей
университета. Факультативный курс для одного года обучения представляет
собой систему тем, развивающих некоторые основные для школьной
математики идеи, понятия, методы. Каждый курс рассчитан на 56 часов, занятия
проводятся два раза в месяц по 4 часа. Для каждой темы указано возможное
распределение часов. К тому же программа структурирована таким образом,
что для каждой темы вычленены учебные и эвристические умения.
Отличительной особенностью предлагаемого нами межшкольного
факультатива является развитие творческой личности школьника. Нами проводится
работа в рамках определенной программы развития творческой личности через
использование системы эвристических заданий. Она предусматривает:
¾ диагностику творческого потенциала учащихся, представленную в
виде теста первичной диагностики творческого потенциала, теста на
определение уровня развития творческих способностей и теста на
определение уровня сформированности творческой личности на
данном этапе обучения;
¾ работу с системой коррекционных эвристических упражнений;
¾ работу с эвристико-дидактическими конструкциями в виде
эвристических обучающих компьютерных программ, программ
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актуализации знаний, программ «задача-метод», «задача-софизм»,
программ
автоматизированного
рецензирования
решения
математических задач.
Еще одной важной особенностью предлагаемого межшкольного
факультатива эвристического характера есть то, что процесс обучения
строится как совместная исследовательская деятельность учащихся –
математическая истина (определенное правило, теорема, свойство) не
сообщается ученикам «в готовом виде», а открывается ими самими. Этот
процесс начинается с наблюдений, высказывания догадок, суждений (о
возможном способе решения, о возможном содержании теоремы, правила),
после чего следует проверка, поиски дедуктивного обоснования выводов,
обобщение, анализ прикладных возможностей.
Так, к примеру, в разработанной нами программе курса «Эвристичестики
в математике» для 7 класса особое внимание сосредоточено именно на
формировании и развитии творческой личности учащегося в процессе обучения
математике через такие темы, как: «Эвристики при решении задач», «Элементы
теории делимости», «Диофантовы уравнения», «Очевидное и невероятное»,
«Симметрия», «Искусство перебора», «Графическое моделирование или
использование графов», «Эвристическая солянка». При изучении этих тем
учащиеся знакомятся с такими эвристическими приемами, как анализ, перебор,
выбор наилучшего варианта; использование симметрии; метод «проб и
ошибок»; «умение видеть и наблюдать» и пр. Такие занятия, по нашему
мнению, содействуют формированию поисковых стратегий, эвристической и
исследовательской деятельности.
Важным моментом является и текущая рефлексия – учащимся
предлагается проанализировать предложенные задачи с точки зрения
интереса, доступности, эвристичности (является ли задача эвристической),
полезны вопросы о том, какие возникали гипотезы во время размышления,
как они нашли путь к решению, понадобилась ли интуиция, инсайт для
решения задачи, какие эвристики применялись при решении каждой задачи.
Основная методическая установка факультативов эвристического
характера – организация и управление самостоятельной работой учащихся,
развитие творческой инициативы и формирование эвристической
деятельности. В предлагаемой нами программе факультатива в
самостоятельную работу учащихся включено изучение нового материала
путем проведения индивидуальных экспериментов и получения
коллективного правдоподобного предположения (гипотезы), при помощи
поисков решения нового типа задач.
Рекомендуются следующие формы занятий: информация учителя и
обсуждение ее с учащимися, эвристическая беседа, самостоятельная и
групповая работа учащихся, практикум по решению задач, конкурс, зачет
усвоенного, самооценка и взаимооценка учащимися творческих работ.

23

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
А.І. Дзундза, В.О. Цапов
Донецький національний університет,
м.Донецьк, УКРАЇНА
У зарубіжній педагогічній практиці спостерігається стійкий інтерес
до проблеми навчання здібних і обдарованих дітей. Починаючи з 1975
року, регулярно проводяться міжнародні конференції у рамках
Міжнародної і Європейської асоціації по роботі з обдарованими і
талановитими дітьми. У Європі починають створюватися спеціальні
державні програми, що забезпечують інтенсивний розвиток досліджень і
використання накопиченого досвіду у виявленні й наданні психічної
допомоги здібним і обдарованим дітям.
У науковій педагогічній літературі розроблена концепція творчої
обдарованості, визначені основні елементи соціального захисту
обдарованих дітей, установлена залежність між становленням людини як
суб'єкта і його обдарованістю (Юркевич В.С., Матюшкин О.М.,
Чудновський В.Р., Глотова Г.І.). Обдаровані діти – це не тільки духовне
багатство країни, але й інтелектуальне, економічне і політичне придбання.
Зауважимо, що в Україні останнім часом створені всі умови для
впровадження так званої екології обдарованості, що містить в собі
створення спеціальних шкіл для здібних і обдарованих дітей, підготовку
учителів, розробку програм і підручників. Суспільство, учителів чекає
велика робота з обґрунтування принципів справжнього гуманізму, які
полягають в повазі, визнанні унікальності кожної особистості, її
неповторності.
Як відомо, модернізація сучасної загальноосвітньої школи
передбачає орієнтацію освіти не тільки на засвоєння учнями визначеної
суми знань, але й на розвиток їхньої особистості, пізнавальних і творчих
здібностей. "Загальноосвітня школа повинна формувати цілісну систему
універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід самостійної
діяльності й особистої відповідальності тих, що навчаються, тобто ключові
компетенції, які визначають сучасну якість освіти"[2].
Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє дійти висновку, що
здібності, переважно, це результат навчання і свідчать про певний рівень
розвитку особистості. У структурі здібностей необхідно виділити дві
підсистеми: інваріантну і варіативну. Основними компонентами
інваріантної підсистеми здібностей є когнітивний, мотиваційний,
операційний, особистісний. Ці компоненти відображають володіння будьякою діяльністю і на будь-якому рівні. Варіативна підсистема відображає
специфіку й особливості конкретного виду діяльності [1].
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Помітимо, що навчання творчості менш за все піддається процесу
технологізації. Основними формами, що реалізують розвиток творчих
здібностей, є інтелектуальні ігри, творчі завдання, метод проектів, участь у
ліцейських і обласних предметних олімпіадах. Особливістю навчання
творчості в рамках навчального процесу, як показали спостереження, є
наявність нового освітнього продукту. Проблема розвитку творчих
здібностей виявилася дуже складною і вимагає спеціального дослідження.
Отже, з метою створення оптимальних умов розвитку особистості
талановитої молоді як головного завдання математичної освіти мі
виділяємо: інтелектуальний розвиток учнів, формування якостей мислення,
що характерні для математичної діяльності і необхідні людині для
повноцінного життя в суспільстві; оволодіння конкретними марематичними знаннями, уміннями і навичками, що необхідні для вивчення
суміжних дисциплін, а також для застосування в практичній діяльності і
для продовження освіти; виховання особистості в процесі засвоєння
математики і математичній діяльності; формування уявлень про ідеї й
методи математики, про математику як форму опису та метод пізнання
реальності; навчання учнів математичної діяльності, тобто діяльності, що
спрямована на засвоєння математичних знань;прищеплення стійкого
інтересу до оволодіння новими знаннями.
Названі завдання зумовлюють виділення двох напрямків марематичної освіти учнів: змістовно-прикладне і загальнокультурне. До
змістовно-прикладної складової математичної освіти ми відносимо:
володіння конкретним математичним матеріалом, знання якого необхідно
у теоретичній і практичній діяльності людини; для вивчення суміжних
дисциплін; для продовження освіти; формування уявлень про ідеї і методи
математики як засобів пізнання навколишнього світу.
Загальнокультурна складова включає: формування уявлення про
математику як частину загальносуспільної культури; її ролі в розвитку
цивілізації; становлення за допомогою математики певного стилю мислення;
виховання особистості в процесі засвоєння математики і математичній діяльності.
Тільки гармонійне сполучення двох напрямків в освіті: отримання знань і
розвиток духовності, творчості може дати суспільству людину – творця.
Математика завжди була й буде невід'ємною і суттєвою складовою
людської культури, вона є ключем до пізнання навколишнього світу, базою
науково-технічного прогресу і важливим компонентом розвитку особистості.
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ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Р.И. Довбыш
Областной институт последипломного
педагогического образования, г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: iq17@rambler.ru
В современных исследованиях креативность характеризуется по
многим параметрам: у П. Торренса это беглость, гибкость, оригинальность,
разработанность, А.Н. Лука выделял более десяти. Дж. Гилфорд считал,
что «творческость» мышления связана с доминированием четырех
способностей:
1. Оригинальность, нетривиальность, необычность высказанных
идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне.
2. Семантическая гибкость, т.е. способность видеть объект под
необычным углом зрения, обнаружить его использование, расширить
функциональное применение на практике.
3. Образная адаптивная гибкость, т.е. способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от
наблюдения стороны.
4. Семантическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности
такой, которая не содержит ориентиров для этих идей.
Мы
можем
выделить
следующие
основные
показатели
сформированности творческих способностей:
1. Определенный фонд знаний и умений, их качество (верные или
неверные, твердые или нетвердые) и степень их обобщенности.
2. Уровень развития психических механизмов, лежащих в основе
развития творческих способностей: внимание, память, воображение.
3. Уровень развития мышления ученика, который определяется
степенью сложности умственных действий и операций (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, абстракция, классификация, конкретизация),
которые он способен производить в процессе учебно-познавательной
деятельности, и владение обобщенными приемами этой деятельности.
4. Владение приемами поисковой и творческой деятельности.
Областная творческая группа учителей математики и преподавателей ДонНУ в рамках региональной программы мониторинга развития
творческих способностей, одаренности ведут работу по отслеживанию
уровня креативности мышления и создания системы творческих задач для
его формирования. Для отслеживания были разработаны творческие
задания, инструментарий, которые прошли апробацию в 2002-2004 гг.
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Выбор задач для оценивания и формирования креативности
мышления, прежде всего, зависит от специфики их содержания. В
обучении необходимы не случайные, а планомерные усилия со стороны
учителя и четкое осознание цели, роли, функции теоретического материала
и задач на каждом конкретном уроке. Активизация мыслительной
деятельности учащихся обеспечивается, в первую очередь, не внешними
факторами, а глубоко продуманными системами упражнений и задач. Эту
систему можно выстроить по такой схеме:
− задачи, которые строятся на преимущественно междисциплинарной итегративной основе, и которые способствуют развитию психических свойств личности, лежащих в основе творческих способностей –
памяти, внимания, мышления, воображения;
− система познавательных задач, которая формирует важнейшие
характеристики творческих способностей: беглость мысли (количество
идей, возникающих за единицу времени); гибкость ума (способность
переключаться с одной идеи на другую); оригинальность (способность
находить решения, отличающиеся от общепринятых); любознательность
(чувствительность к проблемам в окружающем мире); умение выдвигать и
разрабатывать гипотезы;
− задачи, ориентирующие на овладение обобщенными приемами
познавательной деятельности, позволяющими рассматривать изучаемые
явления с разных сторон. Это частично-поисковые и творческие задачи.
Особое место в этой системе занимают задачи-головоломки, задачи
на «сообразительность», на «догадку», занимательные задачи. Их можно
использовать на уроках в качестве дополнительного, вспомогательного
пути для тренинга мышления и формирования творческой деятельности.
Не желательно занимательные задачи предлагать ученикам только
как средство заполнения досуга или развлечения. Анализ показывает, что
среди занимательных задач много чисто учебного назначения, но
поданных в нестандартной или проблемной форме. Кроме того,
рекомендуется, чтобы предлагаемые задачи обязательно соответствовали
теме урока или серии уроков.
На всех этапах урока необходимым элементом является разбор
различных способов решения задач и доказательств теорем, решение и
исследование задач, внесение элемента нестандартности в задачу или
доказательство, составление своих задач, примеров и контрпримеров.
Технология проведения уроков может быть самой разной и варьируемой в зависимости от учебного периода, особенностей ученического
контингента, наклонностей учителя. Все эти вариации, должны быть
устремлены к одному – улучшению параметров мониторинга
характеристик интеллектуального развития и психического здоровья
учащихся.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
И.А. Драчева, Т.Н. Попова
Керченский морской технологический институт,
г. Керчь, УКРАИНА
Существуют закономерности мышления, отличные от логических
операций, которые позволяют организовать мыслительную деятельность
так, чтобы она выводила человека к новому знанию. Эти качественные
процессы мышления назвали эвристическими [2].
Эвристика (греч. – обнаруживаю, отыскиваю, открываю) – наука,
изучающая закономерности построения новых действий в новой ситуации.
Одно из направлений эвристики - педагогическая эвристика или
обучающая. Эвристический метод обучения – это метод, при котором
преподаватель вместо изложения учебного материала в готовом виде подводит
учащихся к «переоткрытию» теорем, их доказательств, к самостоятельному
формулированию определений, к составлению задач [1].
Эвристический метод обучения можно подразделить на следующие
виды: метод целесообразных задач; эвристическая беседа, при которой
учащиеся подводятся к определенному выводу с помощью системы
вопросов; постановка и решение (или только решение) проблемы;
обобщение способа решения задач и составление рекомендаций для поиска
решения подобных задач [1].
Новая ситуация – это никем не решенная задача или изобретенное
техническое устройство. Новой будет и ситуация, когда обучаемый встречается
с нестандартной (незнакомой) задачей своего уровня. Решая новую незнакомую
задачу, учащийся ищет пути и способы решения этой задачи, которые раньше в
своей практике не встречал и которые ему пока неизвестны. Если же задача не
нова, то действия носят алгоритмический характер. В этих действиях нет
элементов эвристического мышления, в отличие от новой задачи, когда
результат должен быть объективно или субъективно новым. Объективно - когда
результат получен впервые, субъективно – когда результат является новым для
человека, его получившего [2].
Эвристические функции мышления развиваются и реализуются в учебном
процессе. Успех эвристической деятельности учащихся во многом определяется
сформированностью таких общих умственных действий, как анализ (анализ
формулировки задач), синтез (сопоставление условий с требованиями), анализ
через синтез (умение переосмыслить элементы задачи), обобщение, абстрагирование, а также специфических умственных действий: подведение под
понятие, развертывание условия, установление существенных связей. Эти приемы
мышления необходимо формировать уже на первых этапах обучения [3].
Основной предмет учебной эвристической деятельности – учебная
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задача. В учебной задаче выделяют основные компоненты, которые несут
определенную информационную нагрузку – форма, структура, содержание. В математике по форме различают следующие задачи:
- задачи на вычисление;
- задачи на построение;
- задачи на доказательства (установить истинность или ложность
некоторого утверждения);
- задачи (теоремы) на существование (устанавливают, при каких
условиях имеется решение и при соблюдении каких условий существует
тот или иной объект).
Структура задачи позволяет регулировать ее сложность (увеличить или
уменьшить количество структурных элементов, усложнить или упростить связь
между ними). Содержание – ведущий компонент задачи, на основе которого
начинается процесс решения. Особое значение в содержании задачи имеют
данные. Данные могут содержать лишнюю информацию, могут быть
противоречивыми. Но учебная задача должна содержать необходимое и
достаточное число данных для нахождения неизвестных. Учебная задача
предполагает необходимость сознательного
поиска, направленного на
достижение результата. Чтобы решить задачу, необходимо найти схему,
которая приведет к получению результата: понимание постановки задачи →
составление плана решения → осуществление плана → анализ полученного
результата (методика Д. Пойа). Действенным средством управления и
самоуправления умственной деятельностью учащихся в процессе решения
нестандартных (незнакомых) задач является ознакомление их с эвристическими
схемами или иными методами. Важно не давать готовые схемы, а учить
самостоятельно их составлять [2].
Использование элементов эвристической деятельности в учебнопознавательном процессе поможет активизировать мыслительную деятельность
учащихся, сделать ее организованной, целенаправленной и результативной.
Учащиеся должны быть подготовлены к решению разнообразных задач, с
которыми им придется сталкиваться в своей будущей практической
деятельности. Приемы эвристического обучения позволяют при решении
конкретных задач, обучить учащихся общим способам подхода к любой задаче,
умению искать решение в любой новой ситуации.
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ЧИСЕЛЬНІ КВАДРАТУРИ: МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ІДЕЇ
О.М.Дрєєв
Кіровоградський національний технічний університет,
м.Кіровоград, УКРАЇНА
E-mail: drey_sanya@mail.ru
З.Ю.Філер
Кіровоградський державний педуніверситет,
м.Кіровоград, УКРАЇНА
E-mail: filer@kw.ukrtel.net
Пропонується більш загальний підхід до викладання математичного
аналізу, зокрема розділу “Чисельні методи”. Відомо, що універсальні
математичні прийоми отримання числових результатів розроблялися в
докомп’ютерні часи. Це зобумовило перевагу до апроксимуючих та
інтерполюючих виразі,в, побудованих на степеневих многочленах. Комп’ютерні
технології, на жаль для більшості привели до використання старих методів на
новій техніці, але використання математичних сопроцесорів дозволяє швидко та
надійно працювати з усіма іншими елементарними функціями.
Чисельні методи, які грунтуються на апроксимації степеневими
поліномами, передбачають відсутність швидких змін у досліджуваних
залежностях, але у випадках неможливості сильно зменшити крок чисельного
інтегрування, апроксимації чи інтерполяції, швидкозмінні (високочастотні
коливні) фунції стандартними методами обробити неможливо. Поставлена
проблема має природній розв’язок – коливні процеси наближати
тригонометричним поліномом, а швидкозмінні – показниковим. Для деяких
класів функцій доцільно використати мішані поліноми. Побудова методів
відшукання коефіцієнтів довільних апроксимуючих та інтерполяційних
многочленів є цікавою задачею, що висвітлюється у навчальній літературі
недостатньо.
Інтерполяція поліномом
f ( x) ≈ a0 + a1 ( x − xi ) + b0 cos(ω ( x − xi )) + b1 sin(ω ( x − xi )) , де a0, a1, b0, b1 – шукані
сталі коефіцієнти, ω – оцінка власної частоти функції, інтеграл якої шукається, дозволяє
отримати нову квадратурну формулу для визначеного інтегралу коливних функцій:

S

sin
2n

n −1
n
⎤
⎡ ⎛
⎞
= h ⎢α ⎜ y0 + y2 n + 2∑ y2i ⎟ + 2(1 − α ) ∑ y2i −1 ⎥ ,
⎠
i =1
i =1
⎦
⎣ ⎝

де α = (1− sin(ω h) /(ω h))/(1− cos(ω h)) . Ця квадратурна формула переходить у
формулу Симпсона при ωh → 0 . Виведення спеціалізованих формул та
проведення математичних експериментів порівняння з класичними
методами чисельних квадратур щодо швидкодії, точності знаходження
значення інтегралу, швидкості зменшення похибки зі зменшенням кроку h

30

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

інтегрування є прекрасними темами для курсових та дипломних робіт .
Відповідна квадратурна формула, пристосована для пошуку визначених
інтегралів функцій з високочастотною складовою, може бути з успіхом
застосована при розвиненні функцій у ряд Фур’є, амплітудно-частотному
аналізі тощо. Для коливних функцій зі складним частотним спектром, що
містить некратні частоти, побудовано методику покрокового наближення
частотним поліномом зі середньоквадратичним критерієм відхилення. На
кожному етапі наближення шукається частота ωк, при якій можливе найменше
квадратичне відхилення від вхідних даних, і для знайденої частоти
визначаються амплітудні коефіцієнти. Для різниці між знайденим наближенням
та вхідними даними шукається наступний член наближення, що гарантовано
будує апроксимуючий тригонометричний поліном.
В практичному застосуванні частотний аналіз було досить успішно
використано для прогнозування соняшної активності (СА) на короткі,
середні та довгі періоди. Надійність прогнозів має ймовірнісну оцінку та
перевірена «прогнозами» у минуле. На цій основі за поточними даними
НАСА про числа Вольфа W будуються прогнози їх щоденних змін на
термін порядка використаної бази. Масив {Wi} є типовим стаціонарним
випадковим процесом; частотний спектр його близький до
детермінованого, а фази та амплітуди гармонік – випадкові величини.
Рівняння регресії дають їх середні значення. Величина найкращого
середнього квадратичного наближення дає дисперсію цих середніх
амплітуд та фаз. Таким же чином за середньомісячними та
середньорічними значеннями чисел Вольфа будуються прогнози
відповідних змін на рік та цілі цикли. Врахування магнітної полярності
плям дає змогу прогнорзувати на 22-річні цикли. У спектрі є й частоти для
11 – річних циклів. Отримані нами прогнози більш надійні, ніж прогнози
НАСА, які розміщені на сайті http://www.spaceweather.com/. На основі
закону Л. Бюхнера ефективність дії збудника пропорційна логарифму
відношення його послідовних значень. Враховуючи запізнення дії
сонячного вітру на 1-3 доби в зв’язку з віддаленістю Землі від Сонця
порядку 1,5*108 км та його швидкістю лише 300 ... 800 км/с, ми будуємо
прогнози впливу змін СА на здоров’я та психіку людей. Вони мають не
лише медичний характер, але й можуть використовуватися для прогнозів
аварійності, травматизму, хуліганських проявів, суїциду, соціальних
процесів тощо. Вони регулярно (щотижнево) вже другий рік. Поспіль
друкуються місцевою кіровоградською “Вечірньою газетою” та
всеукраїнським часописом “Моя Батьківщина/ Моя Родина”, який
видається в Харкові щодекадно.
Урахування особливостей досліджуваної функції дозволяє також
значно пришвидшити ітераційний пошук коренів рівнянь, починаючи з
грубого початкового наближення. Такий підхід може бути використаний і
для пошуку розв’язку задачі Коші для квазілінійного рівняння.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБУЧАЕМОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ»
Е.Г. Евсеева
Донецький національній технический университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Е-mail: eeg@dise.donbass.com
Важное место в цикле социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин подготовки экономистов занимают математические
дисциплины, объединённые общим названием «Математика для экономистов». Это высшая математика, теория вероятности и математическая
статистика, математическое программирование. При изучении этих
дисциплин формируется математическая культура будущего экономиста.
Понятие математической культуры специалиста неразрывно связано
с понятием общей культуры человека, под которым понимается
исторически определённый уровень развития общества и человека,
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а
также создаваемых им материальных и духовных ценностей. С этой точки
зрения под математической культурой экономиста следует понимать
совокупность знаний об основных математических методах
экономического моделирования и умения применять эти знания на
практике для постановки и решения задач экономической направленности.
Распространённая практика заключается в том, что преподаватели
математических дисциплин стремятся преподнести материал в наибольшей
полноте, стремясь сформировать у студентов математический образ
мышления. При этом преподавание ведётся на математическом уровне
строгости, студентам излагается большое количество материала, который
никогда не будет использован ими в профессиональной деятельности.
Между тем понятно, что у экономистов должно быть развито
экономическое мышление, и в процессе преподавания математики у
студентов-экономистов надо формировать именно экономическое
мышление. Математические дисциплины должны рассматриваться как
средство, обеспечивающее выполнение профессиональной деятельности
экономистов, как инструмент для решения экономических задач. Это
требует
специального
проектирования
содержания
дисциплин
математического цикла.
С точки зрения инженерии знаний работа по проектированию
содержания обучения относится к моделированию обучаемого [1].
В самом широком смысле под моделью обучаемого понимают
знания об обучаемом, используемые для организации процесса обучения.
Это множество точно представленных фактов, которые описывают
различные стороны состояния обучаемого: знания, умения, личностные
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характеристики, профессиональные требования и качества и др. Знания о
том, каким мы хотим видеть обучаемого, т.е. требования к его конечному
состоянию в обучении называют нормативной моделью обучаемого. По
сути дела, эти знания определяют цель обучения. Часть нормативной
модели, определяющую предметные знания, то есть знания по учебным
предметам, называют предметной моделью обучаемого. Предметная
модель определяет смысловую сторону обучения предмету, фактически
являясь моделью учебной предметной области.
Можно выделить пять компонент предметных знаний и,
соответственно им, пять компонент предметной модели обучаемого:
тематическую,
функциональную,
процедурную,
операционную,
семантическую. Тематическая модель показывает, о чем знания;
функциональная модель определяет, какие функции они выполняют;
процедурная модель описывают порядок и характер преобразования объектов
предметной области; операционная модель задает умения, которые должны
быть сформированы в процессе обучения; семантическая модель определяют
смысловую, или семантическую, часть предметных знаний.
В данной работе рассматривается каждая из пяти компонент
нормативной модели обучаемого для дисциплин курса «Математика для
экономистов». Подробно рассматривается семантическая предметная
модель обучаемого, представленная в виде так называемого
семантического конспекта, в котором в виде отдельных высказываний
собраны предметные знания [1]. Приводится пример семантического
конспекта по разделу "Линейная алгебра", который используется автором
для организации учебной деятельности [2].
По мнению преподавателей, применяющих в обучении семантический
конспект, а также студентов, он оказался эффективным средством в
самостоятельной работе по закреплению материала, при подготовке к
практическим занятиям. Конспект помогает уяснить структуру материала,
освещаемого на лекции, выделить и запомнить существенные моменты. При
этом "выживаемость" знаний существенно возрастает. Студенты отмечают
особую ценность конспекта при подготовке к экзамену, когда из-за обилия
информации существует опасность не выделить и не усвоить главное.
Регулярно обращаясь к семантическому конспекту в течение семестра (а это не
требует сколько-нибудь значительных затрат времени), студент к сессии
помнит все высказывания, т.е. мысли, составляющие существо курса, у него
готов его каркас, и он быстро наполняет его знаниями, которые не вошли в
семантический конспект.
ЛИТЕРАТУРА
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школы. – Донецк: Изд-во ДОУ, 2003.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Л.К.Елец
Учебно-воспитательный комплекс №5 «Эйдос»,
г. Донецк, УКРАИНА
Применение таких эмпирических методов, как наблюдение, опыт,
измерения в математике дают возможность накопить факты, открыть
закономерности, сформулировать гипотезы. Поэтому эмпирические
методы следует относить к эвристическим, так как они способствуют
поиску открытия. Условия, способствующие осознанному усвоению
знаний, повышают эффективность уроков. Обучение проходит успешнее,
если учащиеся самостоятельно добывают информацию, исследуя
различные объекты. Проводить такую работу можно в классах с разным
уровнем подготовки, подбирая соответствующие задания.
Например, при изучении правил умножения рациональных чисел
можно предложить учащимся найти значения выражений:
1) 2,5 ⋅ 1,1 ;
2) − 2,5 ⋅ 1,1 ;
3) 2,5 ⋅ (− 1,1) ;
4) − 2,5 ⋅ (− 1,1) .
Вычисление значения первого произведения не вызывает у детей
затруднений. Некоторые из них предлагают такой же результат и во
втором случае. Но, рассматривая числовые равенства 2,5 ⋅ 1,1 = 2,75 и
− 2,5 ⋅ 1,1 = 2,75 , замечают, что их левые части отличаются. Значит, и правые
части должны быть различными, а именно, отличаться знаком. При
сравнении первого и третьего произведений, аналогичные рассуждения
приводят к результату: 2,5 ⋅ (− 1,1) = −2,75 . Третье и четвертое выражения
опять отличаются на один знак, следовательно, значения этих выражений
так же будут отличаться знаком: 2,5 ⋅ (− 1,1) = −2,75 и − 2,5 ⋅ (− 1,1) = 2,75 .
Учащиеся сами сформулируют правила умножения двух чисел с разными
знаками и двух отрицательных чисел. После чего правила, которые даются
в учебнике воспринимается естественно, легче запоминаются.
Дальше рассматриваются произведения с различным количеством
отрицательных множителей, а также степени с отрицательными
основаниями. Удобно заполнить таблицу, где напротив каждого
выражения в соответствующей колонке нужно будет дать ответы на
вопросы: «Значение выражения», «Сравнение значения выражения с
нулем», «Количество отрицательных множителей в произведении».
Результатом работы станут выводы о том, как влияет на знак произведения
четность или нечетность количества отрицательных множителей. Затем
формулируются свойства степеней с отрицательными основаниями.
Знакомство с понятием осевой симметрии в шестом классе полезно
начать с эксперимента. Предлагается провести прямую, перегнуть лист по
этой прямой и проткнуть его иглой циркуля. Развернув лист, получаем две
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точки, расположенные по разные стороны от прямой, их обозначаем A и
A1 . Учащимся сообщается, что такие точки называются симметричными
относительно прямой, которую называют осью симметрии. Далее точки A
и A1 соединяют отрезком. Дети самостоятельно описывают свойства
симметричных точек, подтверждая свои выводы измерениями угла между
прямой и отрезком AA1 , расстояний от точек A и A1 до данной прямой.
Повторение опыта с этим же листом бумаги, дает новую пару
симметричных точек B и B1 . Строятся отрезки AB и A1 B1 , формулируются
свойства симметричных отрезков. Выполняется построение точек
симметричных данным точкам A и B относительно прямой a в тетрадях,
причем, точка A ∈ a и B ∉ a . Комментируя построение, ученики делают
вывод о симметричности самой себе точки оси симметрии. Соединив
точки A , B и B1 , получают симметричную фигуру – равнобедренный
треугольник ABB1 . Завершить такой урок логично опытами с бумажными
фигурами, наборы которых заранее приготовлены для каждой пары
учащихся. Опытным путем, с помощью перегибания моделей, они
получают информацию о наличии у фигур осей симметрии или их
отсутствии, определяют «самые симметричные» фигуры.
Исследования свойств графиков функций удобно проводить в кабинете
информатики. Применение компьютера позволяет сэкономить время на
построении графиков.
Например, изучение свойств графиков линейных функций можно
начать с рассмотрения графиков прямой пропорциональности. В одной
системе координат построить графики функций y = 2 x , y = 0,4 x , y = −3x и
y = −0,2 x . Определить связь между расположением прямых в координатной
плоскости и знаком коэффициента при x . Затем выяснить, как от значений
коэффициента зависит угол между прямой y = kx и положительным
направлением оси x . Для этого в одной системе координат построить
прямые y = 2 x , y = 5 x , y = x и y = 0,2 x . После проделанной работы название
угловой для коэффициента обязательно запомнится. Выполнив построение
прямых y = 2 x , y = 2 x + 3 , y = 2 x − 1 , учащиеся сами получают вывод: если
угловые коэффициенты одинаковые, то прямые параллельны, и прямые
пересекаются, если их угловые коэффициенты различны. После
рассмотрения прямых y = 0,5 x + 3 ,
y = − x + 3 , y = 3 x + 3 и y = −2 x + 3 в одной системе координат учащиеся
замечают, что все графики проходят через точку (0;3) , которая лежит на
оси x . Теперь из уравнения y = kx + b можно извлекать много полезной
информации.
Такая живая деятельность привлекает учащихся, развивает интерес к
предмету, учит их наблюдать, замечать закономерности, формулировать
утверждения, способствует формированию эвристического мышления.
35

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ МИСЛЕННЯ ПРИ
РОЗВ'ЯЗАННІ МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАДАЧІ
Л.О. Іваненко
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, м. Суми, УКРАЇНА
E-mail: Luda_Iv@mail.ru
Актуальність теми. Роль евристики при розв'язанні задач полягає в
тому, що людина за допомогою певних евристик (тактичні хитрощі,
прийоми, правила) досягла поставленої мети без суворо розробленого
плану і методу.
Евристичне значення має все те, що допомагає здобуттю нових
“нетривіальних”, “нестандартних” результатів. Евристичного значення в
історії людства набуває будь-яке значення, яке сприяє (допомагає)
здобуттю нового значення; будь-які методи (прийоми, операції,
процедури), які допомагають здобути новий результат.
В сучасній науці нове знання здобувається різними способами,
різними евристичними прийомами:
1. Дедуктивний спосіб, суть якого полягає в тому, що
конструюються точно і формально визначені мови, за допомогою яких
створюються, будуються формули, визначаються аксіоми, із яких
виводяться, за допомогою чітких правил виведення, нові формули
(теореми). Нове знання, таким чином, логічно виводиться із дедуктивно
заданих підстав.
2. Математичне моделювання нового знання в природничих і
гуманітарних науках за допомогою апарату певної математичної теорії.
3. Індуктивний спосіб, за допомогою якого в науці на підставі
експериментів і спостережень встановлюються нові факти.
4. Висунення гіпотез на підставі нових фактів і подальша перевірка її
істинності та виведення із них певних наслідків. Цей спосіб називається
гіпотетико-дедуктивним методом, який активно використовується в
сучасній науці.
5. Винахід понять, системи рішень, математичної мови (формул), в
основі якого “гра” творчої уяви, робота інтуїції, “вільний політ думки”
вчених.
6. Логічне обґрунтування наукового знання, яке опирається на
закони логіки; логічне обґрунтування гіпотез, ідей, понять, що вводяться в
науку, є своєрідним способом здобуття нового знання, коли збігаються
“моменти” обґрунтування і відкриття нового [2].
Таким чином, евристика сприяє підвищенню результативності при
розв'язанні конкретної задачі.
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Метою статті є підвищення чутливості експерименту шляхом його
розширення.
Розв'язання різноманітних математичних задач є специфічною
інтелектуальною діяльністю людини, а з виникненням штучного інтелекту
розв'язувати задачі навчили і комп'ютер.
Евристична модель розв'язання задач будується в системі таких
понять: “задача”, “умова задачі”, “метод розв'язання задачі”, “пошук
розв'язку задачі”, “варіанти розв'язку”, “план розв'язку”, “алгоритм
розв'язку”, “евристика розв'язку” [2]. Де під евристикою розв'язку
розуміють відкриття нового алгоритму, тобто знаходження нового методу
розв'язання задачі певного типу. Інше значення евристики в контексті
розв'язку – принцип або засоби, які і сприяють зменшенню пошуків при
розв'язанні задачі [1].
Умова задачі.
Деякій особі пропонується для дигустації вісім чашок чаю з молоком,
причому в чотири з них зпочатку налито молоко, а в чотири інші – чай і що
чашки будуть подаватися дигустатору в довільному порядку.
Метод розв'язання задачі.
Ймовірністно-статистичний та гіпотетико-дедуктивний.
Евристика розв'язку.
Якщо в чашку, в яку спочатку налили молоко, положити цукор, а в
інші не класти, то ми прийдемо до вірної класифікації.
В процесі проведення цього експерименту можуть виникнути різні
труднощі, якщо в одні чашки добавити сире, а в інші пряжене.
Дигустатор може вимагати, щоб така суттєва різниця була
викоренена. Як далеко можна дійти до удосконалення експерименту
можна стверджувати лише на основі великого досвіду.
Якщо підвищити чуттєвість експерименту, то експериментатор
зможе досягти однакових результатів різних методами [3].
Висновок. Евристична діяльність людини дуже багатогранна. Вона
може бути спрямована на пошук, на розв'язання задач і проблем, на
винаходи, на здобуття нового знання. Всі відкриття, які розробляються за
допомогою інтуїції побудовані за допомогою того об'єму знань, що були
накопичені людиною.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ПРИВИТИЕ
ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ У УЧАЩИХСЯ 7-8 КЛАССОВ С
ПОМОЩЬЮ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ И
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР
М.В.Каменская, Н.Ю. Колесник
Донецкий национальный университет, г.Донецк, УКРАИНА
Развитие логического мышления учащихся занимает одно из
центральных мест в обучении математике и начинается с первых лет
обучения в школе. Но трудности связанные с этим вопросом значительно
увеличиваются в 7 классе, с началом систематического изучения
геометрии и алгебры, так как резко повышается роль логического
обоснования утверждений, суждений и умозаключений, в связи с
требованием математически четкого определения понятий, введением
аксиом и дедуктивным доказательством теорем. Поэтому требуется
повышение эффективности обучения математике с целью научить
учащихся мыслить творчески, нестандартно, самостоятельно. Многие
логические задачи решаются с помощью нестандартных методов решения.
Нахождение новых, оригинальных способов решения – важная
особенность логического мышления.
Облегчить трудную задачу развития логического мышления и
привития интереса к математике помогают внеклассные и внешкольные
занятия по математике, где можно более широко использовать различный
материал, в том числе и занимательный. Рассмотрим это на примерах
решения некоторых задач и математических игр.
Большой интерес у учащихся вызывает решение задач
Л.Ф.Магницкого. Нахождение наиболее рациональных способов решения
этих задач и использование к некоторым из них оригинальных рисунков,
облегчающих ученикам 7 класса решение задачи, учат логически мыслить
и делают процесс решения более занимательным.
Задачи «на переливание» (задача Пуассона) развивают логику в
рассуждениях и комбинаторное мышление, дисциплинируют мысль.
Решая эти задачи, учащиеся обучаются построению простейших
алгоритмов. Эти навыки им пригодятся в дальнейшем, при изучении
программирования.
Тема занятий «Принцип Дирихле» дает многое в развитии
логического мышления. Учащиеся учатся применять этот принцип при
решении интересных нестандартных задач, а также устанавливать
соответствие между элементами двух множеств.
Решение задачи на дележи и переправы при затруднительных
обстоятельствах, задачи, связанные со свойствами чисел и цифр, числовые
ребусы и головоломки, задачи-шутки и задачи-загадки и другие
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занимательные задачи, учащиеся не только учат логически мыслись, но и
прививают интерес к математике.
Немаловажная роль в 7 – 8 классах отводится дидактическим играм –
современному и признанному методу обучения и воспитания. Включение на
занятиях дидактических игр (математические викторины, эстафеты,
разгадывание математических кроссвордов, кросснамберов, чайнвордов,
криптограмм и другие игры) не только развивает логическое мышление, но и
делает процесс обучения интересным и занимательным, облегчает
преодоление трудностей в усвоении изучаемого материала. Разнообразные
игровые действия, при помощи которых решается та или иная задача,
поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. Например,
кроссворды и чайнворды с использованием теоретического материала
способствуют систематизации знаний по изученному материалу.
Поскольку кросснамберы – задачи с числами, то следует отметить,
что не всякий вопрос кросснамбера допускает только один ответ. Иногда
намеренно задаются такие вопросы, на которые нельзя ответить
однозначно. Более того, можно указать в качестве ответа не два или три, а
бесконечно много чисел. Такая неопределенность усиливает интерес к
заданию. А из затруднения всегда можно выйти, если соотнести данное
условие с тем, которое с ним «пересекается».
Разгадывание криптограмм (шифрованное письмо) способствует не
только лучшему усвоению математических терминов и определений, но,
что также немаловажно, знакомит с «золотой россыпью» мира, так как в
этих криптограммах зашифрованы мудрые мысли и изречения, касающиеся не только математики.
Таким образом, в процессе игры и при решении занимательных
задач у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить
самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям.
Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся: познают, запоминают
новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас
представлений, понятий, развивают фантазию и логическое мышление.
Большое внимание этому вопросу уделяется в школе юных
математиков при математическом факультете ДонНУ, где разработана
система задач и математических игр различного характера, которые
используются на занятиях с целью развития логического мышления и
привития интереса к математике. Практика показала, что использование
этого материала повышает интерес к предмету, способствует развитию
логического мышления и творческих способностей учащихся, привитию
навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества
математической подготовки учащихся.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
М.В.Каменская, М.В.Пискленова
Донецкий национальный университет, г. Донецк, УКРАИНА
Эстетика, учение о прекрасном в искусстве и в жизни, об общих
законах художественного творчества, зародилась в глубокой древности.
Основной проблемой философско-эстетической мысли в древние и
средние века и в значительной мере в новом времени является проблема
прекрасного. Понятие «красивое» чаще всего связывают с литературой,
искусством, природой и меньше – с математикой. Но еще Аристотель
утверждал, что «… те, кто убеждает, что математические науки ничего не
говорят о прекрасном и о благом, ошибаются… Самые главные формы
прекрасного это – порядок <в пространстве>, соразмерность и
определенность, – математические науки больше всего и показывают
именно их». Внутренняя логика математики – один из важнейших
компонентов математической эстетики; четкость, лаконичность, логика
математических рассуждений и умозаключений являются проявлениями
красоты в математике.
Применение приемов эстетического воспитания при изучении
математики позволяет повысить общекультурный уровень учащихся,
глубже постичь красоту предмета математики, понять ее роль в других
науках, искусстве и окружающем мире.
Рассмотрим некоторые вопросы эстетического воспитания
школьников при обучении математике – предмету, дающему в этом
отношении большие возможности, особенно в геометрии, единственной
школьной дисциплине, построенной на дедуктивно-аксиоматической
основе, что позволяет увидеть красоту всего «здания геометрии».
Огромную роль в эстетическом воспитании школьников играет такое
свойство математических объектов, как симметрия, которая, по словам
Г.Вейля, «… является той идеей, посредством которой человек на
протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту и
совершенство».
И в геометрии, и в алгебре много интересного для эстетического
воспитания имеют вопросы, связанные с зеркальной, переносной,
поворотной, орнаментальной симметрией, которые содержатся, например,
при изучении свойств геометрических фигур, в частности, правильных
многоугольников и многогранников, при решении некоторых
вычислительных задач и задач на построение и т.д. В алгебре
«рациональность и красоту» приносит использование симметрии в
решении некоторых видов уравнений, неравенств и их систем, в
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исследовании и построении графиков функций (четных, нечетных,
содержащих модули).
Учащимся старших классов очень полезно знать, что симметрия
используется не только при изучении алгебры и геометрии, но и в
современной науке является мощным и эффективным инструментом
исследования естествознания, например, в физике, химии, биологии, а
также в живописи, архитектуре, скульптуре, поэзии, музыке,
художественной литературе и т. д.
Соображения симметрии могут выступать в качестве эвристического
приема при обучении математике, поскольку обнаружение новых
отношений эквивалентности и новых автоморфизмов у некоторых
объектов означает проникновение на более глубокий структурный уровень
исследования.
Эффективность эстетического воспитания, безусловно, более высока
во внеклассной и внешкольной работе, где имеется больший достаток
времени, что дает возможность уделить внимание теоретическому и
практическому материалу, например, построению графиков функций,
уравнений и неравенств, «рисующих» на плоскости орнаменты. Приведем
некоторые примеры для старшеклассников. Построить множество точек
плоскости, координаты которых (х, у) связаны соотношением:
⎧⎪ x 4 − x 2 − y 4 + y 2 + x 2 ≥ y 2 ,

2) (x 2 + y 2 − 2 x − 2 y )⋅ ( x + y − 2) = 0;

1) ⎨

⎪⎩ x ≤ 1;

3) log y x > 0;

1
4) log x + y ⎛⎜ x + ⎞⎟ > 0;
2

2

⎝

2⎠

5) sin 2 πx + cos 2 πy = 1.

В эстетическом воспитании школьников желательно использовать
взаимосвязь с литературой, историей, физикой и некоторыми другими
предметаи. Так, тема «Математика и поэзия» благодатна для проведения
математических вечеров, математических декад (недель), посвященных,
например, Омару Хайяму – выдающемуся математику и не менее
выдающемуся поэту, Софье Ковалевской – математику, писателю и поэту.
Слова: «… жар холодных числ» русского поэта А. Блока, «Музыка, поэзия,
математика – сколь родственны они» венгерского писателя и поэта Имре
Мадача могут быть достойными темами эстетического воспитания для
всех изучающих математику. «Поэтическую математику» можно
продемонстрировать учащимся младших и средних классов, например, на
задачах древнеиндийских математиков, писавших свои научные труды в
стихотворной форме. Так, у Бхаскары ІІ в его книге «Лилавати» есть
стихи-задачи «О лотосе», «О тополе», «О пчелках», «Об обезьянах», задача
из эпитафии Диофанту и др.
Значительное внимание эстетическому воспитанию школьников
уделяется в ШЮМ при математическом факультете ДонНУ.
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ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ
УЗАГАЛЬНЕНЬ ПРИ ПОГЛИБЛЕНОМУ ВИВЧЕННІ
МАТЕМАТИКИ
В.К.Кірман
Дніпроропетровський обласний ліцей-інтернат
фізико-математичного профілю
при Дніпропетровському національному університеті
м. Дніпропетровськ, УКРАЇНА
Е-таіl: v_kirman@mail.ru
Існує декілька питань, пов’язаних з означенням періодичної функції
при викладанні математики. Перше з них пов’язано з періодичними
послідовностями. Так як послідовності ми розглядаємо як функції,
визначені на множині натуральних чисел, то згідно з формальним
означенням [1,2,4] жодна послідовність не може бути періодичною. Друге
проблемне питання полягає в тому, що в фізиці, біології, економіці, тощо,
розглядаються часто процеси, періодичні для деякого проміжку часу.
Для вирішення цих питань, ми бачимо необхідність введення більш
широких означень, в яких підкреслюється, а саме на яких проміжках
функція буде періодичною. Тоді можна казати, що “традиційні” періодичні
функції – це функції, періодичні на всій числовій прямій і ототожнювати
поняття “послідовність, періодична, починаючи з номеру n 0 ”і “функція,
що визначена на множині натуральних чисел і періодична на проміжку
[n0 ;+∞ ) ”.
В курсі алгебри та початків аналізу розглядаються декілька основних
типів задач на дослідження періодичних функцій [2]. Так можна виділити
задачі на наочно-інтуітивне осмислення поняття періодичної функції,
аналіз на періодичність по графікам, завдання на осмислення формального
означення періодичної функції, задачі на пошук періоду та доведення
періодичності функції, основні задачі на доведення неперіодичності
функцій, задачі на доведення неперіодичності шляхом зведення до
суперечливої системи співвідношень, задачі на доведення загальних
властивостей періодичних функцій, задачі на застосування властивостей
періодичних функцій, задачі на знаходження головного періоду для
найпростіших
тригонометричних функцій, задачі на знаходження
головного періоду функцій типу f (kx + b ) , де f (x ) – періодична
нетригонометрична функція, знаходження періоду і головного періоду
суми декількох періодичних функцій з сумірними періодами, задачі з
параметром, задачі на дослідження періодичних функцій з несумірними
періодами, задачі з неявно заданою функцією. Можна виділити такі
методи: 1) застосування співвідношень, систем рівнянь, нерівностей;
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2) застосування необмеженості; 3) застосування монотонності;
4) дослідження множини нулів функції; 5) дослідження множини точок
розриву; 6) використання неперервності функції; 7) застосування похідної.
Таким чином, можна провести двовимірну класифікацію класифікацію
задач на дослідження періодичності: по типам і по методам. Маємо тоді
дев’яносто один клас задач. Такі класи вже легко розподілити по темам
курсу алгебри та початків аналізу. Найбільш проблемними з цих задач є
задачі про суми функцій з сумірними періодами [3].
Активною пропедевтикою вивчення періодичних функцій може
стати знайомство з періодичними послідовностями. Задачі на дослідження
періодичності послідовностей можна розбити на три групи: задачі на
доведення періодичності, починаючи з деякого номеру; задачі на
дослідження, чи буде послідовність періодичною з самого початку, оцінку
довжини “префікса”; задачі на доведення неперіодичності. Значна
кількість таких задач зводиться до дослідження послідовності, що задана
рекурентно – y n +1 = f ( y n ) , де задано відображення f : S → S для скінченої
множини S . Цікавими є питання про наявність та довжину “префіксів” у
послідовностей, періодичних, починаючи з деякого номеру. Так
дослідницький характер носить питання про наявність “префіксів” в
десяткових дробах, отриманих зі звичайних

m
, де m, n – натуральні
n

взаємно-прості числа. Можна побудувати широке коло задач, які не
вписуються в цю схему. Наприклад, нехай задана функція f : R → R ,
послідовність ( p n ) задається рекурентно: p n +1 = f ( p n ) . Тоді можна ставити
питання про періодичність (зокрема, періодичність, починаючи з деякого
номеру) послідовності ( p n ) в залежності від значення параметру p1 . Також
можна побудувати коло задач на дослідження періодичності зворотних
послідовностей.
Ми виділяємо два напрямку узагальнення поняття періодичної
функції. Це функції на абелевій групі і ϕ -періодичні функції (які
характеризуються співвідношенням f (ϕ (x )) = f (x ) ).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Е.А. Киселёва
Общеобразовательная школа № 46, г.Донецк, УКРАИНА
Одним из аспектов эвристического обучения математике, определяющего
методологию образования, является использование педагогической технологии
обучения как исследования. Учебно-исследовательская деятельность школьников помогает обеспечить образованность, развитие и воспитанность учащихся соответственно требованиям, диктуемых современным уровнем развития
научно-технического и социального прогресса к личности, способной и
подготовленной к активному, позитивно-творческому осмыслению, и
преобразованию мира.
Цель использования исследовательской деятельности учащихся на
уроках математики – приобретение учащимися опыта исследовательской
работы в познавательной деятельности; объединить развитие их
интеллектуальных способностей, исследовательских умений и творческого
потенциала и на этой основе формировать активную, компетентную,
творческую личность.
В своей практике мы используем следующие основные компоненты
учебно-исследовательской деятельности школьников (по В.И. Андрееву):
мотивационный, содержательный, организационный, процессуальный,
технический, коммуникационный, результативный.
При организации работы учащихся нами используются такие варианты
обучения исследовательской деятельности: поиск и работа с дополнительной
литературой; видение проблемы; формулировка проблемы; объяснений
непонятных вопросов; формулировка гипотезы; планирование и разработка
учебных действий; сбор информации (накопление фактов, наблюдений,
доказательств); анализ и синтез собранной информации; сопоставление данных
и умозаключений; подготовка к написанию сообщений, рефератов, докладов;
выступление с подготовленными сообщениями, рефератами, докладами;
переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы; проверка гипотез;
построение выводов и обобщений.
Как показывает опыт, эвристическое обучение, при котором ученик
сам выбирает цели обучения, сам открывает знания и производит учебную
продукцию, что приводит в ходе деятельности к развитию ученика, также
требует развитие и учителя, так как ему постоянно приходится создавать
ситуацию «незнания» истины.
На наш взгляд для организации исследовательской деятельности
учащихся учитель должен обязательно уметь организовывать деятельность
учеников, направленную на решение грамотно построенной учителем
системы логических заданий, чтобы они овладели опытом поисковой
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творческой деятельности; направлять учащихся на осмысление проблемы в
целом; использовать научность как способ приобщения учащихся к
самостоятельным исследованиям; создавать для учащихся практические
возможности ознакомления с логикой и приёмами использования
исследовательского метода в познавательной деятельности; помогать в
организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся.
Эвристическое обучение опирается, по крайней мере на три интегративных умения ученика: креативную, исследовательскую и оргдеятельностную.
Мы используем исследовательскую работу на уроке, как одну из форм
постановки и решения проблемной задачи (нетиповой, субъективно новой для
ученика). При решении типовой задачи, которая содержит всю необходимую
для её решения информацию об исходных данных и о том, что требуется
получить в результате, когда существует чёткий алгоритм решения, ученик
выполняет роль машины – решает задачу по «заложенной в него» программе.
Совершенно в другой роли мы видим ученика, когда задача вызывает
необходимость в получении такого результата, при котором возникает
познавательная потребность в поиске новой информации или способов
действий. В этих случаях ученик проявляется как личность, его действия
зависят, в первую очередь, от его интересов, мотивов и способностей. При
решении таких задач ученик должен увидеть проблему, высказать свою
гипотезу, вынужден строить интуитивные догадки, обдумывать план и способы
их проверки, разрабатывать план осуществления контроля.
Одно из центральных мест в обучении математике занимает
изучение свойств математических объектов. И здесь можно успешно
использовать исследовательскую деятельность учащихся.
Мы предлагаем следующие план организации исследовательской
деятельности учеников на выявление свойств математических объектов:
1. Собрать первичный фонд информации.
2. Проанализировать фонд.
3. Составить модели для исследования.
4. Собрать дополнительный фонд для того, чтобы можно было
исследовать все виды моделей.
5. Исследовать полученные модели по заданному вопросу.
6. Сформулировать гипотезу.
7. Проверить гипотезу на дополнительном фонде (привести
примеры и, если есть, – контрпримеры).
8. Сформулировать гипотезу в виде теоремы (если …, то …).
9. Доказать теорему в общем виде.
10.Выбрать дальнейший путь исследований.
11.Применить новую модель.
12.Представить результаты исследования.
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ІЗ ПРАКТИКИ ВИВЧЕННЯ НАБЛИЖЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У
ВІТЧИЗНЯНІЙ ШКОЛІ
В.М.Кліндухова
Національний педуніверситет ім.М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
Прикладна спрямованість навчання математики неможлива без
наближених обчислень (НО). Як відомо, якщо в самій математиці
величини мають наближений характер доволі часто, то в прикладних її
аспектах вони бувають такими майже завжди. Пріоритети сучасної освіти
та стрімкий розвиток обчислювальної техніки вимагають створення в
межах шкільної математики нової концепції вивчення НО. Першим кроком
такого створення має бути дослідження та розкриття історичної
обумовленості логічної структури сучасної шкільної теорії НО.
Відповідний ретроспективний аналіз проблеми свідчить про те, що спроби
впровадження НО в практику викладання елементарної математики ініціювались
починаючи з середини 19ст. видатними математиками М.Лобачевським,
М.Остроградським, В.Буняковським, а також пізніше (на початку 20ст.)
відомими методистами М.Попоруженком, В.Крогіусом та К.Щербиною.
Елементи НО зустрічалися в навчальних програмах 1908, 1918, 1921, 1927, 1935
років, але при цьому вони так і не отримали в межах шкільної математики
"постійної прописки". В цей період відбувалося накопичення теоретичних
досліджень та практичного досвіду вивчення НО в школі, тобто базису для
подальшого їх впровадження у шкільний курс математики (ШКМ). Доказом
готовності шкільної математики прийняти у свої лави НО може служити
широковідома і широкоцитована стаття П.С.Александрова та А.М.Колмогорова
("Математика в школе" №2,1941). Вона являла собою один із розділів
потенційного шкільного підручника з алгебри і містила розробку введення усіх
трьох основних методів НО: метод меж, метод врахування границь похибок та
практичні прийоми наближених обчислень.
Фактичне введення НО в ШКМ відбулося лише згідно освітньої
реформи початку 60-х років. В результаті її впровадження темою
"Наближені обчислення" (16 годин) розпочиналося вивчення математики у
6 класі: учні знайомилися з деякими провідними поняттями та
практичними прийомами НО, зокрема правилами підрахунку правильних
цифр (ПППЦ). Вибір саме такої концепції обумовлювався широкою
популярністю останніх завдяки численним роботам В.М.Брадіса, а також
позиціонуваням їх як універсального засобу раціоналізації обчислень.
Після одержання перших результатів роботи за новими програмами,
несміливі критичні зауваження щодо проблемних моментів вивчення НО в
ШКМ набули масштабів всесоюзної дискусії. Здебільшого її учасники
обговорювали імовірнісний характер ПППЦ, їх часткову невизначеність,
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"штучну" універсальність та недостатню обґрунтованість. Не зважаючи на
це перегляд проблеми вивчення НО відбувся тільки в результаті
модернізації шкільної математичної освіти кінця 60-х років. В основу
оновленої концепції лягли вищезазначені ідеї А.Колмогорова та
П.Александрова стосовно представленості та послідовності вивчення
основних методів НО: провідні поняття теорії НО та метод меж
розглядалися у 7 класі, а метод врахування границь похибок та ПППЦ – у 8
класі.
Принциповою відмінністю модернізованої програми був вихід на
передові позиції методів зі строгим врахуванням похибок, які почали
уособлювати в собі не лише зміст навчання, а і засіб для доведення ПППЦ
(тобто методів з нестрогим врахуванням похибок).
Вищезгаданий підхід до вивчення НО в ШКМ мав місце аж до початку
проведення загальновідомого розвантаження шкільної освіти 1978 року. Значне
скорочення змісту навчального матеріалу, а також часу відведеного на його
вивчення, на думку Р.Черкасова та Г.Глейзера, мало політичне забарвлення і не
було в достатній мірі обґрунтованим ні з методичних, ні з загальнонаукових
позицій. В результаті цих подій було рекомендоване спочатку часткове, а потім і
остаточне виключення відомостей з НО із курсу алгебри 8 класу, за рахунок їх
часткового перенесення у 7 клас. В результаті цього перенесення метод
врахування границь похибок був виключеним із програми, так як він вважався
занадто складним для сприйняття семикласниками.
Майже у такому принциповому вигляді НО і продовжили своє існування
аж до впровадження сучасних програм. Протягом цього періоду відомості з НО
"кочували" по різних темах та класах у вигляді або окремого розділу, або у
вигляді відокремлених питань, які були не обов'язковими для вивчення.
Ігнорування НО, як складової загальної обчислювальної культури,
співпало та підсилилось широким впровадженням у шкільну практику
мікропроцесорної техніки (МК). Тривалий час НО презентувались перш за все
як засіб раціоналізації обчислень, а вже потім як необхідний інструментарій для
роботи з об'єктивно існуючими наближеними значеннями величин, саме тому
залишалося без відповіді питання співіснування нових (на той час)
обчислювальних засобів та методів НО в ШКМ. Відповідь на це питання
потребувала і потребує концептуального переосмислення методичної системи
вивчення НО, з урахуванням наступних передумов.
По-перше, розвиток сучасної обчислювальної техніки дозволяє надання
пріоритету методам зі строгим врахуванням похибок.
По-друге, розпочинати вивчення певних елементів теорії НО доцільно ще
напочатку основної школи, що дає можливість уникнути формування
"негативного навчального досвіду", пов'язаного з домінуванням у навчальній
практиці точних значень величин.
По-третє, навчальний матеріал з НО необхідно адаптувати до чинної
програми з математики та вікових особливостей учнів.
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ЕВРИСТИЧНА ФУНКЦІЯ МЕТОДУ АНАЛОГІЇ У ШКІЛЬНОМУ
КУРСІ ГЕОМЕТРІЇ
І.В. Корнейчук
Дрогобицький державний педуніверситет ім. І. Франка,
м. Дрогобич, УКРАЇНА
E-mail: ira_korneczyk@mail.ru
У 70-90-х роках в дидактиці велися дослідження з питань
взаємовідношення наукового і навчального пізнання, методів науки і
навчання. У зв’язку з цим вченими-педагогами значна увага зверталася на
місце аналогії в пошуковій діяльності учнів.
Аналогія в навчанні – це такий прийом, в процесі якого пізнавальна
діяльність учнів на основі встановлення подібності між об’єктами або
явищами в певних ознаках або відношеннях спрямовується на здобуття
знань про об’єкт, що вивчається, усвідомлення його місця в системі знань
та на осмислення і запам’ятовування якого-небудь висловленого
положення. Для того, щоб з’ясувати, як потрібно використовувати
аналогію в навчальному процесі, як за її допомогою керувати навчальним
пізнанням, як використовувати у розв’язуванні проблем, з’ясуємо
дидактичну сутність аналогії та її функції.
В дидактичному розумінні аналогія виконує дві суттєві функції –
пояснювальну і пошукову. Пояснювальна функція аналогії полягає в тому,
що шляхом створення ілюстративних аналогових моделей можна
досягнути конкретних уявлень про навчальний матеріал. За допомогою
аналогії вчитель може викликати в учнів добре відомі їм предметні
уявлення, схожі на ті, що вивчаються. Пошукова ж функція в сучасних
умовах навчання має особливе значення. Вона полягає в тому, що за
допомогою аналогії здобуваються нові знання, аналогія сприяє висуненню
гіпотез, знаходженню способів вирішення поставлених проблем,
укрупненню одиниць засвоєння, систематизації засвоєних знань.
В теорії навчання гіпотеза є психолого-дидактичною категорією. На
практиці вона слугує вчителю засобом активізації розумової діяльності
учня, для учня вона є прийомом творчого уявлення і принципом
розв’язування навчальної проблеми. В процесі пошуку правильної
гіпотези, пов’язаної з висуненням сміливих здогадок, пропозицій з
полемічними судженнями і умовиводами, активізується пізнавальна
діяльність учнів, підтримується рівень проблемності.
Вміння учня знаходити в навчальному матеріалі потрібні факти і
прийоми для доведення і практичної перевірки правильності висуненої
гіпотези – одна із важливих умов успішного вирішення навчальної
проблеми евристичним шляхом. Ці вміння необхідно формулювати за
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допомогою організації систематичної самостійної діяльності учнів по
висуненню гіпотез і їх доведенню шляхом всебічного аналізу фактів.
Поштовх для висунення гіпотези дає аналогія. Побачивши подібність
матеріалу, що вивчається з тими явищами і закономірностями, які
вивчалися раніше, учень робить припущення про те, що в даному випадку
може існувати такий же закономірний зв’язок фактів і явищ, який був
вивчений раніше, може бути застосовано такий ж спосіб або метод
доведення теорем або розв’язування задач, як і раніше.
Доречно відзначити думку Л.М.Бескіна: ”Аналогія є дуже корисна
для розуміння стереометрії; далі потрібно намагатися, доводячи нову
просторову теорему, уявляти собі, яка ”стара” теорема з планіметрії їй
відповідає”[1].
З допомогою евристичної функції методу аналогії можуть виникати
гіпотези, вирішення яких приводить до відкриття нових тверджень та їх
властивостей, способів та методів доведення теорем та розв’язування
задач, до різних узагальнень.
Наведемо приклади:
1. Квадрат, побудований на гіпотенузі, рівновеликий сумі квадратів,
побудованих на катетах.
2(1). Чи не є круг, побудований на гіпотенузі, як на діаметрі,
рівновеликим сумі кругів, побудованих на катетах, як на діаметрах? (Так).
3(1). Чи не є прямокутний трикутник, який має спільну гіпотенузу з
даним, рівновеликим сумі подібних прямокутних трикутників,
побудованих на катетах даного, як на гіпотенузах? (Так.)
4(1). Тоді очевидно: Площа правильного трикутника, побудованого
на гіпотенузі даного прямокутного трикутника, як на стороні, рівна сумі
площ правильних трикутників, побудованих на катетах.
5(1). (Узагальнююча теорема). Довільна плоска фігура, побудована на
гіпотенузі, рівновелика сумі двох інших, їй подібних фігур, побудованих
на катетах того ж трикутника, якщо гіпотенуза і катети є подібними (за
функціями) відрізками цих фігур.
Аналогія в навчальному процесі виконує важливу евристичну
функцію. „Уміння знаходити подібність, глибоко скриту за зовнішньою
відмінністю, - одна із необхідних якостей математичного мислення і цілей
викладання” [2]. Навчити бачити цю подібність – одне із важливих завдань
навчання, якщо ми прагнемо виховати справжню творчу особистість.
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ ОБУЧЕНИЯ ПОИСКУ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Т.Б. Кузема
Городской госуниверситет, г. Севастополь, УКРАИНА
А.М. Петров
Харьковский национальный педуниверситет им. Г.С.Сковороды,
г. Харьков, УКРАИНА
О.Д. Пташный
Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков,УКРАИНА
Н.А. Чеканов
Белгородский госуниверситет, г. Белгород, РОССИЯ
Осознанному усвоению обобщенных способов решения задач
способствует реализация в управлении мыслительной деятельностью
учащихся идеи использования “циклических структур” – новый метод или
прием усваивается тем легче и прочнее, чем большее количество уже
решенных некогда учащимися задач может быть эффективно решено с его
помощью, чем дальше вглубь данной (а, может, и иной) предметной
области он позволяет проникнуть. Т.е., чтобы повысить эффективность
приема, нужно показать его преимущества в решении разноплановых, но
уже достаточно хорошо знакомых учащимся задач.
Например, в ходе обобщения знаний по теме «Применение
производной» целесообразно использовать навыки учащихся в решении
экстремальных задач для доказательства тождеств и неравенств,
упрощения выражений, решения уравнений и т.д.
Роль учителя при этом заключается в том, чтобы служить
“катализатором” и образцом мыслительного процесса, гибким источником
информации, неявно задавать направление поиска решения (например, с
помощью, целенаправленной системы задач), в то время, как конкретные
действия учащийся строит самостоятельно.
В психологии и в методике преподавания математики, в процессе
работы над задачей обычно выделяют техническую и ориентационную
оставляющие решения. В учебной литературе основное внимание уделено
технической составляющей.
Что до ориентационной составляющей, то за ее содержание, «по
умолчанию» ответственность возлагается на преподавателя, но в силу
дефицита времени он не всегда уделяет ориентационной составляющей
должное внимание. Поэтому во время урока или лекции, на которой
рассматривается решение задачи, у учащихся вполне могут возникнуть
вопросы:
почему решение ищется именно в таком виде?
возможно ли другое представление решения?
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как догадаться, что нужно сделать предположение о предстлении
решения в каком-то виде и в каком именно?
Эти вопросы обычно в явном виде не формулируются и поэтому,
ввиду постоянного недостатка времени, у преподавателя возникает соблазн
оставить эти несостоявшиеся вопросы без ответа и, тем самым, свести
ориентационную составляющую решения «на нет».
Таким образом, такой весьма продуктивный подход, как поиск
решения в некотором заранее выбранном (на основе анализа условия задачи)
виде, может не войти в активный багаж учащегося, что непременно скажется
в дальнейшем как в учебной, так и в производственной или научной
деятельности, ибо он является важной частью моделирования проблемы и
широко используется в различных областях знания.
Действительно, в курсе высшей математики, этот прием используется
весьма широко. Так с его помощью производится интегрирование
рациональных дробей, решение некоторых классов дифференциальных
уравнений, представление функции в виде степенного ряда или ряда Фурье.
К сожалению, в лекционном изложении этот прием встречается
значительно чаще, чем на практических занятиях (в силу того же дефицита
времени), хотя усвоения его можно лишь целенаправленно используя его в
повседневной практике.
Для усвоения студентами этого приема целесообразно его
использование в качестве альтернативного метода и в том случае, когда
его применение не приносит ощутимых “дивидендов”. Например, при
нахождении интеграла ∫ e x sin xdx . Эту совершенно стандартную задачу
обычно решают двукратным интегрированием по частям, либо применяя
формулу Эйлера:

∫e

x

sin xdx = ∫ e x Im eix dx = Im ∫ e(

1+ i ) x

dx .

Указанный прием для приведенного примера состоит в том, что
интеграл ищется в виде линейной комбинации функций e x , sin x , cos x ,
e x sin x и e x cos x с неопределенными коэффициентами, т.е.

∫e

x

sin xdx = Ae x + B sin x + C cos x + De x sin x + Ee x cos x + F .

Конечно, такого рода задачи вполне могут быть решены без
ротиенения указанного приема, однако при этом студенты получают
некоторую практику его применения на простых и доступных задачах. А
это обязательно скажется не только на восприятии лекционного материала,
но и тогда, когда с его помощью придется решать серьезные практические
задачи, т.к. указанный прием входит в обязательный инструментарий
любого исследователя, работающего в области физики и математики.
51

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ З
МАТЕМАТИКИ В МЕЖАХ ДОПРОФЕСІЙНОГО КОМПЛЕКСА
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
А.С.Кулік
Міський Палац дитячої творчості\
м.Донецьк, УКРАЇНА
Розвиток сучасної освіти, яка має багатокомпонентний зміст,
орієнтується на створення моделі навчально-виховного процесу, що
базується на застосуванні особистісно орієнтовних педагогчних систем,
вибір перспективних освітніх технологій, застосування комп’ютерної
підтримки навчання та управління, діагностичних та стимулюючих форм
контролю та оцінювання знань учнів, призвело до нової педагогічної етики
у позашкільній освітній діяльності, яка має такі визначальні риси як
взаєморозуміння, взаємоповага, творче співробітництво, що створює умови
для орієнтації на розвиток творчості – творчої активності, творчого
мислення, здібностей до адекватної діяльності за нових умов.
Впровадження іноваційних технологій педагогами ПЗО сприяє розвитку
самоорганізації особистості учня, що відвідує гурток з математики. У свою
чергу впровадження іноваційних технологій в управлінській діяльності сприяє
самовдосконаленню майстерності педагогів взагалі, керівника гуртка
математики, комп’ютерного гуртка, зокрема. Я.О.Пономарьов визначив
головним ключовим моментом розвитку механізму творчості здатність до
самостійної діяльності. Важливе місце в розвитку творчих здібностей належить
інтелекту. Інтелект – це формування життєво важливої мети; формування
мотивів діяльності, стабільності інтересів, система загальнолюдських ціностей.
Ми пропонуємо Концепцію управління дадатковою освітою в межах
ПЗО, до комплексу гуртків якого належать комп’ютерний та
математичний.
Метою Концепції є створення умов для задоволення потреб
вихованців ПЗО у професійному самовизначенні та творчій самореалізації
під час навчання у закладі додаткової освіти.
Задля реалізації вказаної мети необхідно реалізувати наступних
задачі: – забезпечити умови для проектування та організації навчального
змісту та методичної діяльності додаткової освіти з математики;
- врахувати вікові та індивідуальні особливості гуртківців під час релізації
навчальних програм та виховних заходів;
- спрогнозувати потреби та створити модель розвитку особистості через
застосування особистісно орієнтовних технологій.
Визначимо основні принципи управлінської діяльності на рівнях
адміністрація – керівник гуртка.
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Принцип поваги та довіри до людини. Принцип співробітництва.
Принцип цілісного погляду на людину. Принцип соціальної
справедливості.
Індивідуального
підходу.
Збагачення
роботи
(пробудження інтересу педагога, дитини до творчого пошук) Мотивування
та стимулювання. Консенсус. Колегіальності. Оновлення.
Для реалізації поставленої управлінської мати керівникові необхідно
враховувати фактори, які безпосередньо чи опосередковано впливають на
його діяльність. Ми виділяємо зовнішні та внутрішні фактори. До
зовнішніх факторів належать – науково-технічний прогрес; зміни
соціально-економічного становища в країні; ставлення та вимоги держави і
суспільства до закладів додаткової освіти, в тому числі до математичного
та комп’ютерного гуртків; розвиток психолого-педагогічної науки, теорії
управління та інших наук; світовий контекст розвитку освіти, розширення
міжнародної активності, зв’язків; ринкові фактори тощо. До внутрішніх
факторів відносимо – стан освітньої парадигми; розвиток ПЗО як
соціально-педагогічної системи; збереження та розширення мережі
закладів додаткової освіти різних типів; “тиск знизу”, що проявляється у
незадоволенні учасників навчально-виховного процесу існуючою
системою освіти; зростаючі вимоги до особистості керівника ПЗО, рівня
його функціональної компетентності;оновлення змісту допрофесійної
освіти та технології навчання; зміни у фінансуванні освіти та засобах
регулювання.
Механізм управління додатковою освітою з математики в межах
допрофесійного комплексу ПЗО.
1 етап. Прогнозування та мотивація ролі додаткової освіти в розвитку
життєвої компетентності учня (установчо-мотивуючий етап) Методи: аналіз
документації, вивчення передового досвіду роботи з теми, прогнозування.
2 етап. Аналіз діяльності педагогічного колективу щодо створення умов для
розвитку професійних (з математики, штучного інтелекту) інтересів та
обдарувань учнів (змістовно-пошуковий етап). 3 етап. Нарада при директорові:
“Аналіз роботи керівників математичного, комп’ютерного гуртків та
методичного відділу стосовно сприяння додатковій освіті в межах діяльності
допрофесійного комплекса ПЗО” (оцінювально-смисловий етап). 4 етап.
Організація діяльності щодо створення допрофесійного комплексу з
математики та обчислювальної техніки у ПЗО (адаптивно-перетворювальний
етап). 5 етап. Системо-узагальнюючий. 6 етап. Підсумковий контроль за
виконанням управлінських рішень з питання профілізації навчання
математиці та обчислювальній техніці (контрольно-рефлексивний етап).
Надана Концепція на даний час проходить апробацію на базі одного
з позашкільних навчальних закладів міста Донецька, але вже тепер помітна
її перспективність. Ми сподіваємось на серйозні досягнення та результати,
які зацікавлять управлінців подібних навчальних закладів та науковців.
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
С.В.Кучерявая
Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры, г. Макеевка, УКРАИНА
Одним из важных условий гуманизации образования является
усиление мотивации учебной деятельности. Мотив направляет действие,
стимулирует и управляет, организовывает и контролирует, задаёт его
смысл.
Исследователи, в частности А.А. Реан, отмечают, что высокая
позитивная мотивация может компенсировать недостаток высоких
способностей, в то время как повышенные способности не могут
компенсировать отсутствие учебного мотива и, как следствие, не дают
значительных успехов в учебе [2].
Таким образом, работая в высшей школе с коллективами почти
сформировавшихся интеллектуально учащихся, у которых основной
образовательный этап (общеобразовательная школа) уже завершен,
следует использовать доминирующую роль фактора мотивации над
фактором интеллекта.
И.П. Ильиным были выделены некоторые факторы, способствующие
формированию у студентов положительного мотива к учению:
 осознание ближайших и конечных целей обучения;
 осознание теоретической и практической значимости усваиваемых
знаний;
 эмоциональная форма изложения учебного материала;
 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий;
 профессиональная направленность учебной деятельности;
 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре
учебной деятельности;
 наличие любознательности и «познавательного психологического
климата» в учебной группе [1].
Добавляя к этим условиям принцип эвристического обучения о
подведении обучающегося к осознанию самого себя как субъекта учения,
получаем наиболее полную на данный момент общую схему действий по
усилению мотивационной напряженности, по влиянию на процесс
формирования у студентов мотивов учения. Применение этой схемы
создает предпосылки для качественного изменения учебного процесса.
Проблема формирования мотивов учения при изучении
общенаучных и фундаментальных дисциплин (в частности – высшей
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математики) в технических вузах имеет свои особенности. Так, например,
у студентов существует убеждение, что изучение неспециальных
дисциплин необязательно и даже мешает овладению профессиональными
знаниями и навыками. Демонстрация несостоятельности этого убеждения,
способствование формированию положительных мотивов учения являются
для преподавателя важными условиями успешной работы.
Первым шагом может служить выявление первоначальных мотивов
поступления в ВУЗ, с тем, чтобы, опираясь на это, правильно выбрать способы
коррекции мотивационной ситуации. В частности, по итогам тестирования,
проводившегося выборочно в группах 1 и 2 курса факультетов строительных
специальностей Донбасской национальной академии строительства и
архитектуры, удалось установить, что основным мотивом для поступления
студенты считают профессиональный (юноши – 65%, девушки – 45%). На
втором месте стоит желание повысить интеллектуальный уровень (юноши –
13%, девушки – 30%). Третий по значимости мотив у юношей (особенно
первокурсников) – желание побыть студентом (8%), у девушек третье место
занимают прагматические мотивы (26%).
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о
необходимости усиления мотивационного напряжения на практических
занятиях по высшей математике. Можно сгруппировать основные шаги в
направлении усиления мотивации и выделить следующие педагогические цели:
 усилить познавательные мотивы;
 усилить личностно-престижные мотивы;
 укрепить связь высшей математики с получаемой профессией;
 корректировать отрицательные мотивы (армия, случайность,
неопределенность и т.д.);
 вызвать положительные мотивационные образования (интерес,
желание, хотение и т.д.);
Для достижения поставленных целей можно использовать комплекс
средств, основными из которых являются:
 стиль педагогической деятельности;
 система эвристических задач;
 система прикладных задач;
 самостоятельная эвристическая работа студентов.
Таким образом, усиление мотивации является важной задачей по
улучшению качества обучения в высшей школе, особенно в условиях
интеграции образования, вызванной Болонским процессом.
ЛИТЕРАТУРА
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И. Фейгенберг
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В последнее время педагоги уделяют большое внимание
приближению учебных задач к задачам в реальной жизни. Под этим чаще
всего понимают текстовые задачи, в которых описываются жизненные
ситуации – например, выполнение работы, покупка чего-либо, движение
транспортных средств и т.д. Такого типа «жизненные» задачи
противопоставляются «абстрактным», где вместо цен, скоростей и пр.
фигурируют буквы-символы, заменяющие какие-то величины, и знакисимволы, обозначающие математические операции, которые надо
произвести с этими буквами-символами.
Однако приближение учебных задач к реальной жизни существенно не
столько в создании «жизненного сюжета», сколько в воплощении
информационной модели ситуации. Реальные жизненные проблемы
отличаются от традиционных учебных задач не столько своим внешним
сюжетом, сколько особой организацией содержания, т.е. построением и
структурой.
Остановимся здесь на некоторых отличиях традиционных учебных
задач от задач с жизненной «архитектурой». Мы считаем, что в числе
задач, предлагаемых учащемуся, должны быть задачи с недостающими
данными; задачи с нечетко поставленным вопросом; задачи с излишними
(порой избыточными, ненужными для решения данной задачи) сведениями
в условии; задачи на обнаружение возможной ошибки в предложенном
решении; задачи, допускающие только вероятностное решение. Во
многих случаях важно не столько получить точную формулу или
значение, сколько уметь представить себе каков масштаб и порядок
величин, которые встречаются при решении задач или при проведении
измерений. Такого рода задачи называются оценками. Умение делать
оценки позволяет в свою очередь построить модель явления, выбрать
разумные значения неизвестных параметров, проверять соответствие
результатов расчета с реальностью, а также проводить контроль за
правильностью рассужденией и выводов.
В качестве иллюстрации рассмотрим задачу, связанную с проектом
«Запуск водяной ракеты».
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Водяная ракета состоит из обычной пластиковой бутылки емкостью около 1.5 –
2 л, в которую наливают воду на четверть или на треть, плотно закрывают
пробкой с нипелем и затем переворачивают пробкой вниз. С помощью насоса в
камере ракеты создается давление, превышающее атмосферное. Когда избыток
давления достигает определенного значения, открывают затвор, пробка
выскакивает и струя воды создает реактивную силу и ракета взлетает. Оценим,
взлетит ли ракета? Способна ли реактивная сила преодолеть силу тяжести,
т.е. больше ли единицы отношение реактивной силы к весу ракеты? Из ракеты
за время ∆t вытекает объем жидкости,
V
равный: ∆V = SNeck * uw * ∆t , уносящий импульс
∆p = u w * ∆m w = u w * (ρ w * ∆V ) = ρ w * u 2w * S Neck * ∆t .

High

pressured
air

liquid

Согласно третьему закону Ньютона такой же импульс
получает и ракета, поэтому реактивная сила равна
произведению квадрата скорости струи uw2 на плотность
воды ρw и на площадь сечения горлышка SNeck : F = ρ W v 2W S Neck .
Хотя аналитическое выражение для силы известно, но как
получить ее численное значение если неизвестна скорость
струи? Как оценить ее? Известно, согласно закону
Бернулли, что кинетическая энергия единицы объема
жидкости равна перепаду давлений: ρv 2w 2 = p Rocket − p atm , порядок величины
которого известен – он составляет несколько атмосферных давлений.
Рассмотрим случай, когда перепад давлений равен атмосферному давлению,
совпадающему, с давлением водяного столба высотой 10 метров:
patm = ρ w * g * H0 ; H0 ≈ 10m ,
в этом случае реактивная сила равна
F = 2ρ w * g * H0 * S Neck . Масса ракеты определяется количеством воды,
содержащимся в ракете: MR = ρ w * VBottle * C; C ≈ 1 3 , где число С показывает
какая часть объема ракеты заполнена водой. Видно, что сила реакции струи
превышает вес ракеты, примерно в 12 раз.
2H0 * S Neck 2 * 1000cm * 3cm 2
F
=
=
≈ 12
MR * g
VBottle * C
1500cm 3 * 0.3

Это обстоятельство позволяет пренебречь силой тяжести, по
крайней мере, на стадии разгона водяной ракеты.
Итак, чтобы подготовить ученика к решению задач в реальной жизни (в
том числе и профессиональной, и бытовой), надо уже в школьные годы
приучить его к решению таких реальных ситуационных задач с разнообразной
«архитектурой». Это позволяет активизировать учащегося и вовлечь его в
процесс созидания задачи, повысить его мотивацию и включить его
эвристические способности.

57

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ОБ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
В.В. Лиманский, Л.М. Лиманская
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: lim3@skif.net
Алгоритм – это точное предписание о выполнении в
определенном порядке некоторой системы операций для решения задач
данного типа. В математике и информатике алгоритмы составляют
основную часть содержания. Обучение навыкам составления и
освоения алгоритмов является важнейшей частью математического
образования. Здесь существенным будет обучение: 1) умению
рассматривать алгоритм во всем многообразии его возможностей, т.е.
умению видеть весь класс задач, которые он может решать; 2) умению
разлагать алгоритм на его дискретные составляющие, четко различать
упорядоченные шаги вычислений; 3) навыкам выделять исходную и
конечную системы величин; 4) видеть и учитывать при составлении
детерминированность алгоритма, т.е. однозначную определенность
системы величин, получаемых на каждом этапе, от величин,
имеющихся в предыдущие моменты времени; 5) навыкам
формирования достаточно простых и ясных законов получения
последующих систем величин из предыдущих.
На занятиях по алгебре одним из первых и основных алгоритмов
у студентов появляется метод Гаусса решения систем линейных
уравнений. Следует заметить, что метод Гаусса не является жестко
детерминированной системой вычислений. Можно варьировать
порядок преобразований. Это представляет одну из трудностей его
освоения. Правда, есть система счета полностью однозначная. Однако
ее дословное применение приводит к необходимости вычислений с
дробными числами. Еще одна особенность метода Гаусса – это его
многочисленные разновидности. Например, алгоритм Евклида
нахождения наибольшего общего делителя двух (или более)
многочленов можно рассматривать как метод приведения к
ступенчатому виду одностолбцовой матрицы, составленной из
исходных полиномов. Здесь же находится и метод приведения к
каноническому виду λ -матрицы. И даже разложение в прямое
произведение циклических p -групп конечно порожденной абелевой
группы, заданной образующими и определяющими соотношениями.
Поэтому постепенное расширение сферы применения алгоритма Гаусса
и его разновидностей – очень полезная и нужная методическая задача
при обучении алгебре.
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Вычисление определителей методом приведения их к
треугольному виду и нахождение обратных матриц цепочками
элементарных преобразований, а также нахождение ранга матрицы
будут алгоритмами, родственными методу Гаусса. Кроме того, при
изучении линейного программирования студентам показывают
очередные варианты метода Гаусса. Все это делает данный алгоритм
важнейшим для многих курсов математики и ее приложений.
Алгоритм ортогонализации Грамма – Шмидта – несложный, но
весьма нужный метод вычислений. Здесь не слишком много
возможностей для варьирования счета. Однако в курсе численных
методов вычислений есть важные его разновидности.
Курс информатики, излагаемый студентам 1-го и 2-го курсов
математического факультета, наполнен работой по освоению и
конструированию самых разнообразных алгоритмов. К сожалению, не
во всех школах в достаточной мере ведется подготовка школьников по
информатике вообще и алгоритмическая подготовка в частности.
Первоначальным этапом такой подготовки студентов является
составление «машинных» программ на базе школьных задач, в которых
легко проверяется ответ.
Например, нахождение площадей, периметров фигуры; задачи
целочисленной арифметики. Одной из иллюстративных тем занятий
является графика. В результате «художественной» деятельности
происходит хорошая настройка студентов на работу с циклическими
алгоритмами, а знакомство с графикой пригодится для построения
моделей и графиков функций.
Циклический алгоритм – основной в тексте любой программы,
поэтому данной теме уделяется много внимания и времени. На
занятиях рассматривается круг задач по обработке линейных таблиц
(одномерных массивов), которые изучались в школе, в частности,
методы сортировки и упорядочения векторов.
В работе со школьниками очень сложное направление – руководство
научно-исследовательской работой. Здесь весьма труден вопрос новизны
результатов. Уровень работ передового края математики настолько высок,
что добраться до принципиально новых математических проблем
непросто. В то же время существует масса конкретных сравнительно
простых задач, решений которых либо не найти в доступной литературе,
либо представляется интересным получение новых с методической точки
зрения изложений. Зачастую школьнику трудно провести тонкое
теоретическое исследование. Однако всегда есть возможность
алгоритмизировать некоторые фрагменты рассуждений и вычислений,
просчитать частные случаи. Совсем замечательно и важно с общей точки
зрения, когда применение компьютера становится неотъемлемым
моментом исследования.
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БАЗОВІ ЗАДАЧІ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ П’ЯТОГО КЛАСУ
Г.М.Литвиненко
Науково-методичний центр середньої освіти
Міністерства освіти і науки України, м. Київ, УКРАЇНА
Під час вивчення натуральних чисел важливо, щоб учні усвідомили зміст
арифметичних дій. Тому необхідно розглянути з учнями основні життєві
ситуації, що моделюються кожною з них. Ефективну роль в реалізації цього
завдання відіграють текстові задачі, основними функціями яких є розвиток
логічного мислення школярів та ілюстрація практикного застосування
математичних знань. Зміст арифметичних дій належить до ключових
компонентів компетентності, а вміння розв'язувати прості задачі за їх
допомогою – до базових знань з математики 5-го класу. Попри все це, у
підручниках з математики, рекомендованих Міністерством освіти і науки
України, система таких задач відсутня. Пропонуємо системи задач, які
доцільно включити у зміст навчання математики.
1) Прості задачі, які розв'язуються додаванням:
Задача 1. Протяжність сухопутних кордонів України дорівнює
5631 км, а морських – 1959 км. Обчисліть протяжність кордонів
України.
Задача 2. Довжина Дніпра дорівнює 2201 км, а Дунаю – на 759
км більша. Знайдіть довжину Дунаю.
Якщо число а більше від числа b ( а>b) , то число b менше від
числа а ( а<b) . Тому розв'язування задачі не зміниться, якщо
переформулюємо її в такому вигляді:
Задача 3. Довжина Дніпра дорівнює 2201 км, що на 759км менша.
Знайдіть довжину Дунаю.
Для розв'язання цих задач можна скласти вираз а + b і знайти його
значення с при даних значеннях букв: а + b = c.
2) Прості задачі, які розв'язуються відніманням:
Задача 1. Площа Чорного та Азовського морів разом дорівнює 458
300 км2. Площа Чорного моря дорівнює 420 300км2.Чому дорівнює площа
Азовського моря?
Задача 2. Висота телевізійної вежі у Києві 380 м, а Ейфелева вежа в
Парижі на 60 м нижча від неї. Чому дорівнює висота Ейфелевої вежі?
Якщо число а менше від числа b ( а <b) , то число b більше від
числа а ( а > b),тому задачу можна формулювати таким чином:
Задача 3. Висота телевізійної вежі у Києві 380 м, що на 60 м більше,
ніж висота Ейфелевої вежі в Парижі. Чому дорівнює висота Ейфелевої
вежі?
Задача 4. Площа України дорівнює 603 700 км2, а сусідньої Польщі 312; 700 км2. На скільки площа Польщі менша від площі України?
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Розв'язання задачі не зміниться, якщо запитання у ній поставимо
інакше:
Задача 5. Площа України дорівнює 603 700 км2, а сусідньої
Польщі – 312 700 км 2 . На скільки площа України більша від площі
Польщі?
Для розв'язання усіх цих задач можна скласти вираз а – b і
знайти його значення с при даних значеннях букв: а – b = c.
3) Прості задачі, які розв'язуються множенням.
Задача 1. Швидкість крейсера 46 км/год. Яку відстань
проходить крейсер за 5?
Задача 2. Швидкість звуку 330 м/с, а надзвукового літака –
у 2 рази більша. Обчисліть швидкість літака за секунду.
Якщо число а більше від числа b у кілька разів, то число b
менше від числа а у стільки ж разів. Тому розв'язання задачі не
зміниться, якщо її сформулювати так:
Задача 3. Швидкість звуку в повітрі дорівнює 330 м/с, що у 2
рази менше від швидкості надзвукового літака. Знайдіть швидкість
літака.
Для розв'язання цих задач можна скласти вираз а ·b та знайти
значення с при даних значеннях букв: а·b = c.
4) Прості задачі, які розв"язуються діленням:
Задача 1. Площа прямокутника дорівнює 168 см2, а одна з його
сторін – 21 см. Обчисліть другу сторону прямокутника.
Задача 2. Відстань 492 км автомобіль проїхав зі швидкістю 82
км/год. За скільки годин автомобіль проїхав цю відстань?
Задача 3. Дріт завдовжки 345 см розрізали на 15 рівних частин.
Обчисліть довжину кожної такої частини.
Задача 4. З однієї ділянки зібрали 1437 ц картоплі, а з другої – в 3
рази менше. Скільки картоплі зібрали з другої ділянки?
Якщо число а менше від числа b у кілька разів, то число b більше
від числа а у стільки ж разів. Тому розв'язування задачі не зміниться,
якщо її сформулюємо так:
Задача 5. З однієї ділянки зібрали 1437 ц картоплі, що у 3 рази
більше, ніж з другої. Скільки картоплі зібрали з другої ділянки?
Задача 6. Швидкість літака 900 км/год, а поїзда – 90
км/год. У скільки разів швидкість літака більша від швидкості
поїзда? Розв'язання задачі не зміниться, якщо запитання в ній
поставимо інакше:
Задача 7. Швидкість літака 900км/год,а поїзда – 90 км/год.
У скільки разів швидкість поїзда менша від швидкості літака?
Для розв'язання усіх цих задач можна скласти вираз а : b і
знайти його значення с при даних значеннях букв а і b: а : b = c.
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ПРО ДЕЯКІ ПРИЙОМИ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
К.К.Ліфанова
Загальноосвітня школа № 32, м. Макіївка, УКРАЇНА
Евристика – наука, що вивчає закономірності побудови нових дій у
новій ситуації. Під новою ситуацією розуміють ситуацію, коли суб'єкт
навчання має справу з нестандартною задачею або з такою, що ніким не
розв'язана. Отриманий результат розв'язання задачі може бути як
об'єктивно, так і суб'єктивно новим. Об'єктивно новий результат
отримано вперше, суб'єктивно новий є новим для людини.
У навчальному процесі розвиваються евристичні функції мислення.
Найоптимальнішою діяльністю, що розвиває продуктивні способи
мислення особистості, уміння досягати мети і отримувати результати, є
евристична діяльність.
У шкільній практиці основою евристичної бесіди (від грецького
слова еврико – находжу, відкриваю) можуть бути спостереження учнів,
організовані з метою створення сумнівів, міркувань, творчих припущень.
Протягом бесіди учитель шляхом послідовних питань, отримуючи від
учнів відповіді на основі набутих знань, життєвого досвіду, доводить їх до
необхідності самим зробити відповідні висновки, тобто сформулювати
нові поняття, правила або відповідь на поставлену на початку бесіди
навчальну проблему. Питання, запропоновані вчителем, повинні
стимулювати самостійність роздумів і суджень учнів, допомагати їм
самостійно просуватися до розв'язання проблеми, що виникла в результаті
спостережень, розв'язання задачі або досліджень, відповідно до
наміченого плану. Евристична бесіда вимагає від учня активної розумової
діяльності, розкриває логіку побудови суджень учителя та логіку суджень
учня, сприяє оволодінню методами мислення та міркувань: аналізу,
синтезу, дедукції, індукції, а також використанню порівняння, зіставлення,
узагальнення та аналогій. Бесіда розвиває креативне мислення. Учні
аналізують відповіді, уточнюють, стверджують або спростовують їх.
Для накопичення прийомів евристичної діяльності потрібний
комплекс вправ і задач пошуково-дослідницького характеру. Наведу
приклади експериментально-дослідницьких задач, що можуть бути
використані у 6 класі.
Задача 1. Проведи коло довільного радіусу і дві хорди АВ та СО в
цьому колі, які перетинаються в точці О. Порівняй добутки АО·ОВ та СО·ОВ.
Повтори експеримент ще два рази. Що ти помітив? Сформулюй гіпотезу. Чи
можна на основі проведеного дослідження вважати цю гіпотезу доведеною?
Задача 2. Накресли коло радіуса 4 см і проведи його діаметр.
З'єднай кінці діаметру з довільного тонкого кола і виміряй кут, створений
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хордами. Проведи ті ж самі побудови і вимірювання ще для двох точок
кола. Що ти побачив? Повтори експеримент для кола довільного радіуса
і сформулюй гіпотезу. Чи можна вважати її доведеною за допомогою
проведених побудов і вимірювань?
Розв'язання дослідницьких задач продовжується у старших класах та
ускладнюється з віком учнів. Так при вивченні теми "Правильні
многокутники" у 9 класі пропонується дослідницька робота про можливість
покриття площини однойменними рівними многокутниками.
Розв'язання задач пошукового характеру, з одного боку,
ускладнює навчальний процес, а з іншого – дає змогу найбільш
талановитим учням реалізувати свої математичні здібності.
Учні повинні володіти прийомами евристичного мислення для
розв'язання базових, прикладних та нестандартних задач, особливо таких, що
моделюють процес математичної творчості, тобто містять наступні етапи:
постановка питання, висловлення гіпотези, доведення або спростування її зі
строгим логічним обґрунтуванням та аргументацією, перевірка відповіді з
виключенням хибних аналогій та узагальнень, висновок з наслідками в
залежності від обраних параметрів.
Відкриття принципово нових знань на підставі евристичних
прийомів просліджувалося на інтегрованому уроці математики та
фізики в 11 класі при введенні поняття похідної функції. До уроку були
розроблені спеціальні евристичні завдання та схеми, пов'язані з
п'ятьома групами задач:
1. Задачі про середню швидкість руху, швидкість спливання
деяких процесів.
2. Задачі про миттєву швидкість руху, миттєву величину струму.
3. Задачі про кутовий коефіцієнт дотичної до кривої.
4. Задачі про кутовий коефіцієнт січної до кривої.
5. Задачі узагальнюючого характеру.
Використання аналогій дозволило зробити висновок, що інтуїція
змушує нас приписувати усякому руху деяку швидкість, але ж
інтуїтивної очевидності недостатньо. Учням пропонувалося встановити
східне та відмінне у етапах розв'язання задач поданих груп. Після
того, як розглянуто розв'язання задач 1-4 груп, учні були підведені
до думки, що можна говорити про швидкість зміни функції взагалі, а не
тільки руху в механічному значенні. Поступове оформлення
евристичної схеми за розв'язанням задач допомогло прийти
самостійно до висновку, що обчислення зміни функції завжди
приводить до певного граничного переходу, що народжує нове
математичне поняття – поняття похідної функції.
Власний багаторічний досвід використання прийомів евристичної
діяльності на уроках математики доводить, що така діяльність має
виняткову важливість для розвитку творчих компетенцій учнів.
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ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Э.Б. Малкин
Общеобразовательная школа № 64, г.Донецк, УКРАИНА
Эвристический или, изначально, частично-поисковый, метод
обучения предусматривает, во-первых, создание такой учебной ситуации,
при которой ученик мог бы открыть что-то новое, чего нет в наших
стабильных (не обязательно лучших) учебниках; во-вторых, привитие
учащимся с раннего школьного возраста интереса к математике как
школьному предмету и, в последствии, как науке с её огромными
возможностями и применениями; в-третьих, увлечь учащихся постоянным
поиском нового.
В начальных классах на понятных ученикам «житейских» ситуациях
(оплата покупки и других) можно подвести их к открытию свойств
сложения (кроме известных переместительного и сочетательного),
вычитания, умножения и деления, что позволит приучить их к устным
вычислениям наиболее рациональным способом. Подбирая задачи с
занимательным
содержанием
(сказочные
персонажи,
герои
мультфильмов), уже в начальной школе можно (и нужно!) прививать
учащимся интерес к математике. Привлечение детей к участию в
различных конкурсах (международный математический конкурс «Кенгуру
без границ», всеукраинский природоведческий конкурс «Колосок»,
региональный конкурс «Золотой ключик»), олимпиадах, викторинах,
математических боях способствует развитию учащихся. Проведение
разъяснительной работы с родителями поможет учителям в их урочной и
внеурочной деятельности.
Очень важно в процессе обучения на уроке и при организации
самообразовательной деятельности ученика создать проблемную ситуацию
для достижения определённой цели и наметить план работы.
Например, учащиеся умеют находить корни приведённого
квадратного уравнения. Учитель даёт несколько уравнений данного типа и
ставит проблему: «Сопоставьте результаты сложения и произведения
корней приведенного квадратного уравнения с коэффициентами этого
уравнения и сделайте выводы». Школьники самостоятельно «откатают»
для себя теорему Виета для приведённого квадратного уравнения, а затем
и для уравнения общего вида.
Более «сильным» учащимся можно предложить несколько
уравнений третьей, четвёртой степеней, заранее указав их корни; задание:
найти сумму корней, сумму попарных произведений корней и т.д. и
сопоставить результаты с коэффициентами полного уравнения. Такие
ученики смогут открыть для себя теорему Виета для уравнения любой
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степени с действительными корнями. При изучении (во внеклассной
работе) комплексных чисел учащиеся смогут открыть для себя теорему
Виета для любых уравнений.
Или другой пример. Изучив изложенные в учебнике А.В. Погорелова
«Геометрия 7-9» свойства параллелограмма, предложить учащимся
пофантазировать и придумать ещё несколько свойств параллелограмма
(свойства
биссектрисы
угла
параллелограмма;
биссектрис
противоположных углов; углов, прилежащих к одной стороне и т.п.).
Считаю полезным и необходимым приучать учащихся к анализу
различных ситуаций, влияющих на возможность или невозможность
реализации действий, направленных на решение задачи, на достижение
поставленной цели.
Если учесть, что многие математические задачи допускают не один
способ решения на различной стадии обучения, поиск различных способов
решения (особенно при обобщении и систематизации темы или всего
курса) является одной из составных частей эвристического обучения
математике.
Например, задача о нахождении основания равнобедренного
треугольника, зная его боковую сторону и медиану боковой стороны.
Решая эту задачу различными способами (а их нужно найти!), можно
повторить около 80% школьной планиметрии. Первый способ – применить
свойства медианы треугольника; второй способ – применить теорему
Фалеса и теорему Пифагора; третий способ – достроить до
параллелограмма и применить его признак, свойства и метрические
соотношения в параллелограмме; четвертый способ – применить теорему
косинусов (здесь уже не нужны дополнительные построения); пятый
способ – применить формулу Герона для площади треугольника и
1
2

следствия из формулы S = aha ; шестой способ – применить координатный
метод (координатные формулы середины отрезка и расстояния между
двумя точками координатной плоскости). Именно поиск этих способов
(под руководством учителя, если учащиеся сами не могут их найти) –
эвристика на практике.
Считаю, что поощрение за нахождение нестандартных способов решения стандартных задач и стандартных способов решения нестандартных
задач стимулирует поисковую работу учащихся, мобилизует их на самообразовательную деятельность.
Чем раньше учащиеся вовлекаются в участие в олимпиадах, турнирах, чемпионатах разного уровня — от школьного до международного, тем
результативнее будет работа и ученика, и учителя в эвристическом обучении математике.
Эвристика — наука об открытиях.
Учитель, открой ученика, и он откроет тебя!
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РОЗГЛЯД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ РІЗНОМАНІТНИХ
РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧІ ЯК ОДНА З УМОВ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
О.А.Мандражи
Харківський національний педуніверситет ім. Г.С.Сковороди
м.Харків, УКРАЇНА
E-mail: OksanaMandraji23@list.ru
Основним завданням уроків математики є розвиток розумових
здібностей учнів і в цьому значну роль відіграє постійне приділення уваги
з боку вчителя до багатоваріативності розв’язань однієї задачі чи
доведення теореми. Справжній учитель з цікавістю і повагою відноситься
до думок своїх учнів, виділяє час для їх питань, залучає до спільного
створення уроку. Навіть, якщо учень помиляється, його ідея або
розв’язання заслуговують на увагу. Кожен може помилитись, а ось знайти
помилку, зуміти її виправити і при цьому не впасти духом – найпотрібніше
вміння для людини. При організації таких уроків необхідно враховувати
рівень підготовленості учнів. Якщо в сильному класі вчитель може
розраховувати на розсип цікавих рішень, то у слабкому – не завжди. У
будь-якому разі, вчитель може бути прикладом і, розглядаючи різноманітні
розв’язання задачі, розкривати перед учнями глибину людської думки,
захоплювати красою математики. Наведемо три різні способи розв’язання,
що були запропоновані учнями, наступної задачі (8-9 клас):
В опуклому чотирикутнику ABCD діагоналі AC і BD перетинаються
в точці O. Відомо, що AO=BO, BC=CD і AC=OD. Знайдіть значення
кута BAC.
В
c
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a
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I спосіб
Нехай OD=b, тоді
AC=b, OC=b-a. ∆ BCD –
рівнобедрений за визначенням.
Опустимо
з
точки С на BD перпендикуляр СК: т.К є BD (основа
перпендикуляра т.К є OD,
т.я.
у
рівнобедреному
трикутнику висота є і
медіаною, отже BK=KD, а
за умовою задачі OD=
AC=b, AC=AO+OC=a+OC,
AO=BO, значить BO<OD).
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Нехай ОК = х; оскільки СК – медіана, то ВК=KD=

b+a
, BD=a+b i
2

b−a
b+a
b+a
. a+b=a+x+
, x =
. Ми отримали, що у ∆ ОКС
2
2
2
( ∠ К=90 ) катет ОК вдвічі менший за гіпотенузу ОС, отже ∠ ОСК=30 , а
∠ СОК=60 . ∠ СОК= ∠ BOA=60 як вертикальні.
Т.я. ∆ AOB – рівнобедрений, то ∠ A= ∠ B=(180 -60 ):2=60 . Отже
шуканий ∠ BАС=60 .

BD=a+x+

ІІ спосіб
Д.п. SD ІІ AC, AS ІІ OD, отже AODS – паралелограм за визначенням
і AO=SD=а, OD=AS. ∆ ASC – рівнобедрений за визначенням (AC=OD за
умовою, OD=AS за побудовою, отже AC=AS), значить ∠ C= ∠ S.
Т.я. AC ІІ SD, то ∠ ACS= ∠ CSD як внутрішні різносторонні при
паралельних прямих AC і SD та січній CS. ∠ ASC= ∠ DLC як внутрішні
різносторонні при паралельних прямих AS і OD та січній CS.
∆ SLD – рівнобедрений за ознакою, отже SD=LD=а.
∆ BCD – рівнобедрений за визначенням, отже ∠ CBD= ∠ CDB.
∆ BOC= ∆ DLC за першою ознакою рівності трикутників (BO=LD=а,
BC=CD за умовою, ∠ B= ∠ D), значить CO=CL і ∆ OCL – рівнобедрений за
визначенням. Отже ∠ COL= ∠ CLO, а т.я. ∠ CLO= ∠ DLS як вертикальні, то
∠ COL= ∠ CLO= ∠ OCL=60 .
∠ COL= ∠ BOA=60 , отже ∆ AOB – рівносторонній, значить шуканий
∠ BAC=60 .
ІІІ спосіб
За теоремою косинусів у ∆ COD: c2=b2+(b-a)2-2b(b-a)cos ∠ COD
y ∆ COB: c2=a2+(b-a)2-2a(b-a)cos ∠ BOC=
a2+(b-a)2-2a(b-a)cos(180 - ∠ COD) = a2+(b-a)2+2a(b-a)cos ∠ COD,
c2=b2+(b-a)2-2b(b-a) cos ∠ COD=a2+(b-a)2+2a(b-a) cos ∠ COD,
b2-2b(b-a) cos ∠ COD=a2+2a(b-a) cos ∠ COD,
2a(b-a) cos ∠ COD+2b(b-a) cos ∠ COD=b2-a2,
cos ∠ COD(2a(b-a)+2b(b-a))=b2-a2,
cos ∠ COD=

(b − a )(b + a)
,
2(b − a)(b + a)

∠ COD= ∠ BOA=60
шуканий ∠ BAC=60 .

1
2

cos ∠ COD= , отже ∠ COD=60 .

(як вертикальні), ∆ ABO – рівносторонній, отже

Спрямованість учителя на багатоваріативність розв’язань приносить
всім учасникам навчально-виховного процесу задоволення від думок і
спілкування, а головне, виключає однотипність і стандартність мислення.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТАТИВАХ ЭВРИСТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
Н.П. Манзий
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
В настоящее время внимание к проблеме развития творческих способностей школьников усиливается во многих странах мира. Задатки таких
способностей присущи любому ребенку, только нужно уметь раскрыть и
развить их. Ученики средних школ должны не только овладеть материалом
школьной программы, но и уметь творчески применять его, а это возможно
только в результате педагогической деятельности, создающей условия для
самостоятельного творческого подхода школьников к изучению математики.
Поэтому проблема развития творческих способностей учащихся посредством
эвристического метода обучения является одной из наиболее актуальных. В
этом учителям помогают факультативы, основная задача которых состоит в
том, чтобы, учитывая интересы и способности учащихся, расширить и углубить
изучение программного материала, ознакомить с некоторыми общими математическими идеями, приобщить к творческой деятельности, научить анализировать, исследовать, находить подходы к решению математических задач.
Основная цель факультативов эвристической направленности –
оказать учителю конкретную помощь в решении важнейшей задачи
преподавания математики – развития математического мышления и
творческой активности учащихся. Эвристическое обучение математике –
это обучение через открытия, через собственное проникновение ученика в
глубины природы или культуры [1].
Учитель на факультативных занятиях дает ученикам не только систему
математических фактов, но и организовывает поиск новых закономерностей,
руководит развитием математической интуиции, знакомит с эвристическими
приемами решения задач, то есть с приемами, которые не зависят от того, к
какому разделу школьной программы относится тот или иной учебный материал.
Примером таких факультативных занятий может служить, разработанная нами
методика, состоящая из обучения через эвристико-дидактические конструкции, в
виде системы эвристически ориентированных задач по теме «Начала теории
уравнений» для учащихся 9 класса Школы Юных Математиков при
математическом факультете ДонНУ. В системе содержаться задачи,
направленные на формирование у учащихся таких важных понятий как
многочлен, уравнение, равносильность уравнений. Данная система
эвристического обучения учит школьников самостоятельно творчески изучать
математику, развивать познавательный интерес, наблюдательность, так как
эвристическая задача требует определенных умений: анализировать её условие,
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преобразовывать основные проблемы в ряд частных, проектировать план, этапы,
направления поиска решения, проверять решение. Система специально
разработанных эвристических задач помогает школьнику научиться
самостоятельно находить различные подходы к поиску решения заданий по теме.
По каждой теме предлагается тест на актуализацию знаний по данной
теме, где обсуждаются вопросы, связанные с пониманием тех основ, которые
входят в содержание данной темы на обязательном уровне их усвоения.
Обучаемый имеет возможность самостоятельно поработать с тестом, затем
проверить свои результаты, обратившись к программе коррекции, а также
проанализировать и сравнить предлагаемое обсуждение правильного ответа со
своим личным. В случае большого количества допущенных ошибок ученик
имеет возможность после работы с программой коррекции к первому тесту
рассмотреть повторный тест, в котором обсуждаются те же идеи, что и в
первоначальном тесте. Далее учащемуся предлагаются программы «Задачаметод» или «Софизм» по данной теме. Необходимо к задаче или набору из
нескольких задач, с предлагаемыми методами или способами их решения
выбрать правильный и наиболее рациональный способ (программа «Задачаметод»), либо найти ошибку в рассуждении, когда предложенная задача
представляет собою цепочку выполненных действий по ее решению, в которой
на одном этапе допущена ошибка (программа «Софизм»).
На следующем этапе, при организации индивидуальной работы,
обучаемому предлагается система эвристических задач с эвристическими
подсказками к ним. К каждой задаче, которая предложена для
самостоятельного решения, ученику дано эвристическое «наведение» на
поиск ее решения. Такая подсказка способствует осмысленному подходу к
поиску решения задач. В случае затруднения при решении каждой задачи
ученик имеет возможность посмотреть правильный ход решения задачи в
коррекциях и ответах. Эвристические подсказки помогают учащимся
понять идею решения, найти правильный путь к решению задач, оставляя
разумную долю самостоятельной работы. Так как в процессе изучения
математики школьники часто сталкиваются с различными трудностями, то
в обучении, построенном эвристически, эти трудности часто становятся
своеобразным стимулом обучения.
Ценность эвристических факультативных занятий по математике
заключается в том, что учащиеся самостоятельно добывают новые знания,
учатся их применять исходя из уже имеющегося опыта, учитель лишь
подводит их к правильному решению. Эвристическое обучение
способствует формированию своей точки зрения, своей позиции, своего
математического и не только миропонимания.
ЛИТЕРАТУРА
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ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИК ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З
ПАРАМЕТРАМИ
О.В.Мартиненко
Сумський державний педуніверситет ім. А.С. Макаренко
О.П.Маслов
Сумський державний університет
м. Суми, УКРАЇНА
E-mail: amas@maimo.sumdu.edu.ua
Загально прийнято технологію та методику навчання математики
будувати так, щоб у свідомості кожного учня зберігалися основні
математичні ідеї та ті операційні знання, які дають змогу використовувати
їх у подальшому навчанні або у майбутній професійній діяльності. Метою
евристичного навчання математики є надання учням можливості добувати
знання, набувати уміння, формувати поняття і застосовувати їх,
висловлювати судження і робити висновки, розв’язувати математичні
задачі, а також сприяти процесу зміни особистісних якостей учня, які
розвиваються за допомогою різноманітних евристичних прийомів.
Зважаючи на те, що в евристичному навчанні, зокрема при формуванні
математичних понять, важливе місце займають навчальні та евристичні
задачі, перевагу варто надавати завданням на дослідження, встановлення
закономірностей, а також тим, які вимагають не стільки знань теорії,
скільки оригінального, евристичного мислення. Такими вправами можуть
бути задачі з параметрами.
Задачі з параметрами, як форма математичного моделювання,
описують природні процеси, їх постановка і розв’язання розвиває в учнів
здібності до формалізації математичного матеріалу, відокремлення форм
від змісту, здібність до абстрагування від конкретних кількісних
співвідношень та просторових форм. Саме ці задачі допомагають учням
усвідомити практичну значимість математики як апарату вивчення
закономірностей реального світу. Вони є одним з найпотужніших засобів
узагальнення і систематизації знань учнів, формування в них гнучкості,
критичності мислення, розвитку дослідницьких здібностей, оскільки,
незалежно від вимог задачі, їх розв’язування вимагає високого рівня знань,
глибокого розуміння суті математичних понять та наявності особливих
якостей мислення. Найбільш вживаними методами розв’язування завдань з
параметрами є аналітичний та графічний. Аналітичним методом знаходять
розв’язки задачі для кожного значення параметра, визначають кількість
розв’язків в залежності від значення параметра, знаходять всі значення
параметра, при яких задача має задане число розв’язків, а також
розв’язують задачі з додатковими умовами. Але іноді аналітичний спосіб
приводить до громіздких викладок, тобто є технічно складним, а
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застосування графічного методу значно полегшує розв’язування задачі. У
залежності від того, яка роль відводиться параметру (нерівноправна або
рівноправна зі змінною), відповідно виділяють два основних типи
графічного методу:
1). Побудова графічного образу на координатній площині (х, у);
2). Побудова графічного образу на координатній площині на
площині (х,а).
Перший тип графічного методу є доцільним, коли на площині (х, у)
функція у = f(х, а) визначає сімейство кривих, що залежить від параметра а.
Слід враховувати, що кожне сімейство f(х, а) має певні характерні властивості,
а його графічний образ не завжди описується простими перетвореннями. Тому
іноді важливо сконцентрувати не на тому, як пов’язані криві одного сімейства,
а на самих кривих.
Погляд на параметр, як рівноправну змінну знаходить своє
відображення у другому типі графічного методу. Так параметр вважають
“рівноправним” зі змінною і виділяють йому “свою” вісь. Виникає
координатна площина (х, а).
В задачах фігурує лише один параметр а і одна змінна х, вони
конструюють деякий аналітичний вираз F(x, a), G(x, a) і т.д., графіки
рівнянь F(x, a)=0, G(x, a)=0 і т.д. будуються нескладно в системі
координат (х, а). Говорячи про графічні методи, неможливо обійти таке
делікатне питання, як питання строгості, тобто про законність розв’язання,
що будується на графічних міркуваннях. З формальної точки зору
результат, узятий з рисунка, не підкріплений аналітично, отриманий не
строго. На наше переконання, вимога до рівня математичної строгості
повинна визначатися в залежності від конкретної ситуації.
До позитивних моментів графічного методу можна віднести його
алгоритмічність, наочність та раціональність. Але він має і певні недоліки.
Так, побудова графіків іноді вимагає значних затрат часу, а якщо хоча б
один з графіків рівнянь учні не можуть побудувати без застосування
похідної, то цей метод не придатний.
Визначимо рівні застосування графічного методу при розв’язуванні задач з
параметрами:
1. Графічний метод доцільно використовувати в класах з
поглибленим вивченням математики, де проводяться подвоєні уроки,
оскільки зазвичай задачі потребують багато часу для розв’язування.
2. Цей метод можна застосовувати на факультативних заняттях і
математичних гуртках. Учні можуть проводити самостійну дослідницьку
роботу, готувати доповіді, реферати.
3. Графічний метод можна ефективно використовувати як
індивідуальний метод навчання. Учневі пропонується приклад для
розв’язування, час не обмежується; при виникненні проблем учень має
змогу звернутися до вчителя.
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ПРО ДЕЯКІ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
Л.П. Масюта
Луганський національний педуніверсітет ім.. Т. Шевченка,
м.Луганськ, УКРАЇНА
E-mail: cegec@yandex.ru
В умовах реформування національної системи освіти, відтворення і
зміцнення інтелектуального потенціалу українського народу, особливо
актуальним стає необхідність удосконалення системи роботи вчителя,
оволодіння сучасними технологіями навчання. У сучасній школі при
організації навчальних занять все частіше виникає необхідність
активізувати самостійну діяльність учнів, створення проблемних ситуацій,
при вирішенні яких і відбувається творче оволодіння професійними
знаннями, навичками, уміняннями, а також розвиток розумових
здібностей. Таку організацію навчальних занять і називають проблемним
навчанням.
Суть проблемного навчання складають два поняття: проблемна
ситуація і проблема. Характерною ознакою проблемного підходу являється
самостійна пізнавальна діяльність учнів.
Як відомо, мислення реально здійснюється як розв’язання задач.
Саме тому процес навчання будують так, що учням послідовно
пропонують певні учбові задачі. За своїм характером ці задачі можуть
суттєво відрізнятися одна від одної, але за деякими основними
особливостями їх можна об’єднати в три групи.
У задачах першої групи від учнів вимагають тільки відтворити те, що
вивчалось раніше, повторити те, що чули або читали, написати формулу і
тому подібне. Ці репродуктивні задачі контролюють стан пам’яті та уваги,
фіксують міцність запам’ятання учнями деяких фактів.
Недооцінювати такі задачі не можна, тому що тільки знання фактів
може бути відправним пунктом мислення. Таким чином, задачі першої
групи, які виконують функції контролю, дають певну користь і учням.
Однак вони відіграють також важливу роль і в систематизації вивченого
матеріалу, надають певну допомогу також при розв’язуванні інших задач,
тому що звертають увагу учнів на ті чи інші факти курсу, який вивчається.
Однак не потрібно і переоцінювати задачі першої групи. Щоб
утримати в пам’яті надовго научні факти, репродуктивної діяльності,
повторення замало. Основою міцного засвоєння матеріалу є його
застосування. А це вже характерна риса задач інших груп. Тому ж в
процесі репродуктивної діяльності дуже важко використовувати
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різноманітні вправи, а одноманітність праці веде до втрати учнями
інтересу до навчання.
У задачах другої групи йде мова про застосування отриманих учнями
знань і умінь. Однак перед цим застосуванням (використанням)
проводиться певна розпізнавальна робота: учень виявляє деякі особливості
умов задачі і на підставі цього аналізу відносить задачу, яка розглядається,
до вправ відомого типу. При цьому загальний план розв’язання задачі, що
пропонується, зрозумілий учнями, відомий (зокрема в загальних рисах) і
метод виконання завдання. Залишається тільки вибрати із запропонованих
у вивченої частині курсу теорем і формул ті, які можуть знадобитися для
досягнення поставленої мети (прийом розкладання многочлена на
множники, формули для обчислення площі трикутника, прийоми
розв’язування системи лінійних рівнянь, співвідношення між елементами
подібних фігур і т.п.).
Принципових труднощів при розв’язуванні задач другої групи, як
правило, не виникає. Вони допомагають учням розібратися у вивченному
матеріалі, систематизувати те, що вже пройдене. Однак, як і задачі першої
групи, вони не просувають учнів вперед.
В задачах третьої групи алгоритм розв’язування учням невідомий, і
вони до початку роботи не можуть встановити, чи достатньо у них знань і
умінь для виконання завдання. Саме тому задачі третьої групи ставлять
учнів у найбільш важкий стан, вимагаючи від них посиленої розумової
діяльності. Однак, в той же час вони більше, ніж вправи інших типів,
сприяють психічному розвитку учнів. Такі задачі називаються
проблемними.
Іноді вважають, що характерною рисою проблемної задачі є наявність
одного невідомого шляху розв’язування. Інші засоби (якщо вони існують)
значно важчі, а можливо і недосяжні учням. Багаторічний досвід показує, що
ефективним засобом вирішення проблемних задач є використання так званих
ланцюжків (зв’язок) задач. До такої зв’язки входять 2-5 вправ, остання з яких
має бути проблемною. Усі інші відіграють допоміжну роль. Вони
полегшують відбір необхідної інформації для вирішення проблемної задачі, а
також демонструють методи та прийоми, які доречно використовувати. Як
правило, ці допоміжні задачі не складні, вони не потребують значних витрат
часу, до вирішення цих задач учні приступають впевненно. Таким чином
постановка проблемної задачі при використанні зв’язки задач відбувається
природньо, що дуже важливо при свторенні та вирішенні проблемних
ситуацій.
Проблемні задачі характеризуються не тільки непередбаченним
засобом виконання, але й тим, що штовхають учня на необхідність глибше
вивчати умову і тільки в результаті цього виявляти можливості розв’язання
задачі. Саме ця риса допомагає проблемним задачам відігравати
розвиваючу роль.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
Н.П. Маякова
Донецкий учебно-воспитательный комплекс №114
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: mayak_and_pashko@mail.ru
Проблема эвристического обучения математике тесно связана с
проблемой развития творческих способностей учащихся и воспитания
активной личности. Чтобы выпускники школ умели творчески применять
свои знания, нужно в школе создавать условия для творческого развития
учащихся.
При разработке методики формирования творческих способностей
посредством эвристического метода учитель должен учитывать: общий
уровень развития ученического коллектива, возрастные особенности
формирования креативной сферы, личностные особенности учащихся. В
младшей школе основа учебной мотивации – естественная
любознательность, в старшей школе – практическая необходимость сдачи
экзаменов, получения аттестата, продолжения образования в средних
специальных и высших учебных заведениях.
В средней школе главные трудности детей: отсутствие
специфической учебной мотивации.
Важно, чтобы в структуру умственной деятельности школьников
помимо алгоритмических умений и навыков, фиксированных в
стандартных правилах, формулах и способах действий, вошли
эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Владение
этими приемами необходимо для самостоятельного управления процессом
решения творческих задач, применения знаний в новых, необычных
ситуациях.
В начальной школе решение задач курса «Развивающие игры»
способствует формированию устойчивых познавательных интересов,
умений и навыков мыслительной деятельности, творческой инициативы и
самостоятельности в поисках способов решения задач.
В средней и старшей школе при решении развивающих задач на
уроках математики (алгоритм Евклида, введение вспомогательной
неизвестной, выделение целой части дроби, принцип Дирихле, задачи на
раскраску и разбиение плоскости, метод инвариантов, инверсия,
математическая индукция и т.д.) создаются благоприятные возможности
для проявления инициативы и самостоятельности учащихся, развития их
творческого потенциала.
Приемы и методы эвристического обучения, которые были
использованы на уроке геометрии в 11 классе по теме «Многогранники»:
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• Поиск ошибочных утверждений
Укажите ошибочное утверждение:
- Сумма всех плоских углов многогранного угла меньше 360º;
- Каждый плоский угол трехгранного угла меньше суммы двух
других;
- Против равных плоских углов трехгранного угла лежат равные
двугранные углы;
-Три луча с общим началом образуют трехгранный угол.
(ошибочное последнее утверждение: три луча с общим началом,
не лежащие в одной плоскости, образуют трехгранный угол.)
• Поиск решения нестандартных задач
1. Какое число вершин может иметь многогранник?
- Любое натуральное число, большее трех;
- Любое четное число, большее трех;
(первый ответ верный; например, число вершин треугольной пирамиды
равно 4, а четырехугольной – 5)
2. Может ли призма иметь 33 ребра?
- Да;
- Нет;
(ответ: да; число ребер призмы кратно 3)
3. Какое число ребер может иметь пирамида?
- Любое натуральное число, большее пяти;
- Любое четное число, большее пяти;
(второй ответ верный; количество боковых ребер равно количеству сторон
многоугольника, лежащего в основании)
• Закончить составление задачи
Основанием пирамиды является треугольник со сторонами 6, 8, 10.
Каждое боковое ребро равно 13. …? (используя метод вспомогательных
вопросов, учитель ведет учеников к ответу:
а) найти высоту пирамиды;
б) доказать, что одна из боковых граней перпендикулярна плоскости
основания;
в) найти площадь полной поверхности пирамиды.)
Решение задачи тоже интересно. На первом шаге нужно увидеть, что
треугольник со сторонами 6, 8, 10 прямоугольный. Далее, из равенства
боковых ребер следует, что вершина пирамиды проектируется в центр
описанной окружности около основания пирамиды, то есть в середину
гипотенузы. Значит, одна боковая грань содержит высоту пирамиды и
перпендикулярна основанию. Площадь поверхности пирамиды находится
как сумма площадей всех граней пирамиды.
Развитию творческих способностей учеников также способствуют
занятия спецкурсов, факультативов, участие в различных математических
конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательская работа в МАН.
75

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ В КОНТЕКСТЕ ЭВРИСТИКИ
В.Б. Милушев, Д.Г. Френкев
Пловдивский университет им. П. Хилендарского,
г. Пловдив, БОЛГАРИЯ
Е-mail: milushev@pu.acad.bg
Развитие умения для эвристической деятельности всегда связано с
пониманием, анализированием и решением задач. Прототип творческого
мышления есть проблемная ситуация. Д.Пойа рекомендует: каждую новую задачу
субъект должен решать на основе ее связи с другими задачами и актуализации
его предыдущего опыта, причем и пользуясь им в процессе решения, и вместе с
тем утверждая и накапливая такой опыт с решением каждой новой задачи.
Как указано в [1], инсайт (озарение, мгновенная реорганизация)
зависит от: предыдущего опыта; честоты использования проблемных задач;
уровня мотивации; эмоционального напряжения личности.
Имея в виду указанные обстоятельства, следует системно предлагать
учащимся проблемные задачи, адекватные их возможностям, а также
„проблематизировать” некоторые этапы решения задач, с целью развития умений
для эвристической деятельности.
Известно, что в каждой задаче содержатся три типа информации:
основная, которая наталкивает учащего на общие идеи и методы решения;
специфическая – на специальные, частные методы или на конкретные способы; и лишняя информация. В этапе „поиска решения” уместно, чтобы в
начале обучаемый вычленил основную информацию и на ее основе определил вид задач (если он ему известен), к которому данная задача принадлежит, а, изходя из этого, – и характерный метод решения. Однако, если рассматриваемая задача принадлежит новому виду, то решающий задачу, в
етапе „взгляда назад”, может сделать формализацию, описывая новый вид
задач и типичный для него метод поиска решения. Этот подход особенно
эффективен при обучении студентов, ибо они приобретают умения делать
формализацию, которая является результатным средством для генерирования идей для самостоятельного решения задач определенной структуры.
Кроме того – как будущие учителя математики и, сознавая ясно эффективность такого подхода, они могли бы применять его целенаправленно в
работе со своими учениками. В этом и является новизна нашей идеи.
В докладе мы иллюстрируем эту идею при работе над задачами, при
которых задана фигура, от которой (в процессе поиска решения) можно
конструировать другие фигуры, содержащие данные и искомые элементы.
Как основное средство реализации деятельности „формализации”
задачи мы используем метод параметризации геометрических объектов,
(который изучается студентами). Целесообразно начинать со сравнительно
менее сложной задачи.
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Задача. Дана трехугольная пирамида ABCD, для которой известно:
ребро DС перпендикулярно плоскости основания АВС, ребро АD образует
с плоскостью основания угол ϕ и имеет длину p, а ребро ВD имеет длину
q, АСВ = γ . Найти cos ADB.
В этапе „взгляда назад” со студентами мы комментировали вопросы:
1. До какой реляции определена фигура ABCD указанными в условии
параметрами? (Ответ: До одинаковости).
2. Которые фигуры и в какой последовательности мы рассмотрели в
процессе решения задачи? (Ответ: ∆ ACD, ∆ BCD, ∆ ABC и ∆ ABD ).
3. Что характерно для этой последовательности фигур и для каждой
из них? (Ответ: Первая фигура – ∆ ACD параметризована до одинаковости;
каждая следующая фигура имеет один или несколько общих параметров с
предыдущими фигурами, которые вместе с некоторыми из данных
параметров параметризируют ее до одинаковости; для последней фигуры –
∆ ABD
искомый элемент является инвариантом относительно
одинаковости (следовательно его можно найти)).
Используя абстрагирование, студенты достигли до формального
описания соответствующего вида задач: „Даны фигура F и параметры
p1 , p2 ,..., pn , которые параметризируют ее по релации ρ . Найти параметр x
фигуры F, который инвариантен относительно ρ . Причем существует
конечная последовательность фигур F1 ,F2 ,...,Fk , которые имеют следующие
характерные свойства:
а) фигура F1 параметризируется по ρ с помощью данных
параметров;
б) каждая из останальных фигур имеет общие параметры с
предыдущими фигурами последовательности F1 ,F2 ,...,Fk , которые вместе с
некоторыми из данных параметров определяют ее до ρ ;
в) х является инвариантом относительно ρ для фигуры Fk ”. Именно
эта характерная особенность вида задач указывает метод ее решения.
Аналогичным способом, при решении подходящих, более сложных
задач, мы „расширяли” поэтапно этот вид задач, добавляя: „для искомого
параметра х существует связь f ( x,x1 ,...,xm ) = 0 ,(респ. система уравнений для
x1 ,...,xm ), где x1 ,...,xm – инварианты относительно ρ такие, что для каждого
из них выполнены условия предшествующего вида задач”.
Таким образом, мы разработали методическую схему, для которой
характерна приемственность. Аналогичным способом можно описать
формализации и других видов задач, но ввиду ограничения объема, здесь
их не будем представлять.
В заключении подчеркнем, что с помощью подобных формализаций
продуцируются мини теории.
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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРШИХ УРОКІВ СТЕРЕОМЕТРІЇ
Л.Ф. Михайленко
Вінницький державний педуніверситет ім. М.Коцюбинського
м. Вінниця, УКРАЇНА
Одним із засобів підвищення ефективності навчання математики є
використання системи методів і прийомів активного навчання, з елементами
евристичної діяльності. Розв’язування евристичних задач активізує мислення
школярів, розвиває просторову уяву та логічне мислення. Вивчення першої теми
стереометрії – є основа розвитку просторових уявлень та уяви учнів, а також
засвоєння ними наступного матеріалу. Однак постійно переконуємось, що
вчителі початківці і учні стикаються із низкою психологічних та методичних
труднощів на перших уроках стереометрії. Такі проблеми досліджувались,
зокрема,
відомими
методистами
О.М.Астрябом,
Д.М.Маєргозом,
Я.Й.Груденовим, Т.Ф.Фроловою, Г.П.Бевзом, З.І.Слєпкань та ін. Найчастіше
виділяють в аналізі перших уроків стереометрії, недостатній розвиток в учнів
просторових уявлень та уяви, певну абстрактність навчального матеріалу.
Вважаємо, що в методичній літературі недостатньо задач, зручних для
відпрацьовування знань та умінь учнів на перших уроках стереометрії.
Характерним для наявних задач до цього розділу є те, що вони в основному на
доведення. Тому ми не будемо акцентувати увагу на цих задачах.
Для формування в учнів стійкого засвоєння понять О.І. Скафа [1] рекомендує
використовувати вправи на розпізнавання об’єктів, вправи на виділення наслідків з
означення поняття, вправи на побудову об’єктів, які задовольняють зазначені
властивості, вправи з моделями фігур, причому, евристичний характер вправ сприяє
підвищенню ефективності навчального процесу.
Предметом нашого дослідження стала технологія відбору й
розв’язування стереометричних задач для засвоєння основних понять теми
“Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки” та розвитку евристичної
діяльності учнів на перших уроках геометрії в 10 класі.
Загально відомим прийомом формування в учнів просторового
уявлення та уяви при означенні нових понять, формулюванні аксіом і теорем
є використання моделей, предметів із оточуючого середовища та наочних
малюнків. В 9 класі в курсі планіметрії, останньою у відповідності до діючої
програми з математики, вивчається тема “Початкові відомості стереометрії”.
Формуються поняття про окремі види геометричних тіл через означення. Це є
передумовою для використання на перших уроках стереометрії в 10 класі
таких понять як куб, тетраедр, призма, піраміда тощо.
З метою виявлення рівня сформованості знань та усунення недоліків у
розумінні навчального матеріалу, можна запропонувати учням математичні
диктанти та тести з евристичними завданнями за готовими малюнками.
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Приклад тестів з теми "Аксіоми стереометрії та їх найпростіші
наслідки":
1. Перетином двох площин є:
а) точка; б) відрізок; в) пряма; г) площина.
2. Скільки площин можна провести через вершини А, В, D куба?
а) одну; б) дві; в) жодної ; г) безліч.
3. Скільки площин можна провести через кінці медіани
рівностороннього трикутника і центр описаного кола?
а) одну; б) три; в) безліч; г) відповідь залежить від розмірів
трикутника.
4. Три різні площини не можуть мати:
а) одну спільну точку; б) жодної спільної точки; в) безліч спільних
точок; г) лише три спільні точки.
При вивченні теми "Аксіоми стереометрії та їх найпростіші
наслідки" важливо пропонувати учням розв’язувати задачі на уявлювані
побудови, оскільки такі вправи формують в учнів просторово-геометричне
мислення. Такі задачі, в більшості випадків, формулюються як задачі на
дослідження (чи можна провести…, чи можна побудувати… тощо). При
розв’язуванні цих вправ розвиваються прийоми розумової діяльності, що
сприяє організації евристичної діяльності учнів на уроці.
Для вчителів початківців на перших уроках стереометрії важливо
усвідомлювати, що:
- слід чітко визначити, які вправи розв’язувати письмово, які усно;
- вправи, які розв’язуються письмово, повинні бути належно
оформленими: виконаний малюнок, записано скорочений запис
умови;
- вправи на доведення та уявлювані побудови доцільно оформляти з
обґрунтуванням теоретичних положень до кожного кроку розв’язання;
- при розв’язуванні складних для сприйняття учнями вправ, можна
підготувати евристичну бесіду, яка “підштовхне” учнів до вибору
правильного способу, методу розв’язання;
- при розв’язуванні перших задач на уявлювані побудови вчитель може
використовувати заздалегідь підготовлені малюнки, або серії таких
малюнків.
Розширення вчителем добірки вправ запропонованих у підручнику,
зокрема, до теми “Аксіоми стереометрії та їх найпростіші наслідки”,
сприяє ефективному засвоєнню учнями теоретичних знань та умінь,
розвитку їх просторової уяви, логічного мислення та дає можливість
систематично використовувати різні прийоми евристичної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
В.И. Мишина
Общеобразовательная школа № 57, г. Макеевка, УКРАИНА
Современная математика, интегрирование Украины в Европейское
образовательное пространство, новшества в системе образования требуют
от учащихся, студентов и преподавателей эвристического мышления. В
связи с этим содержание развивающих, учебных целей и задач изменяется.
Их успешную реализацию может обеспечить эвристическая организация
учебного процесса.
Одна из целей эвристического обучения – научить высказывать и
обосновывать гипотезы. Кроме этого необходимо познакомить учащихся с
некоторыми эвристическими приёмами решения задач: наблюдением,
сравнением,
дедукцией,
индукцией,
нахождением
аналогий,
классификацией, абстрагированием и переформулировкой задач.
Формирование позитивных мотивов обучения – одна из задач эвристики.
Решение этой задачи обеспечивает инсайт – «озарение», неожиданное
понимание сути проблемы, рассмотрение её с другой точки зрения и
вызванные им эмоции учащегося.
Посредником между учителем и учеником при выполнении домашних
заданий является учебник и тетрадь с записями объяснений, решением задач и
упражнений, рассмотренных на уроке в классе. Результат обучения и качество
знаний зависят от согласованности классной и самостоятельной работы дома.
Выполняя домашнее задание, ученик при возникновении затруднений должен
умело пользоваться записями, сделанными на уроке, чтобы добиться
правильного решения задания. При такой организации учебного процесса
ученик стремится осознать материал, понять решение заданий и аккуратно
зафиксировать их в тетради.
Эвристическая беседа требует от учеников активной мыслительной
деятельности, сосредоточенности, осознания вопросов учителя, более
глубокого их осмысления, анализа и обоснования ответа. При этом
учитель должен следить за активным участием в работе всех учащихся,
иногда сдерживая активность более подготовленных и втягивая в беседу
более пассивных, обращаясь к ним со словами «Поговори со мной», «А что
ты думаешь по данному вопросу», «Попытайся опровергнуть
высказывание другого ученика». Учитель предоставляет право лучше
успевающим ученикам уточнить ответы на вопросы, подвести итоги по
изученному материалу.
Система вопросов вскрывает логику построения рассуждений
учителя и логику рассуждений ученика при ответах, что обеспечивает
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овладение методами мышления: анализом, синтезом, сравнением,
сопоставлением, обобщением, дедукцией, индукцией.
Интересна и продуктивна форма работы, при которой учащимся
предлагается по учебнику самостоятельно подготовить учебный материал
и изложить его на следующем уроке перед одноклассниками. После чего
ученики задают вопросы по этому материалу, а учитель окончательно
подводит итоги, руководит решением задач по теме. Такая организация
учебного процесса также активизирует мыслительную деятельность
учащихся, приучает к самообразовательной деятельности, формирует
умение находить учебный материал, преобразовывать и делать его
доступным и интересным для товарищей.
Эвристическое обучение способствует овладению математической
деятельностью учащимися. Эта деятельность делится на 3 этапа:
1)математическая организация эмпирического материала; 2)логическая
организация математического материала; 3)применение теории. Обучение
математической деятельности происходит как на уроках, так и в процессе
домашней самостоятельной работы. Эффективны для реализации всех трёх
этапов математической деятельности домашние практические работы.
Хорошие результаты даёт приём сравнений при выполнении заданий
типа «Найди ошибку». Пример. Найдите и исправьте ошибки в следующих
определениях: а) параллелограммом называется многоугольник, у которого
противоположные стороны параллельны; б) медианой треугольника называют
отрезок, делящий его сторону пополам; в)угол, образованный двумя хордами,
называется вписанным; г)десятичная дробь-это дробь с запятой между какиминибудь её цифрами. При решении таких заданий ученик должен сравнить
данные высказывания с необходимым определением и проверить правильность
выполнения каждой составляющей определения.
Приём обобщения можно применять на различных этапах урока при
формировании понятий, доказательстве теорем, решении задач, при
подготовке к контрольным работам, при проведении лабораторных
самостоятельных работ, контрольном тестировании. Например, доказывая
теорему косинусов в 9 классе, учащиеся должны сделать вывод о том, что
теорема Пифагора её частный случай.
При организации учебного процесса необходимо разнообразить
эвристические приёмы, методы, формы работы. Особое внимание учителя
должны обращать на подбор эвристических вопросов и подготовительных
задач, которые можно получить, разбивая задачу на цепочку более
простых. Проводить уроки – бенефисы, использовать жизненный опыт
школьников. Кроме перечисленных достоинств эвристические формы
работы делают изучение математики эмоциональным, формируют
культуру умственного труда, развивают творческие возможности двух
сторон обучения.
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АЛГОРИТМІЧНІ ТА ЕВРИСТИЧНІ ПІДХОДИ ПРИ
РОЗВ’ЯЗУВАННІ АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗАДАЧ
М.М. Нак
Чернігівський державний педуніверситет ім. Т.Г. Шевченка,
м. Чернігів, УКРАЇНА
Вміння розв’язувати задачі – це дуже складний комплекс, до складу
якого входять активно діючі математичні знання (та відповідні їм спеціальні
вміння та навички), досвід в застосуванні знань та розумові вміння, які
розглядаються як визначена сукупність сформованих властивостей мислення і
проявляються в процесі розв’язання задач [4]. Основна складність при
розв’язуванні задачі полягає в знаходженні розв’язання, а не в здійсненні його.
В результаті розв’язування кожної задачі відбувається не одна будь-яка зміна
(наприклад, набуття вміння розв’язувати задачі даного виду, розвиток
мислення, уяви і т. д.), а різного виду зміни в знаннях, вміннях, здібностях,
розвитку особистості, світогляду і т. д. Формування вміння розв’язувати задачі
забезпечує учням продуктивну та творчу роботу в ході розв’язування задач,
що сприяє підвищенню ефективності та якості виховуючого та розвивального
навчання математики.
Складність полягає в тому, що відсутній загальний (універсальний)
метод, при володінні якими ми б мали можливість розв’язати будь-яку
задачу.Для розв’язування окремих типів задач маються алгоритми (спеціальні
правила). Для задач інших типів, для яких немає (не можливі або поки не
відомі) алгоритмів, існують еврістичні схеми (або правила-орієнтири).
Задачі, для яких існують готові правила – програми їх розв’яання,
називаються стандартними. При розв’язуванні стандартних задач великих
труднощів не виникає. Треба лише розпізнати тип даної задачі, пригадати
відповідне цьому типу задач правило розв’язання, розгорнути це правило в
покрокову програму та застосувати її до умов даної задачі.
Для більшості стандартних задач шкільного курсу розроблені
послідовності загальних положень, які утворюють відомі загальні правила
(алгоритми) розв’язування задач визначеного типу. Коли учбовий
алгоритм не існує або його складання недоцільне для розв’язування задач
даного виду, метод їх розв’язання може бути представлений у формі
особливої еврістичної схеми. Цими еврістичними схемами або прийомами
треба володіти якраз при розв’язуванні нестандартних задач.
Навчання учнів методам або способам розв’язування типових
стандартних задач є важливим завданням вчителя. Ці знання орієнтують
учня на встановлення зв’язків між шуканими та даними об’єктами,
звільняють його від повторних відкриттів, скорочують витрати часу та
дають основу для відшукання розв’язання нестандартних задач.
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Але при розв’язанні задач прийомами алгоритмічного типу в учнів
формується установка на дію за готовим зразком, і це стає гальмом при
розв’язуванні нових задач, виникає “бар’єр минулого досвіду” [1]. Тому
формування алгоритмічних прийомів повинно впроваджуватися разом із
спеціальною роботою по навчанню учнів прийомам евристичного типу. На
відміну від алгоритмічних прийомів, евристичні прийоми орієнтують не на
формально-логічний, а на змістовний аналіз проблеми. Розуміння розвитку
евристичних процедур мислення ґрунтується на принципі детермінізму:
зовнішні причини діють через внутрішні умови [2]. За такого трактування
пізнавальної діяльності можливо розкрити найголовніше в мисленні: його
творчий характер, тобто здатність шукати, знаходити, відкривати і
створювати щось суттєво нове, раніше невідоме.
Існують ситуації, коли конкретні правила розв’язування ще не відомі
– або взагалі ще ніким не відкриті, або з ними не знайомий наш учень. В
таких нестандартних умовах виникає специфічна проблема – відкрити
конкретний метод або спосіб розв’язування, побудувати потрібну систему
дій у вигляді того або іншого плану розв’язання.
В шкільному курсі алгебри існують методи та способи розв’язування
задач, які неможливо представити у вигляді алгоритму. Практика довела,
що в процесі розв’язування таких задач дійовим засобом управління
розумовою діяльністю учнів є ознайомлення їх з евристичними схемами
пошуку розв’язання тим або іншим методом.
Успіх евристичної діяльності учнів залежить від сформованості таких
вмінь, як аналіз (аналіз формулювання задачі), синтез (співставлення умов з вимогами), аналіз через синтез (вміння переосмислити елементи задачі),
узагальнення, абстрагування, а також специфічних розумових дій: підведення під
поняття, розгортання умов, встановлення істотних зв’язків. Ці прийоми мислення
необхідно формувати вже на перших етапах навчання розв’язуванню задач [3].
Евристичні прийоми розумової діяльності дозволяють діяти в
нестандартних ситуаціях, в умовах невизначеності, полегшуючи пошук
розв’язання нових проблем та розвивати продуктивне мислення школярів.
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКЦІЇ З ЕЛЕМЕНТАМИ
ЕВРИСТИЧНОЇ БЕСІДИ У СИСТЕМІ
ДОВУЗІСЬКОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
А.М. Нестеренко
Черкаський державний технологічний університет
м.Черкаси, УКРАЇНА
Сучасна система освіти в Україні передбачає розвиток у дітей і молоді
творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації
особистості. Це може бути реалізовано шляхом евристичного навчання
математики учнів різних вікових категорій, зокрема, майбутніх абітурієнтів.
Активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх
абітурієнтів у процесі навчання математики сприяє застосування таких
прийомів, які називають евристичними.
Організація евристичної діяльності з математики майбутніх абітурієнтів
неможлива без умілого використання різноманітних форм організації
навчального процесу, серед яких чільне місце посідає лекційне заняття.
Система довузівської математичної підготовки при вищих закладах
освіти (ДМП при ВЗО) є перехідним ланцюжком освіти від школи до ВЗО.
Організація навчального процесу у системі ДМП при ВЗО, як правило,
наближена до організації навчання у вищій школі, отже, лекційні заняття
виконують функцію основного джерела навчальної інформації. Від того, як
підготовлена і прочитана лекція, залежить пізнавальний і емоційний стан
майбутніх абітурієнтів, а добре сприйнятий і засвоєний учнями навчальний
матеріал сприятиме активізації їх пізнавальної самостійності, творчого
мислення і особливо з тих тем повторювального курсу математики, які
потребують розширення математичних відомостей, встановлення нових
зв’язків між раніше вивченими теоретичними фактами, які є особливо
складними для самостійного вивчення майбутніми абітурієнтами.
Важливе місце під час проведення лекційного заняття у системі
ДМП при ВЗО займатиме спосіб подання математичного матеріалу, який
обере викладач. Вибір того чи іншого способу викладення має залежати,
перш за все, від змісту навчального матеріалу.
У системі ДМП при ВЗО можливі три різновиди побудови
лекційного викладу: 1) монолог викладача протягом усього часу,
відведеного на заняття (класична лекція); 2) діалог викладача із слухачами
(евристична бесіда); 3) поєднання монологічних і діалогічних фрагментів
(лекція з елементами евристичної бесіди).
Ми вважаємо, що у системі ДМП при ВЗО найефективнішою є
організація лекційного заняття з елементами евристичної бесіди. Для такої лекції важливо проаналізувати зміст теми, що вивчається, шкільну програму і
підручники з тим, щоб виділити питання, які ґрунтовно вивчались у школі
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більшістю майбутніх абітурієнтів і мають бути добре засвоєними. Саме на цій
змістовій основі доцільно будувати діалогічні фрагменти лекцій.
Особливості проведення лекції з елементами евристичної бесіди
можна подати на прикладі теми “Тригонометричні рівняння”. Вивчення
теоретичного матеріалу теми доцільно організувати наступними блоками.
Перший блок. Викладач у формі монологу вводить означення
тригонометричного рівняння та найпростіших тригонометричних рівнянь.
Для знаходження розв’язків найпростіших рівнянь він ставить перед
майбутніми
абітурієнтами
завдання
розв’язати
найпростіші
тригонометричні рівняння, а розв’язки виразити через обернені
тригонометричні функції. На основі властивості періодичності
найпростіших тригонометричних функцій майбутні абітурієнти в
результаті навідних запитань від викладача узагальнюють одержані
результати і записують загальні розв’язки відповідно для кожного
рівняння. Після такої діяльності викладачу доцільно навести приклади і
запропонувати слухачам вправи для закріплення, які вони розв’язують
самостійно після наведених викладачем прикладів.
Другий блок. Розглядаються прийоми розв’язування складніших
тригонометричних рівнянь, коли тригонометричне рівняння не записано у
вигляді найпростішого. Для зведення до найпростішого необхідними є деякі
перетворення. Тут доцільно подати кілька рівнянь і разом з майбутніми
абітурієнтами розробити узагальнену схему їх розв’язування. Цей фрагмент
лекційного заняття проводиться у формі евристичної бесіди. В результаті
проведеної бесіди важливо, щоб майбутні абітурієнти відмітили для себе
випадки, коли такі рівняння мають розв’язки і коли вони не мають розв’язків.
Третій блок. Цей етап роботи над теоретичним матеріалом полягає у
розгляді основних способів розв’язування складніших тригонометричних
рівнянь. На нашу думку, способи розв’язування різних видів тригонометричних
рівнянь доцільно подати у вигляді таблиці, яка заповнюється слухачами
самостійно після наведення викладачем прикладів щодо розв’язування певного
виду тригонометричного рівняння (монологічний фрагмент лекційного заняття).
Під час заповнення таблиці майбутніми абітурієнтами викладач за допомогою
навідних запитань і вказівок допомагає скласти схеми розв’язування певного
виду тригонометричного рівняння. Заповнення такої таблиці сприяє
осмисленню і запам’ятовуванню майбутніми абітурієнтами певних
способів розв’язування відповідних видів тригонометричних рівнянь,
активізує їх самостійну пізнавальну діяльність.
Отже, лекційне заняття з елементами евристичної бесіди в системі
ДМП при ВЗО може і має сприяти активізації творчої діяльності майбутніх
абітурієнтів, спонукати їх до співбесіди з викладачем, один з одним.
Лекційне викладення теоретичних відомостей у такий спосіб розвиває
творчу особистість, спроможну до самостійної пізнавальної діяльності, до
самореалізації власних здібностей.
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О НОВИЗНЕ В ОБУЧЕНИИ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СООТНОШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ И
ДИАГРАММ
В.В. Николаишвили,
Г.А. Меладзе,
З.Л. Котрикатзе,
Д.Ш. Капанадзе
Грузинский государственныйуниверситет,
Тбилисский государственный университет, г.Тбилиси, ГРУЗИЯ
E-mail:nvanzet@yahoo.com; dkapg@gtu.edu.ge; sokhumifaculteti@wanex.ge
Своевременное осмысление логической структуры учебного
материала является существенным моментом в процессе отыскания
сжатой, легко запоминаемой формы представления взаимосвязей,
способствуюшей прочному освоению предмета и его систематизации.
Принцип схематическо-диаграммного (графового) моделирования –
одно из новшеств в этом направлении. Естественно, он требует
периодического совершенствования и модернизации, параллельно
идущему научному прогрессу.
Разработанная нами новая модификация этого принципа, а также
методология его приложений, частично описаны в публикациях [2,3,4,].
Нам видится это как один из примеров информационной технологии,
способствующей интенсификации учебного процесса, находящийся в
стадии дальнейшего совершенствования.
В докладе будут представлены некоторые новшества последнего
периода, являющиеся следствием естественного развития раннее
разработанной концепции.
О вкладе авторов доклада.
Первому автору принадлежит идейное руководство, функция
постановки и предложения конкретизации задач.
Второму – усовершенствование форм разработки и использования
схематических моделей, соответствующих смысловой нагрузке студентов
высших технических и гуманитарных специальностей.
Третьему – моделирование логических структур, связанных с
понятием бесконечно малого (или бесконечно большого).
Четвёртому – разработка методов (и алгоритмов) автоматизированной
генерации выработки тестов для оценки уровня знании (не только
математической) в условиях структуризированного (графового) представления.
Всё это по нашему мнению продвигает решение известной
проблемы: «Традиции преподавания способствуют рассечению живого
тела математики на изолированные органы, жизнеспособность которых
приходится поддерживать искусственно» [1].
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Приводим иллюстрации вышесказанного:
1) Формулирование линейной
(не) зависимости векторов

(Образ)Im L1
KerL 1 = 0

≈

⇓

⇓
∑i α i ai = 0 ⇒αi = 0, i = 1,...n
⇓
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2) Критерии Коши сходимости
последовательности
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЕВРИСТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Л.Л.Панченко
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
В наш час бурхливо розвивається методологія математичного
моделювання. Для успішного оволодіння цією методологією спеціалістів
найрізноманітніших професій, слід розпочинати навчання математичному
моделюванню іще в загальноосвітній школі. В зв'язку з цим, в
педагогічних вузах необхідно навчати майбутніх вчителів так, щоб вони не
тільки оволоділи методом математичного моделювання як методом
наукового дослідження і навчального пізнання, а й були готові до навчання
учнів математичному моделюванню.
Методично правильна організація навчання математичному
моделюванню студентів фізико-математичних факультетів педагогічних
вузів створює той загальноосвітній фундамент і психологічні передумови,
які дозволять їм справитись з цим завданням.
Важливою методологічною основою в навчанні математичному
моделюванню є діяльнісний підхід до створення та дослідження
математичних моделей різного рівня складності студентами – майбутніми
педагогами. В процесі вивчення математичних дисциплін у педагогічному
вузі необхідно формувати дієву систему знань, навичок та вмінь з цієї
дисципліни в тісному поєднанні зі знаннями навичками та вміннями
математичного моделювання.
Діяльність математичного моделювання, як навчальна та науководослідницька діяльність студентів, полягає, насамперед, в оволодінні ними
спочатку спрощеною, а потім розширеною евристичними схемами
діяльності математичного моделювання. Ці схеми та приклади
розв'язання задач за ними детально описані в науковій публікації [1].
Спрощена евристична схема діяльності математичного моделювання є
загальновідомою. Експериментально встановлено, що діяльність за такою
евристичною схемою доцільно організовувати вже в старших класах
загально освітньої школи та на перших курсах педагогічних вузів.
Розширена схема діяльності математичного моделювання має такий
вигляд:
І. Попередній аналіз об'єкту дослідження.
ІІ. Побудова (вибір) математичної моделі.
ІІІ. Реалізація математичної моделі математичними методами.
ІV. Розробка алгоритму для реалізації моделі на комп'ютері.
V. Створення програм, що перекладають модель та алгоритм на
доступну комп'ютерну мову.
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VI. Проведення обчислювального експерименту.
VII. Аналіз результатів та вдосконалення моделі.
Результати експериментального навчання показали успішну
діяльність студентів за розширеною схемою, що свідчить про оволодіння
ними методом математичного моделювання, як методом наукового
пізнання та наукового дослідження оточуючого світу.
Наявність послідовності етапів в обох евристичних схемах може
навести на думку, що в процесі математичного моделювання здійснюється
алгоритмічна діяльність. Насправді ж, кожний етап цих схем вимагає
евристичного пошуку (діяльність евристичного пошуку описана в
посібнику [2]), тому що необхідно:
– всебічно і детально вивчити об'єкт, що досліджується, звільнитись
від "випадкового", визначити головні параметри;
– встановити і словесно описати основні зв'язки та залежності між
головними характеристиками об'єкту;
– описати ці зв'язки формальною математичною мовою, побудувати
математичну модель та сформулювати відповідну моделі
математичну задачу.
– відповідно до структури побудованої математичної моделі
провести вибір ефективного методу розв'язання поставленої
математичної задачі;
– вибрати чи створити алгоритм та програму для реалізації моделі на
комп'ютері;
– володіти навичками та вміннями роботи з сучасними ЕОМ для
дослідження математичної моделі на комп'ютері.
– вміти провести обчислювальний експеримент;
– проаналізувати одержуваний результат формально та змістовно,
встановити при цьому настільки вдало були вибрані математична
модель та комп'ютерні засоби для її реалізації;
– вдосконалити та уточнити модель.
Отже, діяльність математичного моделювання є евристичною
діяльністю студентів – майбутніх вчителів математики.
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ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І ФОРМУВАННЯ СПОСОБІВ
ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ
С.П. Параскевич
Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова,
м.Київ, УКРАЇНА
1. Формування цілісного мислення шляхом гармонізації розвитку
його абстрактно-логічної та наочно-образної форм є актуальною
проблемою сучасної дидактики. З метою більш повного й активного
використання природних можливостей студентів технікумів і коледжів, їх
досвіду, логічна складова навчання математики повинна мати потужну
підтримку з боку візуального мислення.
2. Графічні засоби навчання (ГЗН) – це наочні конструкції
навчального матеріалу, твірними елементами яких є графіки функцій і які
побудовані на засадах інформаційної ємності, змістової лапідарності,
структурної компактності, художньої виразності та спрямовані на
вивчення одного чи кількох понять алгебри та початків аналізу. Їх
методично виправдане використання сприяє цілісному усвідомленню
предмета пізнання, кристалізує основні суттєві положення, нейтралізує
"розмивання" загального бачення взаємозв'язків, яке властиве вербальному
викладу, розвиває вміння опрацьовувати ущільнену інформацію, формує
лапідарний стиль мислення та мовлення. Усе це є важливою передумовою
успішної евристичної діяльності як під час навчання математики, так і в
процесі майбутньої професійної діяльності.
3. Дослідження дозволили виділити основні аспекти класифікації
ГЗН: 1) змістовий, який включає такі критерії як характер змісту, ступінь
його розгорнутості (новизни, проблемності, узагальнення), наявність
додаткової
інформації,
наявність
міжпредметних
зв'язків
та
компаративність; 2) модифікаційний, який допускає розгалуження за
такими критеріями як носій інформації, форма наочної фіксації змісту,
конвергентність, кольорова гама; 3) процесуальний, який допускає такі
критерії як спосіб творення, мета застосування, кількість користувачів.
Дослідження, проведенні в ході експерименту, показали, що ГЗН
мають бути змістовно та функціонально бездоганними, ергономічно
доцільними і водночас художньо виразними.
4. З позицій загальних функцій наочності у навчально-пізнавальному
процесі вважаємо за необхідне виділити основні (дидактична, когнітивноінформаційна,
наочно-ілюстративна,
опорна,
проблемно-твірна,
комунікативна) та похідні (інтенсифікаційна, організуюче-мотиваційна,
активізуюча, інтегративна, діагностична, естетична) функції ГЗН.
5. Місце і роль ГЗН визначається наступною психологопедагогічною закономірністю: ефективність усвідомлення навчального
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матеріалу суттєво підвищується, коли поняття, явища чи об'єкти, які
вивчаються, репрезентовані наочно і сприймаються візуально. ГЗН, як
зовнішня опора внутрішньої мисленнєвої діяльності студентів, є
стимулюючим ланцюгом, завдяки якому стає дієвішим імажинативний
спосіб пізнання, що є необхідною умовою професійного самоствердження
у майбутньому.
6. Подальший розвиток ГЗН алгебри та початків аналізу пов'язаний з
більш повним використанням їх основних властивостей, які можна
сформулювати так: 1) інформаційна ємність; 2) логічна цілісність;
3) лапідарність змісту; 4) наочна виразність; 5) компактність і простота
форми; 6) чітка структурованість; 7) однозначність тлумачення;
8) можливість вербалізації; 9) можливість планомірного та свідомого
оновлення і заміни; 10) конвенційність походження; 11) комунікативна
універсальність; 12) полімерія та поліморфізм у застосуванні.
7. ГЗН алгебри та початків аналізу є невіддільною складовою
інструментарію педагогічної діяльності у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
важливим параметром освітнього простору. У ГЗН на електронних носіях
апріорі закладена реальна можливість їх трансформації, реконструкції,
модифікації відповідно до особистісно зорієнтованих потреб навчання.
Комп'ютерна підтримка в процесі використання ГЗН дозволяє одночасно
досягти їх оптимального варіювання та виразної комунікабельності.
Вектор подальших розвідок спрямований на вдосконалення
діяльності з використанням ГЗН у самоосвітній роботі студентів.
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Большой интерес в математике вызывают нестандартные задачи, для
решения которых требуется не только глубокое знание программного
материала, но и оригинальное, „нелинейное” мышление и смекалка.
Решение нестандартных задач развивает мышление, гибкость ума и
творческие способности. Это помогает не только при решении
математических задач, но и в повседневной жизни, что в современных,
быстро изменяющихся условиях и развитии общества имеет большую
ценность. Можно ли научиться решать нестандартные задачи? Безусловно,
для этого ученик должен иметь хорошие математические способности и
желание учиться. Успешное решение задачи во многом определяется её
правильной постановкой и глубоким анализом условия, что дает
возможность правильно выбрать идею и метод решения. Здесь на помощь
приходит эвристика – область знаний, которая изучает процессы
постановки и методы решения задач. Для учителя важно выработать
систему подходов к обучению. „Лучшее, что может сделать учитель для
учащегося, состоит в том, чтобы путем неназойливой помощи подсказать
ему блестящую идею...” [1].
Опыт подготовки учащихся к математическим олимпиадам и
конкурсам, проведение занятий на спецкурсах показывает, что
эвристические методы очень эффективны. Некоторые из них приведены
далее.
1. Поиск вспомогательных, „родственных” задач.
Если рассматриваемая задача вызывает затруднение, то найти
решение можно, подобрав к ней более простую вспомогательную задачу.
Например, нужно доказать, что само число и сумма его цифр дают
одинаковые остатки при делении на 3 и 9. Рассмотрим вспомогательную
задачу. Если два числа дают одинаковые остатки при делении на число, то
какой остаток при делении на это число дает их разность? Воспользуемся
формулой деления с остатком: a=p1q+ r, b=p2q+r, a-b=q (p1-p2). Остаток
равен нулю. Значит, если мы докажем, что разность между некоторым
числом и суммой его цифр при делении на 3 и 9 дает остаток 0, то задача
будет решена.
Пусть дано некоторое число
n
n-1
2
a n a n −1 ...a 2 a1 a 0 =an10 +an-1 10 +…+a210 +a110+a.
Тогда сумма его цифр равна an+an-1+…+a2+a1+a0. Найдем разность
между самим числом и суммой его цифр: an10n+an-110n-1+…+a2102+a110+a092
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an-an-1-…-a2-a1-a0=an(10n-1)+an-1(10n-1-1)+…+a2*99+a1*9.
Правая
часть
равенства делится на 9, что является утверждением задачи.
2. Решение задач несколькими способами.
Полезным является решение одной и той же задачи разными способами.
Талантливый ученик может предложить более оригинальный и красивый
способ решения, чем предложенный учителем или авторами задачи. Это
делает его участником некоего открытия, вдохновляет к творчеству и
пробуждает интерес к предмету. В основном этот метод работает при
рассмотрении домашних задач, на решение которых было отведено
достаточно много времени. Но хорошие идеи часто возникают и при работе в
классе.
3. Симметрия.
При решении некоторых нестандартных задач может быть
использовано свойство симметрии, например, в теории игр. Пусть имеется
две кучки камней. В одной-36, во второй-23. Играют двое. За один ход
можно взять любое количество камней, но только из одной кучки.
Выигрывает тот, кто берет последний камень. Кто выиграет, начинающий
или второй игрок, и как он должен построить свою стратегию? Решение:
выигрывает начинающий, если он первым ходом сравняет количество
камней в обоих кучках, а затем будет брать столько же камней, сколько
предыдущим ходом взял второй. Можно варьировать условие задачи,
изменяя начальные данные.
4. Составление нестандартных задач.
Одним из эффективнейших эвристических методов является
привлечение учащихся к составлению задач, в том числе и нестандартных.
Чтобы выполнить такое задание, ученик должен владеть предметом на
очень высоком уровне, что побуждает к изучению большого количества
материала, а добытые самостоятельно знания являются наиболее ценными.
Здесь присутствует высокий элемент творчества, что дает возможность
ученику глубоко раскрыть свои возможности.
При решении нестандартных задач используются и другие
эвристические методы: метод „проб и ошибок”, обратный ход, перебор
возможных вариантов, графы, поиск инварианта, постановка задачи
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ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ УМІНЬ – ОДИН ІЗ
ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
Н.М. Полякова
Донецький комерційний технікум,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Аналіз і реалізація найважливіших загально навчальних умінь,
якими повинен опанувати кожний студент за роки навчання, відповідно до
кваліфікаційних вимог майбутнього спеціаліста – ця проблема постає
перед викладачем математики під час підготовки до проведення заняття,
яке б враховувало:
 зміни, що відбуваються в суспільстві;
 державне замовлення на підготовку майбутніх громадян, здатних задовольнити актуальні потреби суспільства;
 державні стандарти та програми з їх цілями й предметним змістом;
 сучасні педагогічні концепції з їх цілями, принципами, технологіями
навчання.
Мета цієї роботи показати, що евристичне навчання, а саме
формування когнітивних умінь, це - одне з видів навчання, яке спроможне
розв’язати проблему творчого розвитку особистості, коли студент за
допомогою викладача розробляє та реалізує програму свого навчання в
єдиному загальноосвітньому процесі.
Основу евристичного навчання складають три групи методів,
виділених відповідно до видів евристичної освітньої діяльності: когнітивні,
креативні, організаційно-діяльнісні .
Кожна з цих груп відіграє свою роль у підготовці студента:
• когнітивні, пов'язані з можливістю пізнавати нове, творчо
застосовувати базові знання в суміжних галузях;
• креативні, забезпечують можливість створення власних освітніх
продуктів;
• організаційні покликані навчити методам організації та побудови
власної траєкторії навчання, яка включає зміст навчання, мету та шляхи їх
досягнення.
Під когнітивними вміннями розуміють (універсальні) загально
навчальні вміння, володіння якими дозволяє самостійно працювати з інформацією у процесі її набуття.
Засвоїти знання — це означає бути здатним не тільки відтворити
елементи бази навчальної інформації, а й
застосовувати елементи
навчальної інформації для розв'язання типових задач предметної галузі і
використовувати базу знань для розв'язання нових задач у нових умовах.
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Найбільш значущими для викладачів математики вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації є алгоритмічно-дійовий і творчий рівень
засвоєння елементів бази знань. Реалізувати їх можна під час розв’язання
задач лінійного програмування. Задачі лінійного програмування
дозволяють описати з достатньою точністю широке коло задач
комерційної діяльності, таких як планування товарообігу, розміщення
роздрібної торгової мережі міста, планування товаропостачання міста,
району, закріплення підприємств торгівлі за постачальниками, організація
раціональних закупівель продуктів харчування (задача про дієту) та інші.
Для дослідження і розв’язання цих та інших типових і не типових
прикладних задач і будуть потрібні високорозвинені вміння відтворювати і
застосовувати знання закономірностей явищ, процесів і зв'язків між ними,
аналіз і синтез сприйнятого, знання предмета та суміжних предметів
(наприклад: економіки, фінансів, математики), творче використання різних
умінь, розвинуті пам'ять, мислення.
Розглянемо задачу створення раціону.
Відомі два види їжі І і ІІ, які містять їстівні елементи (вітаміни)
S1, S2, S3. Наявність кількості їстівних елементів в 1 кг кожного виду їжі
і необхідний мінімум їстівних елементів наведений у таблиці 1 (цифри
умовні).
Таблиця 1
Їстівні елементи
(вітаміни)
S1
S2
S3

одиниць
Необхідний
мінімум Кількість
їстівних елементів в 1
їстівних елементів
кг їжі
І
ІІ
10
3
1
9
1
2
13
1
6

Для розуміння цієї задачі студент повинен володіти базовими
знаннями з аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу
та теорії ймовірностей і застосувати їх для створення економікоматематичної моделі, яка повинна відображати закономірності
економічного процесу в абстрактному вигляді за допомогою математичних
співвідношень.
До показників якості знань, яких студенти набувають під час
вивчення змісту навчального матеріалу з математики, відносять: глибину,
повноту, обсяг, оперативність, міцність, гнучкість, конкретність і
узагальненість, системність, усвідомленість. Кожну з цих якостей
виявляють за допомогою спеціально розроблених типів завдань. Один із
типів таких завдань наведений в даній роботі.
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ВНЕСЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОСТИ В СИСТЕМУ ЗАДАЧ
Л.Л. Потемкина
лицей «Эрудит», г.Донецк, УКРАИНА
Характерной чертой общепризнанной тенденции современной дидактики математики в рамках среднего образования является стремление к
такому преподаванию, когда акцент переносится с математического
образования на образование средствами математики, на формирование
и развитие личности с помощью математики. Для реализации этого
процесса существует много форм работы, но именно содержание является
определяющим фактором поддержания активной мыслительной
деятельности
школьников.
Развитие
мышления,
мировоззрения
осуществляется через систему задач, которая должна соответствовать
следующим требованиям.
1. В ней должны быть заложены возможности для реализации связей между
изучаемыми понятиями, фактами и методами. 2. Трудность заданий должна
постепенно нарастать. Каждая последующая задача в основном сходна с
предыдущими, но отличается от них в чем-то существенном. 3. Наряду со
стандартными, систематически должны встречаться и нестандартные упражнения.
4. Во всей системе заданий нужно пытаться отразить не только программный
материал, но и основные математические и общенаучные идеи.
Систематическое решение однотипных задач и упражнений полезно
тем, что помогает приобретению прочных умений и навыков. Но, с другой
стороны, оно может создавать привычку работать «по шаблону» вместо
основательного проникновения в глубину понятий, фактов и методов.
Поэтому, составляя систему задач по определенной теме, наряду с
однотипными, нужно использовать и нестандартные задания.
Широко известно явление, когда учащиеся, уверенно справляющиеся
с довольно сложными стандартными упражнениями, неожиданно не могут
выполнить совсем простые. Хорошо решая полные квадратные уравнения,
они иногда не могут справиться с неполными, а уверенно изображая
высоту в остроугольном треугольнике, затрудняются провести ее в
прямоугольном из вершины острого угла.
Заучивание алгоритмов решения задач приводит к тому, что и в
простейших, очевидных случаях школьники часто действуют по образцу,
вместо того, чтобы непосредственно увидеть и записать ответ, как,
например, в неравенстве 2 x 2 − 11x + 24 < − x 2 .
Сложность нестандартных задач заключается, прежде всего, в
скрытости подходов к их решению. Их составление – это больше
искусство, чем методический расчет. Тем не менее, существуют некоторые
приемы, способствующие целенаправленности этого процесса.
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Один из них состоит в систематическом использовании
«вырожденных случаев». Например, нестандартным может оказаться
рассмотрение законов векторной алгебры для случая коллинеарных
векторов, когда вместо правила параллелограмма (или треугольника)
используется «вырожденное» правило сложения векторов, лежащих на
одной прямой. К вырожденным можно отнести случаи, когда область
определения или множество значений функции состоит из одной точки
(нескольких точек) или пусто. Ситуации такого же типа возникают, когда
множеством решения уравнения является промежуток или множество
решений неравенства состоит из одного числа.
Еще один прием основан на использовании контрастов между
внешне похожими упражнениями. Если следующее задание сходно с
предыдущим, но в чем-то существенном отличается от него, то
непроизвольное стремление к стандартным действиям будет немедленно
наказано ошибкой в решении.
Примером применения этого приема является включение в систему
задач заданий следующего типа: «При каких значениях a каждое из
уравнений имеет единственный корень:
а) x 2 − (a + 1) x − 3a + 2 = 0 ; б)
ax 2 − 2(a − 1) x + 1 = 0 ?». Во втором случае часто не учитывается ситуация,
когда уравнение линейно (при a = 0 ).
Многие нестандартные упражнения можно получить удачной
переформулировкой обычных стандартных задач. Приведем пример
группы заданий с разными формулировками и одинаковым содержанием.
Дана функция f ( x ) = x 2 − 2ax + 5a − 6 .
а). Найти все значения параметра a такие, что уравнение f ( x ) = 0
имеет ровно один корень.
б). Найти все значения параметра a такие, что график функции f
касается оси абсцисс.
в). Найти все значения параметра a такие, что многочлен f является
полным квадратом двучлена.
г). Найти все значения параметра a такие, что неравенство f ( x ) ≤ 0
имеет ровно одно решение.
д). Найти все значения параметра a такие, что многочлен y = f ( x )
делится без остатка на многочлен y = f ′ ( x ) .
Мощным фактором активизации мышления является применение
нестандартных методов при решении обычных стандартных задач. Часто
эти методы бывают лучшими, чем традиционные.
Большинство нестандартных упражнений потому и нестандартны,
что не укладываются ни в какую общую схему. Обучение методам их
решения приносит определенную пользу, но в некоторый момент
перестает активизировать мышление, что вновь может привести к
бездумным действиям «по шаблону».
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ЕВРИСТИЧНЕ НАВЧАННЯ ТА ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ СТЕРЕОМЕТРІЇ
А.В. Прус
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
У відповідності до вимог, які у наш час суспільство ставить перед школою,
навчання має бути орієнтованим на розвиток продуктивного, творчого мислення,
яке забезпечує можливість самостійно здобувати нові знання, застосовувати їх в
різноманітних умовах навколишньої дійсності. Тому у новій програмі 12-річної
школи записано, що формування навичок застосування математики є однією із
головних цілей викладання математики [1]. Значною мірою забезпечує
виконання поставлених завдань прикладна спрямованість курсу математики.
Проблемі її реалізації приділяли увагу такі математики і методисти як А.Д.
Александров, І.Бекбоєв, Г.П. Бевз, Б.В. Гнеденко, Ю.М. Колягін,
А.Г.Конфорович, З.І.Слєпкань, Л.О.Соколенко, А.І. Фетисов, В.В. Фірсов,
Л.М.Фрідман, З.Я.Хаметова, В.О. Швець та ін.
Здійснювати прикладну спрямованість цілком можливо, базуючись на
будь-яких моделях навчання, які виникли на провідних психологічних
концепціях научіння. Але найбільший ефект від її реалізації досягається за умови
такого навчання, яке вирізняє учня як повноправного його суб’єкта. Метою
евристичного навчання, як зазначає у своїй роботі О.І. Скафа, є не тільки
передавання вчителем досвіду минулого, але створення учнями під керівництвом
вчителя особистісного досвіду й навчальної продукції, зорієнтованої на
конструювання майбутнього в зіставленні з відомими культурно-історичними
аналогами [2]. Отже, існують зв’язки між підходами до реалізації технології
евристичного навчання та засобами здійснення прикладної спрямованості.
Розглянемо окремі із них на прикладі навчання стереометрії у школі.
Евристичне навчання стереометрії спрямоване, зокрема, на
формування навчально-пізнавальної евристичної діяльності школяра у
даній області. Одним із проявів евристичної діяльності учнів є уміння
розв’язувати евристичні задачі (під евристичними будемо розуміти
нестандартні задачі), а також конструювати різноманітні евристичні
завдання, моделювати реальні процеси. Одним із засобів прикладної
спрямованості стереометрії є прикладні стереометричні задачі (їх
розв’язування та створення на їх основі нових). Зауважимо, що під
прикладними ми розуміємо задачі, які виникають поза курсом математики
але розв’язуються математичними методами та способами. Таким чином,
евристичне навчання дасть учням знання та вміння розв’язувати прикладні
задачі, розв’язування яких, у свою чергу приведе до вирішення не лише,
власне, завдань евристичного навчання, але і освіти, а головне – реальних,
життєвих задач учня. Іншим засобом прикладної спрямованості є
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виготовлення та використання моделей стереометричних тіл, наприклад,
моделей, створених у техніці орігамі. Їх можна використовувати з різною
педагогічною спрямованістю. 1. Демонстрація геометричного тіла з метою
сприймати теоретичний матеріал не лише на слух, але і за допомогою
роботи органів зору та дотику та формувати математичні поняття. 2.
Модель у ролі ілюстрації окремих теоретичних положень (аксіом, теорем,
властивостей геометричних фігур та ін.) для самостійного формулювання
ними означень та тверджень і кращого сприйняття та подальшого
усвідомлення доведень. 3. Модель для спростування неправильних уявлень
та покращення просторової уяви. 4. Модель як засіб вироблення окомірних
навичок; як тренувальний засіб для здійснення прямих та обернених
операцій (згортання та розгортання моделі); як засіб показу взаємозв’язку
та перетворення площинних та об’ємних фігур (наприклад, із квадратного
листа паперу отримуємо піраміду та навпаки). 5. Модель як зразок для
проведення практичних (лабораторних) робіт. Моделі із паперу традиційно
недовговічні, також папір – не надто дорогий матеріал. Тому на цих
моделях можна зображувати олівцем чи то ручкою висоти, позначати
необхідні елементи та навіть записувати скорочено дані умови задачі.
Звичайно, що із ними зручно також провадити вимірювальні роботи. 6. Це
може бути і основа для рисунка просторової фігури. Після того, як учні
познайомились, наприклад, із поняттям піраміди, її видами, потрібно
навчити учнів зображати піраміду на площині. Використовуючи модель,
учні досить легко пригадують правила паралельного проектування та
виконують потрібне креслення. 7. Створена модель може виступати і як
унаочнення умови задачі. 8. Модель виступає і як основа для створення
власної задачі. 9. Модель як допоміжний засіб учням під час контролю їх
знань та умінь. Дані прийоми роботи з моделями стереометричних фігур
стимулюють включення у процес розв’язування проблем наочно-образного
мислення, що дозволяє використати його перевагу над вербальним
мисленням, можливість цілісного сприйняття, “бачення” всієї ситуації, чим
полегшує перебіг характерних для продуктивного мислення інтуїтивних
процесів. Тобто, іде формування прийомів евристичної діяльності у
стереометрії за рахунок її прикладної спрямованості.
У подальшому ми плануємо подати та розкрити всі інші існуючі
взаємозв’язки евристичного навчання стереометрії та її прикладної
спрямованості.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ В
РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ «ФУНКЦИИ»
И.Н.Реутова
учебно-воспитательный комплекс
«Технический лицей – общеобразовательная школа І-ІІступеней»,
г. Мариуполь, УКРАИНА
Сегодня мы становимся свидетелями реформирования системы образования, необходимость которой обусловлена в первую очередь социальными
причинами. Мир становится сложнее, динамичнее и пока не прослеживается
тенденции к угасанию скорости изменений. Меняется даже характер труда, в
котором большая часть приходится на творческую составляющую. Изменения
происходят во всех сферах современной жизни. Не стало исключением и
образование. Современному обществу сегодня нужны специалисты высокого
уровня, с высокоразвитым интеллектом и творческими способностями.
Поэтому на первый план выходит задача развития личности учащегося, его
индивидуальных способностей, приобщение к самообразовательной и
творческой деятельности.
Подготовка молодежи к творческому труду невозможна без внедрения в
учебный процесс современной школы учебно-исследовательской работы как
важного средства формирования стойкого интереса и готовности к творческой
деятельности у учащихся. Сформированные у них на ранних этапах
исследовательские умения – хороший фундамент становления будущих квалифицированных специалистов. Реализацию этих задач мы видим в обогащении
школьного курса математики таким учебным материалом, который мог бы
обеспечить возможность учащимся активно включаться в исследовательскую
деятельность. Огромные возможности для формирования исследовательских
умений учащихся открывает содержательная линия «Функции».
Анализ
действующих
учебников
говорит
о
том,
что
исследовательские задачи по темам этой содержательной линии
представлены в них немногочисленно. В учебных пособиях [1] и [6]
авторы приводят примеры того, как с помощью показательной функции
можно описывать явления окружающей среды для дальнейшего их
исследования. Но только задачи №№16,17 §5 из раздела VII пособия [6]
посвящены исследованию реальных процессов с помощью функций. Более
многочисленно исследовательские задачи содержательной линии
«Функции» представлены в учебниках [4], [5].
Учащиеся основной и старшей школы, знакомясь со свойствами
функций, не видят возможностей применения этих знаний к решению
задач как прикладного, так и математического содержания. Задания по
исследованию функций воспринимаются учащимися как отдельный класс
задач, которые в лучшем случае могут найти применение при построении
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графиков. Только лишь в учебнике [3] авторы предлагают в №11 § 1
раздела ІІІ построить графики функций, используя их четность или
нечетность. Ни в одном из учебников не рассматривается вопрос о
применении этих свойств к решению уравнений и неравенств.
Не касаются авторы учебников вопроса об исследовании функций на
монотонность при решении уравнений и неравенств. Лишь в учебнике [5]
приводится пример использования монотонности при решении
показательного уравнения и №101 для самостоятельного решения.
В учебнике [2] вводится понятие ограниченной функции, однако не
рассматривается вопрос о том, как ее можно применить при решении
уравнений. А с понятием обратной функции школьник сталкивается лишь
тогда, когда знакомится с функциями y = n x , y = log a x , обратными
тригонометрическими функциями.
На наш взгляд, система задач, в которых требуется исследование
функций, является тем материалом, который позволит включить учащихся в
эвристическую деятельность, формировать учебные исследовательские умения.
При решении подобных заданий невозможно действовать по «шаблону».
Учащиеся вынуждены проявлять творчество, как в выборе свойства функции,
которое поможет решить уравнение или неравенство, так и в выборе метода
исследования (с помощью производной, метод оценки, свойства монотонных
функций и т.д.). Вовлекая учащихся в решение таких заданий, мы способствуем
формированию таких эвристик как аналогия, классификация, обобщение,
сравнение, «нарисуй картинку», перебор вариантов и др. А это те «кирпичики»,
из которых складываются исследовательские умения учащихся, путь
воспитания успешно мыслящей и действующей личности.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Л.А. Саран, Е.П. Соколов,
Запорожский национальный технический университет
г.Запорожье, УКРАИНА
Приоритеты творческих подходов в обучении определены
следующим:
• Интеллектуальный уровень личности характеризуется в целом
двумя основными параметрами: объемом приобретенной информации и
способностью использовать эту информацию для достижения
определенных целей – для решения возникающих в процессе деятельности
задач, разрешения различного рода проблемных ситуаций.
Первый из этих параметров характеризует эрудицию человека,
второй – его интеллектуальное развитие.
Эрудиция, как совокупность конкретных знаний, приобретаемых в
процессе обучения, представляет собой в определенном смысле
потенциальные возможности человека, тогда как развитие мышления
создает возможность трансформации имеющихся знаний в новые знания,
необходимые для новой деятельности.
• Итак, на первый план выступает интеллектуальное развитие и, в
частности, такие его составляющие как гибкость мышления. Решение этой
проблемы целиком и полностью зависит от способов обучения. Они
должны способствовать активным формам работы каждого обучающегося.
Среди них особая роль принадлежит таким, которые содержат элементы
эвристики.
Когда ученик при обучении что-то открывает для себя, хотя это чтото давно уже открыто, он рассуждает как первооткрыватель. То, что в
негативном смысле именуется изобретением велосипеда, является одним
из важнейших принципов современной дидактики, способствующих
воспитанию мыслящей личности.
Творческие подходы в обучении, потому и творческие, что они
нестандартны, не алгоритмизированы, не авторитарны, они представляют
совместный поиск решения той или иной задачи, наполненный идеями,
может порой фантастическими, предложениями, путями реализации,
нешаблонными подходами и прочим. Но, чтобы все это было, нужен,
прежде всего, интерес к поставленным задачам. Сумеет преподаватель
вдохнуть в своих подопечных желание познания, сделать для них этот
процесс неотъемлемой составляющей их деятельности и успех будет
обеспечен. Предлагаем конкретные примеры.
Раздел математики «Элементы векторной алгебры» для учащихся
достаточно необычен. Поэтому возникает необходимость показать
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ученикам его значимость, связь с физикой, силу его аппарата для ряда
теоретических вопросов.
Пример 1 (работаем на интерес – связь с практикой).
В реальных ситуациях неоднократно наблюдаются металлические
конструкции, составленные из элементов различной формы (напр. мосты).
Эти конструкции должны быть устойчивыми, хотя они находятся под
воздействием довольно больших силовых нагрузок.
Задача. Рассматривается шарнирно-стержневая конструкция в виде
прямоугольного параллелепипеда с заданными размерами. На один из ее
узлов действует определенная сила p , которая уравновешивается силами
реакции si , i = 1,2,3,... требуется определить si , i = 1,2,3...
Прилагается чертеж.
По ходу решения возникает следующие проблемы:
1.
Составить условие равновесия узла под действием приложенных сил
(работает физика). В результате имеем уравнение равновесия в
векторной форме.
2.
Переход от полученного уравнения к системе алгебраических
уравнений относительно проекций сил.
3.
Отыскание проекций требует выбора системы координат (геометрия)
и определения косинусов ряда углов (тригонометрия).
4.
Решение системы линейных уравнений (алгебра) относительно si .
5.
Исследование результатов решений.
6.
Требуется дать физическое толкование результатов.
Решение завершено. Полезно еще раз его проанализировать.
Пример 2 (алгебра).
Требуется
определить
наибольшее
значение
выражения
A = a1 x + a2 y + a3 z (1) , при условии что x 2 + y 2 + z 2 = C (2) , где ai , C = const .
Дать физическую трактовку задачи.
Поиск решений:
1. Учащиеся должны увидеть в (2) модуль некоторого вектора M ( x, y, z ) и
скалярное произведение в (1): ( M , a ) , где a (a1 , a2 , a3 ) .
2. Ответ будет получен из определения скалярного произведения.
Использование аппарата векторной алгебры в геометрии при:
• доказательстве ряда теорем (например, теоремы о трех
перпендикулярах);
• решении задач, к которым применим координатный
метод, оказывается более эффективным по сравнению с
геометрическими подходами. Полезен сопоставительный
анализ.
Эти вопросы дают широкие возможности для развития творчества
учащихся.
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Я.Б. Сергеев
Областной институт последипломного
педагогического образования, Донецк, УКРАИНА
E-mail: iq17@mail.ru
В соответствии с требованиями, предъявляемыми современной
школой, обучение должно ориентироваться на развитие эвристического
мышления, обеспечивающего возможность самостоятельно приобретать
новые знания, применять их в многообразных условиях окружающей
действительности. Задача современного учителя состоит в том, чтобы
воспитывать у школьников потребность в совершенствовании знаний,
формировать умение заниматься самообразованием, так как именно в
процессе самообразования с особой полнотой проявляются способности
личности, определение призвания, познание себя.
Несмотря на разнообразие в понимании сущности самообразования,
некоторые исследователи отмечают, что самообразование является
познавательной деятельностью, и, что оно не может осуществляться само по
себе. Основой такой деятельности являются знания, приобретенные в
процессе организованного обучения. Эти выводы указывают на тесное
единство учения и самообразования, так как и первый, и второй виды
деятельности являются познавательными.
Мы рассматриваем самообразовательную деятельность, как
разновидность эвристической деятельности, так как последняя в наибольшей
мере формирует познавательные и творческие мотивы обучаемого.
Особой задачей организации эвристической деятельности у школьников
является развитие умения самостоятельно выполнять все ее звенья и переходить
от одного звена к другому (от постановки задачи к адекватному действию, от
действия к соответствующим ему самоконтролю и самооценке).
Как разновидность эвристической деятельности самообразование предполагает: наличие положительной мотивационной активности; проявление значительных волевых усилий; наличие целеустремленности и самоорганизованности;
достижение высокого уровня интеллектуального развития; сформированность
определенной совокупности познавательных умений; достижение высокой
самостоятельности, наличие адекватного уровня самооценки.
По нашему мнению, именно различие в уровне управления
познавательной деятельностью субъекта и является основным различием
между обучением математике и самообразованием. В учебном процессе
школы управление деятельностью осуществляется в большей степени
учителем, а самообразовательная деятельность осуществляется при
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самоуправлении личности, т.е. самообразование есть не что иное, как переход от
системы внешнего управления к самоуправлению.
Выделим этапы процесса самообразования при эвристическом обучении
математике:
1. Осознание личностью потребности в знаниях, определение цели
самообразования.
2. Деятельность личности по самостоятельному приобретению знаний,
направленная на удовлетворение познавательной потребности:
а) планирование процесса самообразования;
б) определение средств и способов самообразования;
в) непосредственная деятельность личности по самостоятельному
приобретению знаний;
г) оценивание результатов деятельности, самоконтроль;
д) определение новых целей.
3. Возникновение новой познавательной потребности, имея в виду
удовлетворение ее путем самообразовательной деятельности.
Выбор содержания предмета самообразования учащиеся осуществляют
под значительным влиянием учебного процесса. Усваивая учебный материал на
уроках математики, школьники соотносят его со своими потребностями в
самообразовании и поставленными задачами. В результате у ученика
появляется конкретное мнение о роли и месте самообразования в учебной
деятельности, о его содержании. На этой основе у них складывается
определенное представление о том, на что необходимо обратить
дополнительное внимание, на чем сосредоточить свои усилия.
Потребность в самообразовании у учащегося появится в том случае,
когда при решении конкретной задачи имеющихся знаний будет недостаточно.
Необходимо создание на уроках таких ситуаций, которые побуждают учащихся
к работе с дополнительными источниками информации. Для их возникновения
необходимо, наряду с умело отработанным учителем содержанием учебного
материала, учесть предшествующую учебную подготовку ученика и темпы его
продвижения в учении. Для оказания систематического воздействия на
воспитание и развитие учебного интереса к математике нужна разработка
системы заданий, рассчитанных на кратковременное и длительное выполнение.
Донецким институтом последипломного педагогического образования разрабатываются программы самостоятельного усовершенствования
знаний учащихся по математике, работая по которым, школьники получат
дополнительный стимул для самостоятельного усовершенствования знаний.
Самообразовательная деятельность учащихся – это актуальная
проблема, решение которой зависит от устранения противоречий между потребностями практики и недостаточной теоретической разработанностью
вопроса научного обоснования содержания и условий развития умений
самообразовательной деятельности учащихся в процессе обучения математике.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
Е.И.Скафа
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: skafa@skif.net
Сегодня очевидно, что решение главной задачи общеобразовательных школ, профильных классов и школ с углубленной
теоретической и практической подготовкой по математике – создание
оптимальных условий для раскрытия и развития творчества,
математических способностей и талантов учеников – в значительной мере
зависит от умения учителя целеустремленно организовывать и управлять
эвристической деятельностью учеников.
Осуществить организацию и управление формированием такой
деятельности невозможно в рамках традиционного обучения.
Общепринятое понимание обучения как усвоения учащимися опыта
прошлого выступает сегодня в противоречие с их потребностью в
самореализации,
необходимостью
решения
насущных
проблем
стремительно изменяющегося мира.
Эвристическое обучение позволяет изменить подобную ситуацию −
сделать первичными те цели и задачи, которые поставят ученики для себя.
Роль учителя сводится к помощи ученикам в формировании своих целей и
последующем сопровождении его деятельности по их достижению.
Эвристическое обучение в данном смысле сопровождающее, что не
умаляет, а повышает значимость учителя, который из транслятора знаний
превращается в организатора индивидуального образовательного
движения учеников.
Современная школьная система образования ориентирована на личностностный подход в обучении, поэтому, говоря о применении разнообразных
технологий обучения необходимо учитывать ориентацию на личность, на
развитие интеллектуальных и творческих задатков, на предшествующий опыт
школьников, на формирование эвристической деятельности.
Таким образом, технологический процесс в современной школе должен
быть по своей сути эвристическим, то есть, основан на творческом подходе к
организации процесса обучения. В этом понимании введение в процесс
обучения математике (при формировании понятий, доказательстве теорем,
решении задач) современных технологий обучения с использованием
эвристических приемов является, безусловно, важным элементом организации
всего образовательного процесса.
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Анализ использования различных технологий обучения показывает,
что система работы учителя по формированию приемов эвристической
деятельности должна включать ряд этапов.
Первый обучающий этап предназначен для накопления и
систематизации приемов эвристической деятельности. При решении задач
требуется: сформировать потребность ученика в овладении приемами
эвристической деятельности; познакомиться с технологией выявления
эвристик, их реализацией и систематизацией; выполнить специальную
систему упражнений.
Успешность обучения школьников эвристической деятельности на
этом этапе зависит от выполнения ряда условий. Назовем некоторые из них:
¾ умение учителя заинтересовать школьника эвристической
деятельностью и обосновать эвристики для решения задач в темах
школьной программы;
¾ наличие качественной информации о процессе формирования
приемов эвристической деятельности и постоянным анализом этой
информации;
¾ своевременная индивидуальная помощь школьникам, которые
испытывают трудности в использовании эвристик;
¾ включение школьников в творческую деятельность, связанную с
расширением возможностей выполнять эвристическую деятельность.
Говоря о роли эвристической деятельности в организации
различного рода технологий обучения необходимо остановиться и на
технологизации самой эвристической деятельности, ведь это столь же
необходимый и закономерный процесс, как и само творчество учащихся.
Таким образом, технология эвристического обучения математике
направлена как на получение учениками образовательной продукции, так и
на усвоение образовательных стандартов.
Кроме того, среди всех видов технологий на современном этапе нет
более значимых в социальном и культурном плане, чем информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). В этой связи, следует отметить
важность разработки и внедрения современных ИКТ в обучение. К таким
эвристическим технологиям мы относим, разрабатываемые в ДонНУ,
обучающие и корректировочные эвристические компьютерные программы
из системы эвристико-дидактических конструкций (ЭДК).
Таким образом, внедрение в учебный процесс эвристических
технологий, в виде актуализации эвристических ситуаций, формирования
понятий, изучения математических предложений и обучения решению
задач, через использование разнообразного вида эвристических приемов, а
также применения современных информационно-коммуникационных
технологий, в том числе Gran, DG и ЭДК, на каждом этапе процесса
обучения математике, позволяют сформировать у обучаемых учебнопознавательную эвристическую деятельность.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ
СЮЖЕТНІ ЗАДАЧІ ОКРЕМИХ ТИПІВ
С.О.Скворцова
Південноукраїнський державний педуніверситет ім. К.Д.Ушинського,
м. Одеса, УКРАЇНА
Е-mail: skvo2003@ukr.net
Розв’язування сюжетних задач виконує у навчальному процесі ряд
навчальних, розливальних та виховних функцій. Розв’язування задач як
засіб розвитку мислення школярів досліджувалося у дисертаційних
роботах В.П.Радченко, І.Н.Семенової, С.Л.Валитової, К.А.Загородних.
Систему задач як засіб формування евристичної діяльності учнів основної
школи досліджувала І.А.Горчакова, а формування дослідницьких умінь
школярів у процесі розв’язування математичних задач з параметрами
вивчала А.Ю.Карлащук.
Отже, дослідники звертаються до сюжетних задач як до ефективного
засобу навчання і розвитку школярів. Успішна реалізація педагогічних
функцій задач залежить від уміння учнів розв’язувати їх.
Проблема навчання молодших школярів розв’язування задач
розкривається у роботах М.О.Бантової М.В.Богдановича, Г.П.Бевза,
М.І.Бурди, Н.Б.Істоміної, Ю.М.Колягіна, Є.І.Лященко, В.І.Мішина,
Є.П.Неліна, Г.І.Саранцева, З.І.Слєпкань, Л.М.Фрідмана, Т.М.Хмари,
С.Є.Царьової, П.М.Ерднієва та інших.
У дисертаційних роботах, здебільшого, пропонуються методики навчання
розв’язування задач, сформульовані у загальному вигляді, які або проілюстровані
на задачах певного виду або їх елементи ілюструються на окремих задачах.
Так, А.К.Мендигалієва, розглядає систему задач як засіб розвитку
мислення молодших школярів лише на прикладі задач на рух.
О.В.Баринова склала методику на основі теоретичної моделі рівневої
діяльності учнів з розв’язування задач, і застосувала її також на прикладі
задач на рух. С.Утепкалієв, пропонує у загальні підходи до формування в
учнів навиків розв’язування задач і ілюструє їх на окремих задачах.
Таким чином, у методичній науці теоретично не обґрунтовано та не
розроблено методичну систему навчання молодших школярів
розв’язування сюжетних задач, що охоплює весь задачний матеріал
початкового курсу математики.
Мета нашого дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні,
та розробці і апробації, впровадженні у практику методичної системи
навчання молодших школярів розв’язування сюжетних задач.
В рамках даної статті ми розглянемо один з елементів пропонуємої
методичної системи – методику формування умінь розв’язувати задачі
певних видів (типові задачі).
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Теоретичною основою складання методики формування у молодших
школярів уміння розв’язувати задачі певних видів є теорія змістовних
узагальнень В.В.Давидова, навчання за ІІІ типом орієнтування
(П.Я.Гальперін)
методом
системно-структурного
аналізу
за
З.О.Решетовою.
В результаті аналізу математичних структур типових задач, ми їх
поділили на групи:
1) задачі, в яких є однакова (стала) величина для обох випадків:
- задачі на знаходження четвертого пропорційного;
- задачі на подвійне зведення до одиниці;
- задачі на пропорційне ділення;
- задачі на знаходження невідомих за двома різницями;
2) задачі на спільну роботу;
3) задачі на рух:
- задачі на одночасний рух в різних напрямках (назустріч та в
протилежних напрямках), в тому числі, коли рух в протилежних напрямках
почався з різних пунктів або рух назустріч не закінчився зустріччю двох
тіл, що рухалися;
- задачі на одночасний рух в одному напрямку (навздогін та з
відставанням);
- задачі на неодночасний рух;
4) задачі на знаходження середнього арифметичного.
Оскільки задачі першої групи містять однакову величину, то існує
можливість узагальнення способу їх розв’язання. Задачі на спільну роботу
та на рух також мають багато спільного у математичній структурі та в
способі розв’язання, але вони описують різні процеси: задачі другої групи
описують процес спільної роботи двох виконавців, а задачі третьої групи –
спільний рух двох тіл. Між тим, після навчання молодших школярів
розв’язування задач на рух можна здійснити порівняння математичних
структур цих задач та узагальнення способів розв’язання задач на спільну
роботу та задач на одночасний рух в різних та в одному напрямку. Окремо
виділяються задачі на знаходження середнього арифметичного.
Таким чином, методика формування окремого уміння розв’язувати
задачі певних видів реалізується через три під системи:
1. Методика формування окремих умінь розв’язування задач, що
містять однакову величину.
2. Методика формування окремих умінь розв’язування задач на
спільну роботу та на рух.
3. Методика формування окремих умінь розв’язування задач на
знаходження середнього арифметичного.
Подана методична система зазнала експериментальної перевірки під
час педагогічного експерименту (2000-2005) у школах м. Одеси.
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ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЧИСЛА
В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСІВ
Н.Г. Скнар
Загальноосвітня школа № 97, м. Донецьк, УКРАЇНА
У відповідності до діючих програм навчальний матеріал
інтегрованого курсу математики 5-6-х класів формується біля основної
змістовної лінії, якою є розвиток поняття числа і має таку структуру:
натуральні числа – звичайна дріб – дробні числа – від’ємні числа –
раціональні числа.
Враховуючи психологічні особливості процесу засвоєння понять
учнями 5-6 класів, можливо навчальний матеріал подавати в цікавій
ігровій формі – доброї казки або театральної п’єси.
Для більш успішного сприйняття навчального матеріалу можна
запропонувати учням вивчення чисел за таким планом:
- природа появи числа (необхідність рахувати предмети – натуральні
числа, ділення цілого на рівні частини – звичайна дріб і як частинний
випадок – десятична дріб, неможливість із меншого відняти більше –
від’ємні числа);
- будова числа (таблиця розрядів натуральних чисел, десяткова дріб –
розряди цілої і дробної частини, звичайна дріб – знаменник показує на
скільки рівних частин поділили ціле, а чисельник – скільки таких
частин взяли);
- запис числа;
- округлення (натуральних чисел і десятинних дробів);
- порівняння чисел;
- дії з числами (конкретні приклади);
- властивості дій;
В межах сучасної парадигми освіти – особистісно-орієнтованого
навчання математики кожен учень, з урахуванням особистої освітньої
траєкторії у вивченні поняття числа, навчається аналізувати теоретичний
матеріал, виділяти головне, узагальнювати і систематизувати.
Кращому засвоєнню учнями нових чисел сприяють запропоновані
нами вкладиші. Вони не містять визначень понять, правил порівнянь, дій з
числами, формувань властивостей дій, в них приведені конкретні приклади
з урахуванням різноманітних випадків.
У учня з’являється можливість при розповіді про числа, які
вивчають, свої індивідуальні здібності, він може або скористуватися
прикладами, наведеними у вкладиші, або запропонувати свої, що дає
можливість підвищити його рівень навченості, у психологічно комфортних
умовах іти до досягнення мети.
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Методика роботи з запропонованими вкладишами: по мірі вивчення
теми з’являється вкладиш, учні складають розповідь про те, що вивчено по
темі, наводять свої приклади. Вкладиші використовуються при
узагальненні навчального матеріалу під час повторення на початку і в
кінці навчального року.
Наприклад,

Такий підхід у навчанні дає можливість звільнити навчальний час
для відпрацьовування навичок та вмінь, сприяє формуванню математичної
мови в учнів і є пропедевтичним етапом у формування навчальнопізнавальної евристичної діяльності учнів.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ CИСТЕМИ ПРИКЛАДНИХ
ЗАДАЧ ПРИРОДНИЧОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Л.О.Соколенко
Чернігівський державний педуніверситет ім.Т.Г.Шевченка,
м.Чернігів, УКРАЇНА
Сучасну науку характеризує ґрунтовне застосування математичних
методів у різних галузях природознавства. Істотно зростає роль
математики в розвитку біології, екології, хімії, медицини, фармації.
Майбутні спеціалісти згаданих галузей повинні одержати достатньо
серйозну математичну підготовку, яка допоможе їм оволодіти фаховими
дисциплінами .
У час реформування системи освіти, коли вітчизняна наука прагне
вийти на світовий рівень, навчання математики ,як і інших предметів,
повинно сприяти забезпеченню суспільства спеціалістами різного рівня та
профілю. А це вимагає профільної диференціації математичної освіти, яка
забезпечується в першу чергу прикладною спрямованістю навчання
математики.
Однією з методичних вимог щодо реалізації прикладної
спрямованості шкільної алгебри і початків аналізу є наповнення
навчального процесу прикладними задачами, що задовольняють певні
специфічні вимоги та утворюють систему, яка відповідає ряду
дидактичних вимог і забезпечує органічний зв’язок з теоретичним
матеріалом [4].
Необхідність у такій системі задач виникає не лише при вивченні
курсу алгебри і початків аналізу старшої школи за програмою [3], а і при
вивченні вузівського курсу вищої математики для студентів вищих
хімічних, біологічних, фармацевтичних та медичних закладів освіти III –
IV рівнів акредитації [5].
Як показує досвід читання цих курсів, ніщо так не активізує
навчально-пізнавальну діяльність учнів та студентів ,як вдало створена
практична, фахова, проблемна ситуація.
В основу створеної проблеми може бути покладена певна
функціональна залежність , наприклад лінійна залежність ваги деяких риб
від їх віку, взаємовідношення типу” хижак – пожива”, залежність
кількості бактерій від часу тощо [2].
Цікавими для учнів та студентів є задачі про визначення швидкості
хімічної реакції та швидкості зростання популяції; прикладні задачі на
екстремуми; задачі на застосування визначеного інтеграла для
знаходження кількості хімічної речовини, яка вступила в реакцію за
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певний проміжок часу та на визначення приросту популяції бактерій і її
біомаси.
Розгляд задач прикладного характеру (про радіоактивний розпад,
про розчинення солі, про вливання глюкози в кровеносну систему, про
теорію епідемій та ін.), математичними моделями яких є диференціальні
рівняння, полегшує оволодіння методами розв’язування певних типів
рівнянь [1].
Численні цікаві задачі біологічного, фармацевтичного змісту
розглянуті у навчальному посібнику [6], сприяють засвоєнню елементів
теорії
імовірностей
та
математичної
статистики
студентами
фармацевтичних навчальних закладів .
Серед всіх згаданих задач переважна більшість – евристичні,
розв’язування яких вимагає вміння аналізувати структуру задачі,
співвідносити дану задачу з відомими задачами , знаходити приховані
зв’язки між даними і невідомими елементами, аналізувати гіпотези щодо
можливого розв’язання задачі, логічно опрацьовувати знайдене
розв’язання задачі .
Досвід читання згаданих курсів математики переконує у
необхідності створення системи прикладних задач природничого змісту як
засобу формування евристичної діяльності учнів старшої школи при
профільному навчанні. Навички та вміння які одержать учні, розв’язуючи
ці задачі, допоможуть їм при засвоєнні вузівського курсу вищої
математики .
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РОЗВИТОК РОЗУМОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ У
ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРАЦІЇ
НАВЧАННЯ
О.А.Соловйова
Загальноосвітня школа № 62, м.Макіївка, УКРАЇНА
У наш час – час інформації, час пересування науки вперед, час
розвитку технічного прогресу, час великих відкриттів та знаходжень, дуже
важливо вміти орієнтуватися в повсякденному житті, вміти триматися на
рівні. Це є одним з найважливіших завдань у сучасному навчанні.
Зробити це можна за допомогою математики та математичного
мислення. Цей предмет не тільки відкриває нові можливості вивчення
суспільних, технічних та природних систем, але й стає могутнім фактором
визначеної уніфікації понятійного апарату усіх наук, могутнім
інтегратором сучасного наукового знання. Інтеграція впливає на значні
сторони учбово-виховного процесу, пов’язана з побудовою його змісту.
Проаналізував структуру інтеграції з наукових робіт різних авторів,
ми у своїй практичній діяльності визначили такі рівні інтеграції:
1. Тематична інтеграція (два-три учбових предмета розкривають
одну тему). Цей рівень має ілюстративно – описовий характер.
2. Проблемна інтеграція (одну проблему учні розв’язують
можливостями кількох предметів. Виникає узагальнена ситуація, яка
передбачає різні шляхи розв’язання).
3. Концептуальна інтеграція (концепція розглядається різними
учбовими предметами у сукупності усіх засобів та методів).
4. Теоретична інтеграція (філософське взаємопроникнення різних
теорій).
Якщо людина може побачити визначену тему – проблему – концепцію
– світ водночас з різних їх аспектів та оперує різними рівнями мислення, –
це найвищий ступень інтеграції, який дозволяє їй уявити світ як цілісну
картину буття. Це тонка грань, на якій балансує філософська свідомість
людини. Саме на цій грані робляться великі винаходи (життя це
підтверджує: найвидатніші відкриття робляться на стику різних наук).
Форми навчального процесу, у яких виявляються різні рівні
інтеграції, можна розподілити таким чином:
а) спецкурси, у яких об’єднуються кілька предметів;
б) блокування різних розділів;
в) вивчення однієї теми на основі двох або кількох предметів;
г) курс, який поєднує знання на основі узагальнених операцій мислення.
У своїй праці використовуємо різні нестандартні уроки, серед яких
багато уваги приділяємо інтегрованим урокам. Інтеграція навчання
передбачає усвідомлений вибір методів навчання, таке сполучення та
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Відсотки

співвідношення їх на уроці, яке дозволило б одержати найкращі для
наданих умов навчально-виховні результати за відведений (або мінімально
необхідний) час, тому оцінюємо можливості кожного з методів навчання,
виявляємо його сильні та слабкі сторони та вибираємо на цій основі їх
оптимальне сполучення.
Було проведено
експеримент.
Гнучкість мислення учнів 9-А класу
Він полягає в то70
му, що у 9-А
60
класі на початку
року проведена
50
діагностика на
40
якість розумової
30
діяльності. На
20
протязі усього
10
навчального ро0
ку, у цьому класі
Мал. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
за різними темаУчні
ми проводилися
початок року
кінець року
інтегровані
уроки з математики. В кінці року знов провели діагностику (див.мал.1).
Таким чином можна зробити висновок, що інтегрований підхід до
навчання впливає на учнів позитивно: як на розвиток математичних знань,
так і на розвиток особистості в цілому. Тобто інтеграція є одним з
важливих двигунів розумового процесу.
За її допомогою знання набувають якості і системності; вміння
становляться узагальненими, сприяють комплексному застосуванню знань,
їх синтезу, переносу ідей та методів з однієї науки в іншу, що лежить в
основі творчого підходу до наукової, художньої діяльності людини в
сучасних умовах; посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних
інтересів учнів.
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РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ВИДІВ МИСЛЕННЯ УЧНІВ
НА УРОКАХ ПЛАНІМЕТРІЇ
Л.В.Спусканюк
Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова,
м.Київ, УКРАЇНА
Сучасна освітня парадигма висуває на перший план розвиток
особистості дитини, що у свою чергу, передбачає пряму залежність
проектування змісту і методичного забезпечення від вікових і
індивідуальних особливостей дітей. Розглядаючи становлення особистості
школяра в умовах особистісно зорієнтованого навчання як пріоритетне,
потрібно чітко уявляти, які психічні якості учнів необхідно ураховувати і
які доцільно розвивати на уроках геометрії основної школи. До таких,
насамперед, відносяться здібності, значне місце в структурі яких відіграє
здатність людини мислити, або інтелект.
Навчання геометрії в основній школі повинно сприяти розвитку в
учнів різних видів мислення, тому вчитель повинен мати уявлення про
його типи. Мислення поділяється на види у залежності від засобів, що
використовуються, характеру задач, що розв’язуються, степеня
розгорнутості і усвідомлення операцій, що виконуються, мети, яка
переслідується і якості кінцевого результату. Зазвичай у психології
розглядається дещо умовна класифікація видів мислення: наочно-дійове,
нвочно-образне і словесно-логічне. А.Г.Маклаков, Р.С.Нємов, А.О.Реан,
Л.С.Рубінштейн та інші поділяють мислення на теоретичне і практичне,
при цьому, у теоретичному мисленні А.Г.Маклаков виділяє понятійне і
образне мислення, а у практичному – наочно-дійове і наочно-образне.
В.В.Давидов, А.О.Реан, З.І.Слєпкань та інші розрізняють емпіричне і
теоретичне мислення. За степенем розгорнутості його поділяють на
дискурсивне і інтуїтивне, за степенем новизни – на репродуктивне і
продуктивне. Розглянемо у нашому дослідженні ті види мислення, які є
актуальними для методики викладення геометрії основної школи.
Словесно-логічне мислення – провідний засіб теоретичного освоєння
дійсності, яке інтенсивно формується у процесі навчання під час
оволодіння дітьми науковими поняттями. Воно має вигляд міркування і
здійснюється шляхом таких основних мислительних операцій, як аналіз,
синтез, абстрагування, узагальнення тощо. Засвоюючи знання, школяр
вчиться процесу утворення наукових понять, тобто оволодіває вмінням
будувати узагальнення не за схожими ознаками, а на основі виділення
суттєвих зв’язків і відношень.
Образне мислення – це вид мислення, що забезпечує створення
образів і оперування ними у процесі розв’язання практичних або
теоретичних задач. Створення образів і оперування ними в умі, за
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уявленням, є фундаментальною особливістю інтелекту людини.
Різновидом образного мислення є просторове, основу якого складають
геометричні образи.
Зазвичай вивчення регулярного курсу геометрії починається з
планіметрії, при цьому суб’єктний досвід дитини по оперуванню
тривимірними (об’ємними) об’єктами витісняється, розвитку образного
мислення приділяється недостатня увага. Частково цю проблему
розв’язують шляхом введення деяких тем з курсу стереометрії в курс
планіметрії. Деякі автори пропонують наскрізний курсу геометрії, де поряд
з планіметричним матеріалом розглядається і стереометричний, і тим
самим робляться спроби вирішити вище згадану проблему.
Проте, виходячи з традицій викладення геометрії у вітчизняній
школі, нині діючих програм і підручників, вивчення регулярного курсу
геометрії починається саме з планіметрії. Спираючись на роботи
психологів можна зазначити, що і сам предмет планіметрії має достатньо
можливостей для розвитку саме образного мислення школярів основної
школи. Так провідною ідеєю сучасного курсу геометрії є відображення
площини на себе, на підставі чого учні знайомляться з різними видами
геометричних перетворень, успішне засвоєння яких розвиває просторове
мислення. Крім того, на його розвиток також впливає і вміння дитини
переходити від системи відліку за схемою власного тіла до інших систем
відліку, що теж застосовується при вивченні таких тем, як, наприклад,
„Декартові координати на площині”, або „Вектори”. Широко у геометрії
використовуються задачі, де за описом об’єкту потрібно виконати його
рисунок або наочне зображення. Такі завдання та їм обернені (за
графічним образом знайти деякі дані) також мають певні можливості для
розвитку просторового мислення учнів засобами планіметрії.
Отже, виходячи з висвітлених проблем у даній статті, можна
зробити наступні висновки. Розглядаючи пріоритетним розвиток
особистості школяра в умовах особистісно зорієнтованого навчання,
потрібно чітко уявляти, які психічні якості учнів доцільно розвивати
засобами предмету. Провідною ідеєю сучасного курсу геометрії 7-9 класу
у когнітивній сфері залишається формування понятійного мислення, при
цьому недостатня увага приділяється саме розвитку образного мислення
учня. Частково цю проблему розв’язують шляхом введення тем зі
стереометрії у курс планіметрії. Спираючись на роботи психологів можна
зазначити, що і сам предмет планіметрії має достатньо можливостей для
розвитку образного мислення школярів основної школи. На нашу думку,
найбільш вдало це можна робити при вивченні таких тем, як геометричні
перетворення, Декартові координати і вектори на площині. Крім того,
робота з графічними зображеннями, задачі на перехід від однієї системи
відліку до іншої теж мають потенційні можливості у цьому напрямку.
Тобто, на нашу думку, дана проблема потребує подальших досліджень.
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СЕМИОТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Н.А. Тарасенкова
Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого,
г. Черкассы, УКРАИНА
E-mail: ntaras@list.ru
Общеизвестно, что математика как наука изучает пространственные
формы и количественные отношения объектов, явлений и процессов
реального мира. Отделенные от других свойств, они в целом создают
специфическую для математики идеализированную предметность,
определенную
абстракцию,
не
существующую
в
реальной
действительности, но отображающую ее. Для того чтобы некая абстракция
стала предметом анализа, она должна быть зафиксирована внешними
средствами, то есть, овеществлена, материализована. Математическая
наука использует специфический аппарат не только в построении
собственной теории, но и в фиксации созданной ею абстракции во
внешнем плане. Для этого используются разные знаки и символы,
совокупность которых, следом за Н.Г. Салминой, мы называем знаковосимволическими средствами (ЗСС) [1].
В учебной деятельности учащихся при изучении математики ЗСС
выполняют заместительную, познавательную и коммуникативную
функции. Материализованные определенным образом абстрактные
математические объекты (заместительная функция ЗСС) становятся
пригодными для чувственного восприятия учащихся, превращаются в
специфический для того или иного курса математики чувственный
материал. В процессе познания он используется как для выделения
существенного в плане восприятия, так и для выделения основного в
действиях, преобразующих овеществленный абстрактный объект,
продуцируют знания и способы их применения (познавательная функция
ЗСС). Коммуникативная функция ЗСС в обучении, прежде всего, нацелена
на обеспечение передачи сообщения – от учителя к ученику и обратно; от
одного ученика к другому; от социума посредством разных носителей
информации к ученику и т.п.
Использование и преобразование знаково-символических средств
является специфической деятельностью, называемой соответственно
знаково-символической (ЗСД). К видам ЗСД относят замещение,
кодирование–декодирование, схематизацию, моделирование.
Возможность учеников овладевать любой ЗСД заложена в
первоначальной предрасположенности человеческой психики к развитию.
В свою очередь, реализация такой возможности, формирование
полноценной ЗСД посредством обучения выступает одним из факторов
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дальнейшего развития психики ученика, ее символической функции. Эта
функция психики представляет собой обобщенную способность разделять
содержание и форму его выражения, определять тип связи между ними,
анализировать содержание через его знаково-символическую форму,
оперировать и преобразовывать ЗСС (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Г.С.
Костюк и др.).
В учебной деятельности учащихся на разных ее этапах применяются
не только отдельные виды ЗСС, но и их комплексы. ЗСС выступают как
объектами учебной деятельности учащихся, так и средствами этой
деятельности. Овладение учащимися новыми средствами является одной
из психологических предпосылок их интеллектуального развития, которое
через них и осуществляется (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.). В то же
время, о развивающей роли ЗСС можно говорить лишь при условии, что
ЗСС становятся для учащихся значащими формами. Итак, обеспечение
реализации диалектического единства содержания и формы учебного
материала может и должно выступать ведущей задачей теоретического и
методического оснащения процесса обучения математике.
Учебная деятельность предусматривает усвоение учащимися
знаково-символических систем в определенном объеме и на определенном
уровне, а также необходимость преобразования одной знаково-символической системы в другую, в том числе, визуальной системы в вербальную
и наоборот. В процессе изучения математики эта необходимость выступает
наиболее рельефно в связи с особенностью предмета науки и спецификой
способов и форм фиксации ее содержания.
В то же время, нельзя не учитывать того, что ЗСС, отличающиеся
друг от друга по ряду семиотических характеристик, создают
психологически разные условия для кодирования – декодирования, а
значит, объективно закладывают неоднородные условия для оперирования
ними. Применение же лишь однообразных ЗСС приводит к торможению
процесса восприятия и осмысления содержания учебного материала
учащимися с разными когнитивными стилями. В этом мы усматриваем
один из объективных факторов многочисленных ошибок и затруднений,
возникающих у учащихся при усвоении курса математики.
Адекватные условия для обучения математике и развития учащихся
могут и должны создаваться посредством комплексного использования
вербальных и невербальных ЗСС, привлечения школьников к процессу
заворачивания каждого объекта усвоения в разные знаково-символические
оболочки, обогащения семиосферы учащихся, формирования у них опыта
самостоятельной знаково-символической деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
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119

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ГРАДАЦИЯ УРОВНЕЙ МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ
Н.Хр.Тончева
Шуменский университет “Епископ К.Преславский”,
г.Шумен, БОЛГАРИЯ
e-mail: natalia_1@abv.bg
I. Необходимость градации уровней мышления.
В обучении математике и другим природо-математическим наукам в
школе часто получается неравномерное пользование разных видов
мышления учеников. В связи с этим проявляется эффект непреодолимой
границы между отдельными уровнями мысли. Хотя в психологии известны
множество классификаций мышления, в обуче-нии математике основной
проблемой является жесткое разделение между детерминистичным и
вероятностным уровнем.
II. Суть детерминистичного и вероятностного мышления.
Принципы детерминираности и стохастичности психической
деятельности [1] оказывают значительное влияние на мышление человека.
На базе этого факта возможно расслоить мышление на два основные
уровня – детерминистичный и вероятностный:
Def1: Под детерминистичным мышлением будем понимать познавательный процес, при котором субъект осознаннто ищет конкретеный
объект, используя заранее известные факты и правила для получения
выводов, при этом он не берет во внимание фактор – случайность.
Def2: Под вероятностным мышлением будем понимать познаватель-ный
процесс, при котором субъект оценивает шансы наступления данного
случайного события, пользуя один или множество факторов.
На основе данных дефиниций можем сделать вывод, что для
проявления вероятностного мышления необходимо уметь мыслить
детерминистично и вместе с этим считаться с фактором – случай-ность.
Граница
между
двумя
Случайность
Вероятностное мышление
уровнями состоит в рассмотрении фактора – случайность.
детерминистичное
На фиг.1 показана связь
мышление
между отдельными уровнями.
Особенно важно обратить
Фиг.1
внимание на “случайностную
границу” между отдельными уровнями. Для полноценного развития
интеллекта важно, чтобы эта граница была гибкая и легко преодолима
человеком. Подобная динамика в процессе мышления учеников может
получится если учебные программы как по математике, так и по
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останальным предметам конструируются так, чтобы развивались параллельно разные уровни мышления детей еще с раннего возраста.
В учебных программах Болгарии заложено чтобы елементы
комбинаторики и теории вероятностей изучались в 10-ом классе (17 летние
ученики). В 11-ом и 12-ом классах изучаются темы, связанные со статистикой.
Основная ценность изучения этой материи, состоит в развитии
вероятностного мышления. Проблемы в обучении възникают из факта, что
до своего семнадцатилетия ученикам формировали в основном
детерминистичное мышление. Оно доминирует сильно в целом курсе
обучения по всем природо-математическим дисциплинам.
Ученикам задают готовые задачи рожденные практикой, как например
“Сколько времени потребуется для заполнения бассейна с данным объемом, если
знаем, что за минуту в него нальется данное количество воды?”, но не
спрашивается какова вероятность, что случится авария и бассейн останется
пустым
В житейских ситуациях человек часто решает и те и другие виды задач и
если хорошо подумать, то становится ясно, что задачи вероятностного характера
имеют значительное преимущество в повседневной жизни. Люди очень часто
расчитывают шансы получить работу, встретить данного человека или просто
организовать отпуск в самое удобное для них время.
Эти деятельности присущи людям с раннего возраста. Для полноценного развития человека необходимо эти способности развивать.
Експеримент, проведенный с детьми дошкольного возраста и
наблюдение над студентами показал, что способность мыслить вероятностно легко моделируется в раннем возрасте с помощью подходящих игр
и задач. Например, игра с подбрасыванием спичечной коробки все грани,
которой покрашены в разные цвета – детям предлагается написать заранее
цвет, который получится при произволньом подбрасывании коробки.
Ученикам по-старше на уроке географии можно предложить с закрытыми
глазами указать точку на глобусе и заранее предположить, что будет
указано – континент или океан.
III. Практическая цель.
Цель раннего введения елементов теории вероятностей (без введения
понятия) состоит в том, чтобы у учеников “случайностная граница”, описанная
на фиг.1 была как можно гибче. Необходимо развивать отдельные уровни
мышления параллельно, чтобы переход между уровнями был легче для
учеников.
Будем рады предложить множество задач, подходящих для учеников
разного возраста, интересующимся коллегам!
ЛИТЕРАТУРА
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
УМЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ
Т.Л.Трайчев
Шуменский университет “Епископ К.Преславский”,
г.Шумен, БОЛГАРИЯ
Умение решать задачи является многокомпонентным и многоэтапным. К
его формированию предъявляются определенные требования, которые описаны
в [1]. Основным фактором, определяющим данное умение, следовало бы
считать умение приложения (применения) методов решения задач (УПМРЗ).
УПМРЗ есть умение действенного (операционного) вида,
представляющее собой последовательность логически связанных
математических операций (действий), знаний приложеных для решения
определенной математической задачи. При этом рассматриваемая
последовательность может быть следствием, через необходимые условия,
или через достаточные условия, или через эквивалентность.
В [2]; [3] описаны основные факторы, влияющие на формирование
УПМРЗ. В данной статье, с целью быть краткими, представляем его
посредством следующей схемы:
КОНТРОЛЬ

МП

Математические знания
ПС
ПП
Систематизация

МПЗ

МУ

ДСС
ДСП

НУ
ДУ

РП

НДУ
Математ-е
задачи

УПМРЗ
ОС
ЛО

Знания о МРЗ

НП

Типы
Образцы
Самост.
работа

САМОКОНТРОЛЬ

Обозначения: 1) МП – математические понятия: ПС – извлечение
следствия, ПП – подведение под понятие; 2) МУ – математические
утверждения: НУ – необходимые условия, ДУ – достаточные условия, НДУ –
необходимые и достаточные условия; 3) МРЗ – методы решения задач: ОС –
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определения и структурные схемы, ЛО – логическая основа, НП – направления
приложения.
Рассмотрим фактор математических задач как основное
определяющее формирования УПМРЗ, которое находит свое приложение
при формировании и остальных факторов структуры рассматриваемого
умения. В [4; стр. 140] представлена следующая структура математической
задачи:
1) Начальное состояние (А) – условие задачи – даны элементы и связи между
ними;
2) Крайнее состояние (В) – заключение задачи – неизвестные элементы и
связи между ними;
3) Решение задачи (R) – способ перехода из начального состояния к
крайнему состоянию;
4) Базис решения (С) – множество математических знаний и умений,
определяющих решение.
Исходя из представленной характеристики математических задач, связанной с
четырьмя основными компонентами А, В, С, R, и в связи с числом неизвестных
компонентов, обозначающихся x, y, z … [4], составлена типология задач.
Задачи типа А х СВ, где неизвестно решение (R), но легко
определяется базис (С), являются подходящими для формирования умения
рассуждения через необходимые условия, т.е. вида А1 => А2 => … => Аn
=> В, или по синтетическому виду [5].
Задачи типа А х RВ, в которых последовательность решения известна
ученикам, но базис (С) – неизвестен, являются подходящими для
формирования умения рассуждения через достаточные условия, т.е. вида B
<= B1 <= B2 <= … <= Bn <= A, или по аналитичному виду по схеме Папа [5].
Задачи типа А х УВ, в которых последовательность решения и базис
неизвестны, являются подходящими для формирования умения
проведения рассуждений по аналитично-синтетичному методу [6].
Формирование УПМРЗ является сложным и долгим дидактическим
процессом, который должен бы охватить почти весь процесс обучения
матиматике от VІІ класса до ХІІ класса.
ЛИТЕРАТУРА
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123

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МЕТАФОРИЧНОСТІ
ЯК ОДНОГО З КРИТЕРІЇВ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ
Н.Л. Трегуб
Донецька гімназія № 70, м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: nina.tregub@mail.ru
Однією з характерних рис сучасної методики викладання
математики є її алгоритмізація. Здається, нічого поганого в цьому немає,
бо наявність алгоритму щодо розв’язування багатьох задач шкільного
курсу дозволяє довести майже кожного учня до певного рівня
компетентності та більш-менш вдало підготувати його до державної
атестації. Але більшою мірою мета роботи кожного вчителя математики,
як і раніше, - розвинути здібності учня, знайти ту саму зону найближчого
розвитку, про яку писав Л.С. Виготський; прищепити учням інтерес до
вивчення математики; навчити їх бачити красу, естетику математики;
розвинути їх мислення та інтуїцію; навчити учнів висловлювати навіть
майже неймовірні гіпотези та обґрунтовувати свої здогади; сприяти
розвитку креативності кожного учня.
За М.А. Холодною [2], одним з критеріїв креативності є
метафоричність, тобто готовність працювати у “неможливому” контексті,
схильність використовувати символічні, асоціативні засоби для
висловлювання своїх думок, а також уміння в простому бачити складне, а в
складному – просте. Рівень метафоричності учнів досить яскраво може
продемонструвати насамперед розв’язування так званих “нестандартних”
(евристичних) задач, тобто задач, для розв’язування яких немає загальних
правил, що визначають план їх розв’язування. Для відшукування способів
зведення нестандартних задач до задач стандартного виду користуються
загальними евристиками: індукцією, дедукцією, аналогією тощо.
На наш погляд, розвитку метафоричності, а взагалі й розвитку
креативності можуть сприяти, наприклад, такі завдання:
1. Число “octal” або ділиться на 8, або має в записі числа цифру 8.
Скільки “octal” від 1 до 100 ?
2. Нехай х # = х + 1; # х = х – 1. Якому значенню не може
дорівнювати 3 # ⋅ # 5 :
а) 1 # ⋅ # 9; б) 7 # + # 9; в) 4 # ⋅ 4 #; г) 7 # ⋅ 3 #; д) 15 # : # 2 ?
3. Відомо, що c Ξ d = c + d . Знайти значення (1 Ξ 2) Ξ 4 .
ab
. Розв’язати рівняння х ⊗ 3 = 5 ⊗ 4.
4. Відомо, що а ⊗ b =
a+b
b = 10, якщо
5. Розв’язати в натуральних числах рівняння а
y = x + y2 .
d

x

2
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Слід зауважити, що ідея деяких з наведених завдань запозичена з
зарубіжних видань. У вітчизняних посібниках та підручниках завдання
таких типів зовсім не зустрічаються, й тому вони можуть здатися надто
складними для учнів, що зустрічаються з ними в перший раз. Але такі
завдання сприяють тому, що учні вчаться робити висновки в незнайомій
ситуації; вони повинні побачити задачу під незвичним кутом; наприклад,
інколи, щоб розв’язати задачу, необхідно за відомим алгебраїчним виразом
побачити геометричну інтерпретацію цього виразу, чим значно полегшити
розв’язання, а може, й знайти єдиний існуючий метод розв’язання цієї
задачі. Так на одному з факультативних занять учням 9 класу було
запропоновано знайти значення виразу:
3 + 2 +1 3 + 2 −1 2 +1− 3 1+ 3 − 2
⋅
⋅
⋅
.
2
2
2
2

За цим виразом декілька учнів побачили відому формулу Герона для
знаходження площі трикутника з сторонами 3 ; 2 ; 1.Але цей трикутник
1
2

– прямокутний, й тому його площа дорівнює S = ⋅ 1 ⋅ 2 =
значення цього виразу також дорівнює

2
, отже
2

2
.
2

Геометрична інтерпретація також досить вдало використовується під
час розв’язування, наприклад, таких задач:
1. Довести, що a 2 + b 2 + b 2 + c 2 + c 2 + a 2 ≥ (a + b + c) 2 , якщо
a, b, c – додатні числа.
2. Знайти найменше значення виразу x 2 − x + 1 + x 2 − x 3 + 1 та
визначити, при якому значенню х це відбувається.
3. x, y, z – додатні числа. Знайти значення x + y + z , якщо
⎧ x 2 + xy + y 2 = a 2 ,
⎪ 2
2
2
⎨ y + yz + z = b ,
⎪ 2
2
2
2
⎩ z + zx + x = a + b .

З великою зацікавленістю учні не тільки розв’язують такі задачі, але й
самостійно створюють відповідні завдання. Як відомо, найвищий ступінь
творчості є створювання задач, а не тільки їх розв’язування [1]. Така
робота приводить до значних успіхів у зростанні інтелекту кожного учня й
сприяє розвитку креативності кожного з них.
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МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ
ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ю.Г.Тимко
Донецький національний університет,
м.Донецьк, УКРАЇНА
Серед численних вимог, які ставляться на сьогоднішній день перед
вчителем математики значне місце займає здатність вчителя розвивати
творчу ініціативну особистість учня. Це можна здійснювати через
формування евристичної діяльності учнів. З цього виникає відносно нова
вимога до сучасного вчителя – вміти організовувати та управляти
евристичною діяльністю учнів.
Якщо вчитель здатен до такої діяльності, це означає що він
спроможний до самоорганізації власної евристичної діяльності. Тому є
підтвердженням слова Л.Дістервега: “Як ніхто не може дати іншому того,
чого не має сам, так і не може розвивати, виховувати інших, давати їм
освіту той, хто сам не є розвинутим, вихованим і освіченим”.
Для вирішення поставленої проблеми необхідним кроком буде
формування евристичної діяльності майбутнього вчителя на протязі всього
процесу професійної підготовки. Це, як зазначає О.І.Скафа, передбачає, що
студент засвоює нові освітні продукти, які формують у нього вміння
свідомо діяти у ситуації вибору, грамотно ставити та досягати власних
цілей, діяти продуктивно як в процесі навчання математики так і в
майбутньому його професійної та життєвої галузях.
Для організації евристичної діяльності майбутніх вчителів необхідно
спроектувати усі структурні компоненти навчання: цілі, зміст, методи,
прийоми та засоби, а також організаційні форми.
Цілі формування евристичної складової майбутнього вчителя
потрібно задавати з урахуванням загальних цілей професійної підготовки
вчителя математики.
Ю.Н. Кулюткін виділяє три групи цілей: загальні, конструктивні та
оперативні. Загальна ціль професійної підготовки – вчитель, який має необхідні
професійні знання, навички та уміння, володіє значущими якостями, для
успішного розв’язання професійних завдань, що постійно змінюються. Тобто
випускник педагогічних спеціальностей повинен бути готовим до професійної
діяльності.
Конструктивні цілі відповідають на питання, які професійні знання,
уміння та якості повинні бути сформовані у студента. Такі цілі визначені у
освітній кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) вчителя математики і є
обов’язковими для кожного вищого закладу. Третя група цілей – це
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оперативні цілі, які ставляться викладачем в процесі реалізації програми
навчального предмета в конкретних умовах.
Для того, щоб формувати евристичну діяльність студентів необхідно
переглянути конструктивні цілі навчання математичних дисциплін.
Потрібно враховувати потенційні можливості кожного предмету і з
урахуванням цих можливостей вирішувати задачі, пов’язані з
формуванням евристичних прийомів розумової діяльності, евристичних
умінь студентів. Для цього слід конкретизувати конструктивні цілі, тобто
сформувати операційні. Наприклад, загальне конструктивне вміння –
володіти аналітичним, синтетичним, векторним, координатним методами,
методом математичної індукції, методом геометричних перетворень,
методом доведення від супротивного при розв’язуванні задач із курсів
алгебри та геометрії основної школи. Це вміння формується при вивченні
будь-якої математичної дисципліни, але при вивченні математичного
аналізу доцільно на базі цих методів формувати вміння розв’язувати задачі
за допомогою симетрії, аналогії, переходу до рівносильної задачі,
розглядання граничного випадку та інших базових евристик.
Із усього переліку знань, умінь і якостей майбутнього вчителя для
кожної дисципліни потрібно виділити ті, які доцільно формувати у процесі
навчання саме цього предмету, а також визначити напрям евристичної
діяльності. Мається на увазі, які евристичні уміння, прийоми розумової
діяльності, методи розв’язання задач можна формувати в рамках курсу.
Після визначення дисциплін та конструктивних цілей для кожної з
них постає проблема визначення змісту, методів і форм навчання.
При навчанні математичних дисциплін доцільно разом з традиційними
методами використовувати евристичні. До таких відносять метод
евристичного спостереження, метод гіпотез, метод прогнозування, метод
помилок, мозковий штурм та інші. З одного боку, завдяки цим методам
формується власна евристична діяльність студентів, з іншого – формується
уявлення про організацію та управління евристичною діяльністю. Для
педагогічних дисциплін важливо моделювати реальні ситуації, тому доцільно
використовувати перегляд відеозапису уроку, проведеного досвідченим
вчителем, організацію ділової гри (модель уроку).
Що стосується набуття практичних навичок організації евристичної
діяльності учнів, треба відмітити такі форми, як вивчення досвіду кращих вчителів,
спостереження за діяльністю досвідчених учителів, розв’язування методичних
задач, педагогічну практику, виконання курсових та індивідуальних робіт.
Необхідною умовою для ефективного формування евристичної
діяльності студентів у процесі професійної підготовки є диференціація і
індивідуалізація навчання.
Таким чином, формування власної евристичної діяльності майбутнього
вчителя математики повинно здійснюватися комплексно, упродовж вивчення
як математичних так і педагогічних дисциплін.
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АВТОРСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ
ПРИЁМОВ В ИЗУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
З.Ю. Филер
Кировоградский государственній педуниверситет,
г.Кировоград, УКРАИНА
E-mail: filer@kw.ukrtel.net
В 7 классе вечерней школы учитель математики пытался разбудить
нашу мысль. Запомнилось, как на уроке геометрии он предложил каждому
нарисовать окружность и взять на ней 3 точки, измерить вписанный и
соответствующий центральный углы, найдя их отношение. Начертив
таблицу, он пообещал поставить «5» тем, кто выполнит всё правильно и
быстрее других. По таблице мы заметили, что это отношение близко к ½;
отклонения от 1/2 мы объяснили невысокой точностью измерения
транспортиром. Так мы сами «открыли» эту теорему. Он предложил
рассмотреть вначале простейший случай, когда одна хорда – диаметр. Ктото доказал, что тогда вписанный угол вдвое меньше центрального,
внешнего угла равнобедренного треугольника. Мы гордились, что нам
удалось «самим» найти простой, но важный факт науки.
В Рутченковском горном техникуме В.И. Щербаков заметил
способности к математике и требовал большего. Трудные задачи
заставляли думать. После года учёбы ушёл на шахту и в вечернюю, в 10-й
класс. Когда учительница не могла решить задачу, вызывала к доске
автора. Самолюбие заставляло думать.
В Харьковский университет поступил на заочный - сказали, что на
стационар не прошёл по конкурсу. Заочная учёба стимулировала работать
с книгой, решать больше задач. Лекции во время сессий читали, но живой
беседы не хватало. Иногда Л.Я. Гиршвальд старался пробудить нашу
интуицию. На лекции Л.М. Глускина по алгебре я спросил, можно ли
вместо чисел взять их логарифмы. Лектор ответил, что, наверное, можно,
но надо проверить выполнение всех аксиом. «А зачем это нужно? Где это
можно использовать?». Я понял, что кроме новизны, важна и полезность.
Математиков не хватало и автору предложили идти на работу
учителем. Казалось, что больше негде математику работать, хотя уже была
МЭСМ С.А. Лебедева... В 1953 г. стал учителем математики, физики и
черчения. Шёл на ощупь, тратя сил больше опытных и ... безразличных
учителей. Не жалея времени, понял бесполезность фронтальных домашних
заданий – их списывают. Распределил сборник задач для индивидуальных
домашних заданий (ИДЗ). Выполняли охотно, иногда с выдумкой. Число
задач уменьшилось, не выполнить ИДЗ нельзя. Делались модели и к
теоремам. В Донецком политехническом институте такая форма была
уже привычной. Были созданы решебники по геометрии, обыкновенным
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диф. уравнениям и др. По мат физике дошло и до использования ЭВМ. С
начала подготовки инженеров – математиков (ПМ) автор использовал
комплексную работу по решению задач – от разработки мат модели,
методов её анализа, создания программных модулей, их тестирования и
реализации. Эти навыки помогли выполнению реальных курсовых и
дипломных работ (ДР). На Всесоюзном конкурсе студенческих научных
работ 1979 г. В.М.Рогов был награждён золотой медалью. Работы
студентов были частью хозтем, публиковались в статьях и изобретениях.
Эвристические приёмы автор постоянно использовал в преподавании.
Индукция, аналогия, проверка, тестирование и доказательство стали
импульсом для инженерных и научных задач. Приведём некоторые
примеры.
1. «Синтетические» определения эллипса и гиперболы – сечений
цилиндра и конуса плоскостью. Вписанные шары касаются этой плоскости
в фокусах, известное свойство доказывается: по известной формуле
теории познания «от живого созерцания к абстрактному мышлению, и от
него – к практике».
2. Оценка амплитуд при переходе через резонанс системы с
неидеальным возбудителем. В.О.Кононенко приводит графики амплитуды
колебаний а и энергетическую трактовку пер: когда а максимальна,
замедляется рост частоты ω вращения двигателя, большая часть энергии
идёт на поддержание колебаний и меньшая – на рост угловой скорости.
Условия: da/dt = 0, d2ω/dt2 = 0, dω/dt > 0 дали конечные уравнения для
перехода через резонанс. Предлагали найти оценки руководители доц. В.К.
Пресняков (ДПИ), акад. Ю.А. Митропольский.
3. Условия колеблемости решений линейных однородных
дифуравнений используют линейную независимость. На экзамене студент
забыл доказательство. Автор подсказал. Студент нашёл нестрогое
доказательство, что привело к новому видению теорем Штурма,
опубликованному в МГУ.
4. Обобщение формулы Тейлора с остаточным членом в интегральной
форме для уравнений с автономным дифференциальным оператором L[y]
привело к приближённым и численным методам, адекватным поведению
решений.
5. Разработка со студентами программ аналитического дифференцирования и построения уравнений Лагранжа электромеханических
систем. По структурной схеме ЭВМ строила дифуравнения и их численное
решение.
6. При изучении динамики виброплощадки для длинных изделий из
бетона обнаружен режим виброгашения при интенсивных деформациях
смеси. Модель использована и для изучения колебаний трубопровода в
воде, угольного столба при виброударных воздействиях, каната, на
котором висит рабочий орган.
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
В.В. Фортуна
Донецкий государственный университет
экономики и торговли им. М.Туган-Барановского,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: resource@donduet.edu.ua
Считается, что основой творческого продуктивного мышления является
дивергентное продуктивное мышление. Согласно Дж. Гилфорду его
характеризуют
четыре
основных
качества:
быстрота,
гибкость,
оригинальность, точность. Под быстротой в данном случае понимается
способность высказывать максимальное количество идей, причем считается
важным не их качество, а их количество. Под гибкостью понимается
способность высказывать широкое многообразие идей, способность
устанавливать удаленные аналогии, способность проводить классификацию на
основе широкого и, не заданного класса признаков. Способность порождать
новые нестандартные идеи называется оригинальностью. Чем дальше идея,
мысль удалена от общепринятой точки зрения тем лучше. Точность,
законченность – это способность совершенствовать или придавать
законченный вид своему продукту. Причем считается, что процесс
усовершенствования уточнения своей идеи, решения или другого продукта не
имеет точно определенного конечного вида. В настоящее принята точка
зрения, что творческая одаренность это такого рода одаренность, которая
характеризуется наличием на все своего мнения, своей позиции, часто
отличающейся от общепринятой позиции. Для творчески одаренных учеников
важна работа собственной мысли, а не усвоение знаний.
Сходную с Дж. Гилфордом точку зрения на природу творческого
продуктивного мышления имеет и Э. де Боно. Он выделяет два типа
мышления: вертикальное и латеральное. Латеральное мышление тесно
связано с интуицией, творческими способностями и юмором. Латеральное
мышление в некотором смысле противоположно тем качествам, которые
необходимы для усвоения стандартных программ и по этой причине ему
не уделяется должное внимание у учебных заведениях. Природа
латерального мышления заключается в то, что оно направлено на
изменение заданных моделей. Под моделью здесь понимается всякая
устоявшаяся точка зрения, конструкция, идея и т.п. Латерально мыслящий
человек стремится к изменению устоявшихся моделей, причем независимо
от того имеет она недостатки или нет, он никогда не ставит точку в этом
процессе изменения моделей. Для такой перестройки он часто использует
информацию,
не
имеющую
непосредственного
отношения
к
рассматриваемой модели. Процесс латерального мышления не имеет
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окончания, не требует правильности каждого своего шага, рассматривает
все возможности, в том числе и кажущиеся невероятными. Как видим в
основных чертах дивергентное и латеральное мышление – процессы
подобные. Общие черты личностной характеристики творчески одаренных
людей это: высокий IQ, богатая фантазия, склонность к абстрактному
мышлению, высокая толерантность к когнитивной неопределенности,
независимость суждений невосприимчивость к групповому давлению,
эмоциональная стабильность.
Обычно при подборе и анализе типов заданий наиболее подходящих
для развития того или иного качества творчески одаренного ученика
рассматриваются задания на основе дисциплин гуманитарного
направления. Но математика не менее богата такого рода заданиями, а для
склонных к математике учеников они являются более походящими.
Одаренные ученики с терпением относятся к когнитивной
неопределенности. Им нравятся задачи с нечетко заданными условиями. В
математике множество задач может быть трансформировано таким
образом, чтобы удовлетворять этому условию. Можно предложить задачу,
в которой не достает важных сведений или упустить в доказательстве
ссылку на важные основания. Такие ученики не любят, когда учебный
материал подается в готовом виде. Они получают большое удовлетворение
от проблемного метода обучения. Очень важно предоставить возможность
учащимся задавать вопросы, более того необходимо стимулировать этот
вид деятельности учащегося.
Фантазия это одно из главных качеств и дивергентного и латерального
мышления. Обычно приемы и упражнения для его развития показываются на
примерах из литературы и языка. Но фантазия это отчасти и догадка. Ведь для
решения математической задачи часто необходима “полезная идея”, которая не
развивается путем логичного рассуждения, т.е. является новой, оригинальной.
Есть множество примеров, в которых ответ угадывается и лишь, потом
доказывается. Или учащимся можно предложить несколько вариантов ответов,
среди которых можно угадать правильный ответ из соображений симметрии,
размерности или других. Большинство стандартных задач мало связаны между
собой и не поддаются развитию. Но есть и другие задачи, которые порождают
вопросы, из них возникают другие задачи. Эти задачи, как раз и подходят для
развития дивергентного мышления. Такого рода задачи предполагают и
стимулируют правдоподобные умозаключения, они как раз и нужны. Решение
математической задачи часто требует изменения условия, упрощения, попытки
угадать решение. Часто для решения заданной задачи необходимо составление
другой задачи похожей по некоторым элементам на исходную задачу,
нахождение условий, когда решение исходной задачи невозможно, поиск
дополнительных сведений, отсеивание неподходящих путей решения. Как
видим, в таких задачах присутствуют почти все элементы необходимые для
развития дивергентного или латерального мышления.
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К ИЗУЧЕНИЮ ЗАКОНА БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ В ШКОЛЕ
В.И. Хаджинов
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: abc4cba@yandex.ru
Программа по математике, как общеобразовательной школы, так и
классов с углубленным изучением математики предусматривают
ознакомление учащихся с законом больших чисел (ЗБЧ).
Понятно, что в школе нет возможности изучать доказательство
теорем объединенных названием «ЗБЧ». С другой стороны рассмотрение
только их формулировок мало что добавит к развитию учащихся. На наш
взгляд
целесообразнее
следующее
направления
формирования
представления учащихся о ЗБЧ:
1) формирование принципа практической уверенности.
Этот принцип можно сформулировать следующим образом:
если при выполнении определенных условий вероятность
события очень мала, то при однократном осуществлении их
можно быть уверенным в том, что это событие не произойдет, и
в практической деятельности, поступать так, как будто оно
является невозможным.
Если вероятность события А мала и оно считается
практически невозможным, то вероятность противоположного
события Ā близка к единице. Событие Ā является практически
достоверным, т.е. можно поступать так как будто в
наблюдаемом опыте (наблюдении) оно обязательно произойдет.
На практике очень важно знать, в каких случаях можно
утверждать, что вероятность события будет или достаточно
мала, или как угодно близка к единице.
Под законом больших чисел «понимается совокупность
предложений, в которых ожидается, что с вероятностью как
угодно близкой к единице отклонение средней арифметической
достаточно большого числа случайных величин от постоянной
величины – средней арифметической их математических
ожиданий не превзойдет заданного как угодно малого числа
ε>0/»;
2) формирование понимания того, что ЗБЧ дает математическое
обоснование закономерностей, подмеченных эмпирически, о
близости относительной частоты события его вероятности, о
близости среднего арифметического результатов наблюдений их
математических ожиданий;
3) ограничить рассмотрением ЗБЧ в форме Бернулли;
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4) путем анализа ряда опытов выполненных учащимся
(например, с многократным подбрасыванием правильной
монеты) проиллюстрировать учащимся, что с увеличением числа
опытов уменьшается отклонение относительной частоты от
вероятности; что увеличением числа опытов можно добиться
того, что это отклонение будет сколь угодно малым, с
вероятностью сколь угодно близкой к единице.
Результаты опытов можно оформить в таблице 1:
Таблица 1
Результаты опытов по бросанию правильной монеты
Доля орлов, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Всего

Доля решек, %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-

Число исходов
1
10
45
125
201
252
210
125
45
10
1
1024

В таблице приведены данные для n=10.
Из таблицы видно, что в 210+252+210=672 сериях доля орлов
заключен в интервале от 40 до 60%, а всех исходов 1024, потому
вероятность того, что при 10 бросаниях доля орлов будет заключаться
между 40 и 60% равна

672
.
1024

Таким образом, отклонение доли орлов от 50% не превышает 10%,
т.е. мы можем утверждать, что с вероятностью около 65% отклонение доли
орлов от 50% не превышает 10%. Для n=100 получим, что с вероятностью
примерно 65% отклонение доли орлов от 50% не превышает 5% и так
далее. Так с помощью вычислений мы подходим к ЗБЧ: с вероятностью
сколь угодно близкой к 1 доля орлов отклонится от 50% на сколь угодно
малую положительную величину;
5) обзор истории
6) проведение опытов
7) моделирование с помощью таблиц случайных чисел, в том
числе с использованием компьютера.
8) применение ЗБЧ.
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СТВОРЕННЯ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ
О.С.Чашечникова
Сумський державний педуніверситет,
м.Суми, УКРАЇНА
Можливості розвитку творчого мислення у процесі вивчення
математики створюються самим змістом і логікою цього навчального
предмету, але, звичайно, цього недостатньо: ефективність цього процесу
залежить не лише від змісту навчального матеріалу, але й від тих методів,
прийомів, організаційних форм і засобів навчання, які використовуються.
Зростає роль учня як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності в
процесі розвитку його творчого мислення. Якщо свідомим повинен бути
процес оволодіння знаннями, способами дій, то тим більш необхідною є
умова усвідомлення учнем (особливо – старшокласником) тих процесів,
змін, які відбуваються з його особистістю, що сприятиме більшій
активності учня, свідомому набуттю ним досвіду самовдосконалення,
формуванню в нього прагнення до самовдосконалення як рушійної сили
розвитку особистості.
Необхідність максимально використовувати можливості математики
з метою розвитку творчої особистості учнів класів різних профілів
підкреслюється ще й тим, що психологічні закономірності, які керують
творчими процесами у всіх сферах діяльності, є універсальними; існує
можливість переносу навичок розв’язування творчих задач, що вироблені в
ході одної спеціальної діяльності, на розв’язування задач в іншій області.
Творчість не є прерогативою тільки обраних (Р.Аpнхейм, Д.Берлайн,
Дж.Гілфорд). І це ще раз підкреслює необхідність використання системи,
що спрямована на розвиток творчого мислення учнів, в процесі навчання
математики у класах різного профілю. Творчість є можливою лише в
органічній єдності, взаємозв’язку і взаємодоповненні мислення і практики.
Ми вважаємо необхідною в умовах диференційованого навчання
математики з метою розвитку творчого мислення учнів інтеграцію
процесів навчання та самонавчання, що грунтується:
- на відборі відповідних цілям та психолого-педагогічним особливостям
учнів змісту математичної освіти, форм, методів і засобів навчання;
- на активізації учня як суб’єкта творчого навчально-пізнавального
процесу на основі усвідомлення власної спроможності здійснювати творчу
діяльність в процесі навчально-пізнавальної діяльності з математики та
своєї ролі у творчому процесі.
Таке усвідомлення базується на розумінні учнем відповідності
наявної в нього інтелектуальної бази тій системі знань та вмінь, що
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застосовуються при виконанні творчої діяльності з математики; наявності
та ступеня розвитку в нього:
- системи компонентів, притаманих особистості, що спроможна
розв’язувати творчі завдання – загальних (особливостей сприймання,
уваги, пам’яті, мислення та ін.) та специфічних (творчі математичні
здібності) компонентів;
- системи якостей особистості, що сприяють ефективності творчої
діяльності (мотивація, воля, працездатність та ін.).
Інтелектуальною базою учня назвемо систему його знань, вмінь,
досвіду їх використання. У процесі виконання навчально-пізнавальної
діяльності з математики використовуються як система знань і вмінь з
математики, система загальнонавчальних знань і вмінь, так і системи
специфічних знань і вмінь з інших предметів.
Навчально-пізнавальна діяльність з математики, спрямована на
розвиток творчого мислення учнів, розглядається нами перш за все як
формування готовності до творчості, як створення навчального
середовища, сприятливого для розкриття творчих якостей особистості.
І. Організаційно-діяльнісний. Особливості організації навчання учнів та
спільної діяльності в системах «вчитель ↔ учень», «учень↔учень»,
«вчитель
учень», спрямованої на створення справжнього
учень
творчого середовища на уроках математики (в тому числі, у класах
нематематичного профілю); на створення умов для особистісної
залученості всіх учасників процесу (як учнів, незалежно від рівня їх
навчальної успішності, так і вчителя).
Один й той самий зміст і обсяг знань може обумовлювати різний тип
мислення (емпіричне або теоретичне) залежно від організації навчального
процесу і ролі в ньому учня. Це стосується також і рівнів мислення
(репродуктивне, реконструктивне, варіативне, творче).
ІІ. Змістовий. Особливості структури та змісту навчального матеріалу.
ІІІ. Операційний. Особливості оперування навчальним матеріалом на
різних етапах процесу навчання суттєво впливають на розвиток творчого
мислення учнів. За С.Л.Рубинштейном [1] залежність того, що людина вміє
робити, від її особистісних якостей є не тільки прямою, а й зворотньою.
ІV. Мотиваційно-стимулюючий. Особливості організації та керування
вчителем навчально-пізнавальною діяльністю учня.
V. Особистісний. Особливості впливу на особистість учня з метою
розвитку його творчого мислення і його самовпливу.
ЛІТЕРАТУРА
1.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – Т.1. – М.:
Педагогика,1989. – 488с.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ “ВИЗНАЧАЛЬНІ ТОЧКИ ФІГУРИ”
ПРИ РОЗВЯЗУВАННІ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ
Л.Г.Чашечникова, О.С.Чашечникова, С.В.Петренко
Сумський державний педуніверситет ім.і А.С.Макаренка
м.Суми, УКРАЇНА
Останні роки спостерігається значне зниження рівня сформованості
конструктивних навичок учнів. Основною причиною є недостатність уваги
задачам на побудову в сучасній школі. Найчастіше вчителі обгрунтовують
це тим, що взагалі на вивчення геометрії в основній школі програмою з
математики відводиться обмаль часу. Аналізуючи реальний стан
проблеми, відмітимо: 1) недостатньо уваги приділяється виробленню
міцних навичок розв’язування опорних задач, що відповідають методам
побудов, які розглядаються у школі (метод геометричних місць, метод
геометричних перетворень, алгебраїчний метод); 2) в основній школі
нестандартні задачі на побудову нечасто розглядаються на уроках
геометрії.
Зауважимо також, що задачі на побудову розміщені у підручниках
нерівномірно: учні ознайомлюються з методом побудови, розв’язують
відповідні задачі, але у подальшому не створюються ситуації, коли
необхідно цей метод використовувати (перш за все через те, що
відповідного задачного матеріалу немає у підручниках).
Чому ми неодноразово повертаємось до проблеми навчання учнів
розв’язувати задачі на побудову? Геометрія виникла не лише з потреб
практики, а й з потреб розвитку людини. Ми впевнені: не можна дійсно
усвідомити геометричний матеріал, не працюючи над задачами на
побудову. Коли учень розв’язує задачу на побудову, йому необхідно
проаналізувати умову і вимогу; побудувати фігуру, перевіряючи кожний
крок побудови; довести, що побудована фігура є шуканою; дослідити, як
впливає варіація умови на кількість розв’язків задачі, чи можливо взагалі
побудувати таку фігуру. Всі ці дії не тільки формують та розвивають
конструктивні уміння учнів, але сприяють розвитку їх логічного мислення,
дивергентного мислення (спроможності швидко висувати ідеї, виробляти
багато ідей з одного джерела»), евристичного мислення (спирання на
«здогадку» у процесі розв’язування; прогнозування) та інше. Тобто,
формується і розвивається творча особистість учня.
У процесі навчання планіметрії ми знайомимо учнів з методами,
прийомами, алгоритмами розв’язування задач на побудову; виділяємо
опорні задачі на метод геометричних місць, на алгебраїчний метод, на
метод перетворень. Багаторічна практика роботи у школі свідчить про
підвищення ефективності розв’язування учнями задач на побудову за
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умови використання поняття «визначальні точки фігури» у процесі
навчання планіметрії.
Визначальні точки фігури – точки, які однозначно визначають дану
фігуру [1]. Кожна з фігур, які вивчають в курсі планіметрії, однозначно
задаються визначальними точками. Двома точками можна однозначно
задати пряму (будь-якими двома її точками), відрізок (кінцями відрізка),
промінь (його початком і довільною точкою променя). Коло можна задати
двома (центром та точкою на колі) або трьома точками (будь-якими трьома
точками кола); трикутник – трьома точками (вершинами трикутника).
Розв’язування задачі на побудову зводиться до побудови визначальних
точок шуканої фігури за допомогою циркуля і лінійки. При розвязуванні
задачі на побудову циркулем і лінійкою, визначальні точки отримуємо як
точки перетину двох прямих, двох кіл, кола та прямої, тому в процесі
дослідження виявляються умови того, що перетинаються дві прямі, два
кола, коло та пряма.
Ознайомлюючи учнів з традиційною схемою розв’язування задач на
побудову, доцільно цю схему подавати, використовуючі поняття
«визначальні точки» («мовою визначальних точок») [2]:
1)на етапі аналізу учні з’ясовують, які саме точки є визначальними для
даної фігури; які з них є відомими (побудованими); досліджуючи
залежність між елементами фігур, знаходять необхідні вимоги, яким
повинні задовольняти шукані визначальні точки, і таким чином знаходять
способи побудови шуканих визначальних точок [3]; 2)результатом
попереднього аналізу є план побудови, у процесі його реалізації
відбувається побудова визначальних точок, за якими будується фігура;
3)наступним етапом є доведення того, що фігура, яка побудована,
задовольняє всім вимогам, тобто знайдені необхідні умови є й достатніми;
4)на етапі дослідження знаходяться умови існування розв’язку,
виявляється кількість розв’язків при кожному можливому виборі даних [4].
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ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
И.П.Щиголев
Донецкий коллеж, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: epm_mash@tr.dn.ua
Будущее любой страны и народа, а может быть и Земли,
невозможно без повышения интеллектуального потенциала юного
поколения.
Достаточно известной является мысль о том, что для школьной
математики не является первоочередным заданием подготовка
профессионала узкого профиля – математика. На первом этапе стоит
задача способствования всеобщему развитию личности. Одним из
главных приоритетов решения этой задачи должно стать развитие
мыслительных способностей на уроках математики.
Работа в этом направлении в течение последних нескольких лет
привела к созданию авторского «Пульсирующего обучения».
«Пульсирующее обучение» – обучение, направленное на
интеллектуализацию
поведения
ученика
через
соответственно
организованную математическую активность при решении арифметических,
алгебраических, геометрических, стохастических задач, задач анализа. Это
обучение, в котором указывается и доказывается преимущество
теоретического мышления мыслительной математической работы в поиске
решения задачи. «Пульсирующее обучение» - обучение, при котором темп
изложения
учебного
материала,
уровни
трудности,
уровни
самостоятельности решения задач и примеров, время на их решение, время
на их ответ и т.д. намеренно непрерывно изменяются в зависимости от
усвоения материала учеником [7].
Появлению идей решения задачи, примера – озарению или инсайту
можно целенаправленно учить, точно так же, как учат ребенка говорить,
писать, делать какую-то полезную работу. Все приемы мыслительной
деятельности ученика можно отрабатывать целенаправленно учителем с
помощью набора заданий на анализ и синтез, обобщение и аналогию,
конкретизацию, специализацию, дедукцию и индукцию и т.д [6].
Использование идей развивающего, проблемного, пульсирующего
обучений, идеи целенаправленной активизации послепроизвольного
внимания; подачу учебного материала укрупненными дидактическими
блоками; использование принципов устной проработки материала
различной трудности, обучение на материале повышенной сложности
при поэтапном формировании знаний, более раннего изучения тем,
разделов курса математики позволяет поднять на качественно новый
уровень математическое образование в объеме всей страны [3], [4].
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В условиях перечисленных выше условий удается решить многие
проблемы и задачи школьного образования:
1. Устраняется
разрыв
между
вузовским
и
школьным
образованиями.
2. Осуществляется уровневая и профильная дифференциация на
уроке.
3. Происходит интенсификация процесса обучения [1].
4. Проводится индивидуализация в процессе обучения.
5. Совершенствуется устная речь ученика.
6. Происходит развитие мыслительных способностей детей [2], [4].
7. Находится время на уроке для работы с одаренными детьми.
8. Создаются условия для «проникновенной» обстановки [5].
9. Удается управлять процессами формирования внимания ученика
на каждом уроке.
10. Имеется возможность осуществлять эффективный и быстрый
контроль знаний.
11. Увеличивается роль математики в межпредметных связях как
инструмент и предмет совершенствования ума.
12. Осуществляется саморазвитие и самообразование учителя и
ученика.
Таким образом, используя накопленные достижения педагоговматематиков, ученых математиков, применяя «пульсирующее обучение» и
т.д., решая поставленные задачи, можно резко повысить интеллектуальный
потенциал выпускника школы.
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ
И ИХ РАЗВИТИЕ МЕТОДАМИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Т.М. Ярыш
лицей № 1 с общеобразовательной школой № 61
г.Макеевка, УКРАИНА
Рассуждая о научном познании, академик В.А.Энгельгардт писал:
«Научное творчество есть результат действующего в нас инстинкта, результат
стремления удовлетворить внутреннюю потребность, заложенную в нас
природой, потребность расширить область человеческого знания, внести
ясность в то, что ранее было туманным, внести элементы порядка в тот хаос
неизвестного, который нас окружает.» Основным способом удовлетворения
потребности в познании выступает исследование, которое является одним из
важнейших элементов эвристического обучения.
Целью эвристического обучения является не передача учащимся
готовых знаний, а создание ими личного опыта, продукции в виде
реферата, доклада, проекта, участия в семинаре, научно-практической
конференции, другого вида творческой работы, а также создание
собственной образовательной траектории. Основу эвристического
обучения составляют три группы методов: когнитивные, к которым
относятся методы эвристического исследования, конструирования понятий
и правил, гипотез, метод системного анализа, эвристического наблюдения
и сравнения; креативные – методы фокальных объектов, создания эскизов,
гиперболизации, мозговой штурм; организационно-деятельные – методы
самостоятельного планирования, самоорганизации, взаимного обучения,
контроля эвристической деятельности, метод проектов. Все три группы
методов часто используются при обучении учащихся лицея как на уроках
математики, так и во внеурочное время. В общеобразовательной школе
исследовательские задания обычно предлагают тем учащимся, которые
проявляют повышенный интерес к математике, но я считаю, что каждый
учащийся за время обучения в основной школе может и должен
приобрести хотя бы скромный опыт в выполнении подобных заданий.
На уроках – исследованиях провожу анализ общей проблемы по
составленному мною плану. Каждый учащийся вовлекается в
эвристическую деятельность. Например, на уроке геометрии в 9 классе по
теме «Теорема синусов» повторяем необходимые сведения о
пропорциональности величин, затем ставлю перед классом вопрос о
зависимости между углами и сторонами треугольника. Далее следует ряд
вопросов исследовательского характера: Пропорциональны ли длины
сторон треугольника величинам углов, лежащих против них?
Существует ли в треугольнике зависимость между величинами углов
и синусами этих углов?
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Будут ли величины углов пропорциональны их синусам?
Пропорциональны ли в треугольнике длины сторон синусам
противолежащих углов?
Найдя ответы на поставленные вопросы, учащиеся сделали
«открытие» – сформулировали теорему синусов. Самостоятельно
полученные знания ценны тем, что они дольше сохранятся в памяти,
определены области практического применения информации, намечены
пути дальнейших исследований.
С успехом применяю методы эвристического обучения на уроках
алгебры. Так, при изучении теоремы Виета предлагаю групповую работу
по решению приведённых квадратных уравнений и вычислению суммы
полученных корней и их произведения. Результатом такой работы является
составление таблицы, анализ которой приводит к установлению
необходимой зависимости. Учащиеся самостоятельно формулируют
теорему, допуская, как правило, неточность: упускают в определении
справедливость теоремы только для приведенного квадратного уравнения.
Дальнейшая работа по решению полных квадратных уравнений
способствует уточнению формулировки и помогает выявить взаимосвязь
между коэффициентами полного квадратного уравнения и суммой и
произведением корней. Исследовательская деятельность позволяет
учащимся выйти в культурное пространство самоопределения,
стимулирует к анализу последствий своей деятельности. После
достижения результата наступает этап рефлексии, в конце которого
появляются новые замыслы и творческие планы.
Внедрение эвристических методов в обучение развивает творческие
способности учащихся, прививает интерес к математике, формирует
навыки исследовательского труда. Именно поэтому большое число
лицеистов посещают факультативные занятия по математике, школу
юного математика, участвуют в работе Малой Академии Наук, поступают
учиться на математические специальности ВУЗов.
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ON THE IMPORTANCE OF ANSWERING “WHY” QUESTION
UNIMPOSINGLY
А.Beygelzimer
IBM Watson Research Center, New York, USA
Y.Beygelzimer, G.Nosovytska
Donetsk Scientific Technology Company NAS Ukraine, UKRAINE
E-mail:tean@an.dn.ua
One of the challenges in teaching such mathematical courses as Plasticity
Theory to students majoring in engineering, is to motivate this seeming torture. The
students need to have a good answer to the question "And why do we need all this?".
We think that the following techniques are useful in providing such an answer.
Forward feeding of problem statements: The main idea of this technique
is to give students practical problems, solving which requires knowing the
material in forthcoming lectures. Attempts to solve these problems, with a
knowledgeable guidance, will create a child-like, impatient anticipation of the
upcoming theoretical material, easing its understanding and mastery.
Guessing final formulas: The main idea here is use such tools as intuition,
analogies, analysis of the units, symmetry, to "guess" the form of the formulas
before they are presented. This turns the first half of the lecture into an
interesting game, easing the understanding of how the formulas presented in the
lecture are derived. This technique essentially represents a concrete
instantiation of a well- known “Working Backward” heuristic.
The use of visual images: This technique is based on the assumption that
human learning happens via self-organization of the system of images and thoughts
(C1). "Superficial remembering" differs from "genuine learning" in that there is no
self-organization in the former; i.e., instead of creating an internal self-structure, an
external structure is simply copied and then easily dissipated later. System C1 is
interconnected with the system of feelings (C2). A deep self-organization touches
both systems, which explains why a creative process is often so emotional and is
largely determined by the state of system C2. Thus by affecting C2, we can initiate the
process of self-organization and make learning more effective. We will explain the
concepts using examples A and B.
Example A: An image motivating complex models of deformed materials
for students majoring in metal forming (MF):
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An MF process can be thought of as a street light (Figure 1). The light post
takes a small area of surface (analog: we only need an experiment for calibrating a
technological instrument), but it illuminates a large area around it (analog: allows us to
make predictions). In this image, the height of the light post corresponds to the depth
and the complexity of the models of deformed material and contact friction, and the
power of the light post corresponds to the power of the computational method used.
The higher the post and the more powerful the light, the larger the illuminated area.
However, even a powerful light won't be effective with a short light post. It follows
that it is pointless to use powerful numerical methods with weak mathematical models
of the material and contact friction.

Forecast
Calibration
experiment

Figure 1: An example explaining model A
Example B: An image prefacing a section on "Theory of plasticity of
nano-materials":
Very far, behind Severe Plastic Deformations, in the Land of High
Pressures, lies a mysterious country called Ideal Plasticity. Some think that there
is only one Strain-Strength Curve leading there, others believe that there are
several, while the rest do not think that there is such country at all. Many went
there: Only few reached it, most fractured on the way. People tell wonders about
it. As if metals live there in a complete idyll: they deform without fracturing and
hardening. As if those who lived there became super-plastic, their grains small
and pure, and they started reacting to external influences in a completely
different way. People admire those who returned from this country, and
respectfully add “Nano-” to their titles.
From a legend told by an old titanium alloy who survived
a severe plastic deformation to a young inexperienced alloy
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TEACHING OF MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING IN
ELEMENTARY SCHOOL USING GAMEPLAYING METHODS AND
TECHNIQUE
L.Bogracheva
Jerusalem Municipal School, ISRAEL
E-mail:lilia.bron@mail.ru
When teaching mathematics in elementary school, we as teachers
are often faced with pupils who have no desire to learn the subject. The
reason is not that they do not understand the subject, but that they are
bored and not interested in learning about abstract mathematical
principles, which they find too difficult to grasp and often cannot relate
to. Children are motivated by game-playing, in which they compete with
their friends with the aim of winning. Game-playing enhances a child’s
motivation and emotionally grabs him.
My lessons are built around a series of games, initially games that
I designed and ultimately games developed by the pupils themselves
based on what they have learned. I have constructed these games in such
way that the pupil does not realize that he /she is learning and absorbing
new abstract mathematical principles. All that the child realizes is that
he is playing a game with a chance to win. The games are built on
previously learnt material in which the pupils have already mastered
certain mathematical concepts and executed the necessary mathematical
operations. These games aid the child, where the pupil easily overcomes
the difficulties of mathematical material.
After pupils leave my classes, I follow their progress throughout
their schooling. My pupils tell me that they enjoy learning mathematics
and that they continue to use the skills and methods that I taught them
in their early school years and that they have achieved a higher level of
mathematical achievement as a result.
My method utilizes and develops:
1) the application of mathematical concepts to real-life situations;
2) the application of previously gained knowledge to solving new
problems; 3) the ability to select methods to achieve a given desired
result; 4) the building of a pupil’s own self-confidence and belief in his
own abilities; 5) mutual support and friendship; 6) memory skills based
on pupils remembering from their own practical experimentation and
research; 7) a learning process that is creative, interesting, alive and
based on real-life situations.
I would like to present examples of my lessons, dealing with a
different subject – arithmetic and geometry. For arithmetic I am
choosing multiplication table, as a subject and for geometry,
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quadraheda. I use game situations to teach multiplication table and
origami to demonstrate and investigate four-sided shapes. I simulate a
shop in the classroom in which I sell different fruits and the children buy
them. Pupils choose how many kilos of each fruit they want to buy and
they give me money, based on the quantity in kilos and the price per
kilo. They have to calculate the correct total price. To do this children
can use whatever means they like such as calculator, abacus, beads etc.
They complete the purchase by writing the correct amount in a table
where each fruit is a row and each quantity in kilos (1-10) is a column.
Each child joins a small group, where each group buys only one type of
fruit, e.g. bananas. After the children have filed out the results of their
purchases on their table, the members of each group check their results
among themselves, and fill in the gaps in their row . With origami, I give
to every pupil a sheet of paper in folio (A 4) and then I explain step by
step what I am doing by folding the paper that is in my hand. At each
stage I explain the different shapes I have made. We discuss each shape
and its properties and produce a “passport” for each shape, that describes
it and includes all its properties and special characteristics: angles,
parallel and symmetrical lines etc. We also look for examples in the
surroundings of the same family of shapes, e.g. other rectangles like
doors, windows etc.
By the time we have made a star, we have already made four other
different shapes – a rectangle, a square and two types of rhombus. After
these discussions children make all the shapes themselves. After that we
finally make a star out of three identical shapes. If any of the children is
not managing to produce the current shape – other children help them
with my encouragement. In some cases I will show the children what to
do – in other, I give them prepared “work-cards” that they will use by
following all the steps shown. Sometimes a child will bring examples
from home of objects they want to make, and in this case the whole class
or group of children will make this object. Again, while in reality we are
learning mathematics, it comes across as fun.
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MATHEMATICAL GAMES IN TEACHING PROCESS
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The science of pedagogy has long established the importance of game in
teaching process. However, the quest of the game optimal content remains a teaching
challenge, an issue of discussion for many researchers, even today. The absence of
corresponding methodological manuals for teachers should also be stressed.
Mathematical games and brain-twisters certainly differ from sportive games,
and one of the differences is that in mathematical games one can always predict the
game results. Their common feature is the game excitement, ambition to win,
anticipation of victory and victory itself. Let us refine a number of basic notions.
The "mathematical game" notion is a game of two rivals, possessing the
following quality: in each playing moment the game is characterized by the position
that changes only as a function of players' moves. Certain positions are winning for
one of the players. The goal of each player is to achieve his winning position. An
assumption is made that in a mathematical game the players do not err, i.e. they play
in the best possible manner (using game terminology, "they play correctly").
Sometimes, a game can end in a draw, which means that neither player
can achieve a winning position, or that some positions are tie-scored.
The notion of "mathematical game winning strategy" comprises a set of
rules (i.e. an instruction or an algorithm) that result in obligatory victory of one
or other player who follows them (independently of his rival's game manner).
The notion of "tie-score strategy" assumes such strategy that definitely results
either in a victory or in a draw, when a player follows its instructions.
The most significant psychological factors of a mathematical game are in
our opinion the following: 1)еncouragement of search for the problem solution;
2)game excitation during participation in the game; 3)personality self-assertion
based on the increasing self-importance sensation.
Application of mathematical games and brain-teasers in teaching process is
very extensive. However, many teachers regretfully ignore this powerful educational
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tool. One of the reasons is the underdeveloped technology of this operation. Along
with it, the instructing effect of, for instance, brain-teasers is extremely powerful. The
brain-teaser apparent simplicity urges a student to test more and more new ideas and
their solutions. In this process, intellectual endurance is formed in the students. In
fact, bright ideas are manifested only within negligible time intervals whereas most
of the time is occupied by hard work. In our case, the task intrinsic elegance
multiplied by ardor can command child's attention to the problem for a sufficiently
long period.
Didactic games are a special kind of mathematical games. They can be graded
as the teaching games, the controlling games, and the generalizing games.
The game will be teaching if the participating students acquire new
knowledge, skills and habits, or are compelled to acquire them during their
preparation to the game. In doing this, the more pronounced is the cognitive activity
motif (not only in the game but in the very content of mathematical material), the
better are the results of knowledge apprehension.
The game will be controlling, if its didactic aim is repetition, reinforcement,
checking of previously acquired knowledge. To participate in such a game, a student
needs certain mathematical training.
The generalizing games demand integration of knowledge. They promote the
establishment of inter-subject relations, are aimed at the acquisition of skills in
various training situations.
The best didactic games are based on self-teaching principle, i.e. in such a
manner that they direct the students to self-acquisition of knowledge and skills. As a
rule, instruction includes two components: collection of necessary information and
making correct decision. These two components provide the students' didactic
experience. However, experience gain requires much time. It is important to enhance
"experience gain" by the students, to teach them training these skills independently.
The Game Discussion stage is a crucial factor in a didactic game.
A teacher conducts discussion, where he reviews and characterizes the game
events and their perception by the participants. In this process special attention is
paid to the establishment of bonds between the game content and the program
curriculum or topic.
When a teacher offers his students a didactic game, he must have answers to
the following questions:
• The game objective. What mathematical skills and habits will the students
acquire during the game? What game moment should be paid particular
attention?
• What didactic materials and aids are required for the game?
• What conclusions should be told to the students after the game?
• How can the students be involved in the process of devising new didactic
games?
During a mathematical game a habit of concentration, of independent thinking, is
imparted to the students, their attentiveness, striving to knowledge are developing.
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EDUCATION SYSTEM IN THE NETHERLANDS: STRUCTURE,
FEATURES, MAIN DIRECTIONS
A.Karlashchuk
Russian Cultural Centrum Haarlem, the NETHERLAND
E-mail: karlash@pochta.ru
Education is obligatory in the Netherlands between the ages of 6 and 16,
and partially between 16 and 18. There are public, special, and private schools.
The first two are financed by the government. Public schools are also subject to
local government supervision.
Special schools get the same financial support as public schools, but are
governed by a board. These special schools are based on some kind of ideology
or religion, or educational philosophy, e.g. Montessori Method (a method of
educating young children that stresses development of a child's own initiative
and natural abilities, especially through practical play), Pestalozzi (Swiss
educational reformer whose teaching theories, based on respect and attention to
the individual, laid the foundation for the reform of education in the 19th
century), Dalton Plan (The Dalton Plan is an educational concept created by
Helen Parkhurst. Inspired by the intellectual ferment at the turn of the nineteenth
century, educational thinkers such as John Dewey began to cast a bold vision of
a new progressive American approach to education. Helen Parkhurst caught the
spirit of change and created the Dalton Plan, aiming to achieve a balance
between each child's talents and the needs of the growing American community.
Specifically, she had these objectives: to tailor each student's program to his or
her needs interests and abilities; to promote both independence and
dependability; to enhance the student's social skills and sense of responsibility
toward others. Parkhurst developed a three-part plan that continues to be the
structural foundation of a Dalton education – the House, the Assignment, and
the Laboratory. Today, The Dalton School educates students in accordance with
some of the precepts of the Dalton Plan developed by Helen Parkhurst) or Jena
Plan. In some instances, the board of a special school can refuse to accept a
child as a student, but this does not happen very often. For example, many
Catholic schools have Muslim students. Refusal only happens when a child's
parents indicate that they do not respect the school's moral values. Private
schools do not receive governmental aid. All school types are inspected by a
governmental agency called Onderwijsinspectie (Education Inspection) and can
be closed by this agency.
Education system divided into three levels. In the Netherlands, as in
most other countries, the education system is divided into three levels: primary,
secondary and tertiary. It includes the following types of education.
PRIMARY EDUCATION:
- primary education for children aged from 4 to 12 years
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- special primary education for children (aged 3 to 12) who require special
educational treatment; for older pupils in this category, there is also special
secondary education.
SECONDARY EDUCATION:
Secondary education for pupils aged between 12 and 18 years.
This is divided into:
pre-vocational education (VBO) and individualized pre-vocational
education (IVBO), 12 - 16 years
- junior general secondary education (MAVO), 12 - 16 years,
- senior general secondary education (HAVO), 12 - 17 years,
- pre-university education (VWO), 12 - 18 years;
secondary vocational education (previously divided into senior secondary
vocational education (MBO) and apprenticeship training), 16 to 20 years,
divided into four levels of training:
- training to assistant level, 6 months - 1 year,
- basic vocational training, 2 - 3 years,
- professional training, 2 - 4 years,
- middle-management training, 3 - 4 years, or specialist training, 1 - 2 years;
adult education for the over-18s
divided into:
- adult general secondary education (VAVO),
- courses providing a broad basic education,
- Dutch as a second language,
- courses aimed at fostering self-reliance.
TERTIARY EDUCATION:
higher education
divided into:
- higher professional education (HBO),
- university education (WO),
- open higher distance education (Open University).
There are some specific features of the Dutch education system: freedom
of education, administrative organization, the education support structure and
compulsory education. This information relates mainly to primary and
secondary education.
REFERENCES
1. Netherlands Ministry of Education, Culture and Science, Information
Department, 1998.
2. The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Copyright © 2005,
Columbia University Press.

149

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

MATHEMATICS INSTRUCTION IN AN ACCELERATED FORMAT
(US EXPERIENCE)
N.Serdyukova
National University, La Jolla, CA USA
E-mail: nserdyuk@nu.edu
There is a growing need in accelerated, short-term education for working
adults in the USA. Currently, 39% of college students are adults (25 year old
and above). A shorter, compressed program and course format has more appeal
to the adult learner who has job and family obligations and little time for
learning. Research demonstrates that reducing course length often helps to
improve the efficiency of learning (Scott and Conrad, 1992).
A standard US college course usually takes 45 hours. In a credit-based
system such a course is counted as a 3 credit-hour-course (15 class hours per
credit).
An accelerated course, as different from a four-month semester course, is
usually delivered in one-two months instead of a semester. At National
University (NU) each course is taught within four weeks, two evening lessons
per week plus two Saturday morning lessons. Each lesson is 4.5 full hours long.
It is not easy for students to learn a college algebra, or theory of probability, or
geometry course in one month. However, it becomes possible thanks to a
specific structure of an accelerated learning model accepted at NU, when
students take only one course at a time. This allows them to stay focused and
concentrate their efforts on one content area (Serdyukov et al. 2003).
Teaching mathematics in an accelerated one-month long format is a
challenge. It requires both structural and methodological modifications. Due to
the compressed format of the accelerated course and extended duration of each
lesson, there is no strict division between lectures and practical sessions: every
4.5 hour lesson is commonly a combination of various instructional activities,
e.g., a short 15-20 min. lecture, then problem solving, after that an individual
assignment, then group discussion, and again another iteration of lecture and
practical activities. Thus, during one lesson there may be three to five such
iterations.
This approach is based on the Iterative Instructional Model (IIM)
according to which teaching and learning unwind as a repeated procedure
during a particular course, topic or lesson that provides knowledge presentation
and activation through a set of interconnected cycles. Each cycle contains a
model of the content area approximated to a given level of knowledge. Each
subsequent cycle is based on the preceding one and adds to it some details thus
bringing a more extended and a deeper understanding. Therefore, iteration can
be regarded as a specific mechanism for knowledge construction and
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management, for improving retention of knowledge, and for effective skill
development (Greiner et al. 2004).
Among the most effective strategies small group work, team problem
solving, real-life situation approach and IIM are used.
The efficiency of the one-month-long, one-course-at-a-time course
delivery was evaluated by comparing a Beginning Algebra course taught in an
accelerated NU format and at two conventional institutions that used a
traditional semester course format – West Los Angeles College and DeVry
University. The content, instructional methodology, teaching style and
requirements, as well as exams and tests were practically identical in all three
schools. Students in the accelerated course achieved similar or sometimes even
higher learning outcomes than students in the traditional course format
(Serdyukov et al., 2003)
Conclusion: Today’s adult learners tend to choose the education that
offers them convenience of learning as well as quality. The requirements for
convenience include shorter than traditional semester-long course formats. A
one-subject-at-a-time, one-month long course format practiced at NU was
described. Some theoretical and field study evidence was presented supporting
our assumption that an accelerated course format allows student achieve
comparable or even higher learning outcomes as compared to the traditional
course format outcomes. Shortening the overall instructional time does not
appear to affect the quality of learning, even in a challenging subject such as
mathematics. Accordingly, the benefits of the described model are numerous:
accessibility, flexibility, convenience, quality and satisfaction.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ
ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
М.Л. Бакланова
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
м.Черкаси, УКРАЇНА
Сьогодні стратегічним напрямом модернізації вищої освіти України
залишається підвищення рівня підготовки студентів, виховання самостійності,
відповідальності, розвиток інтелектуальних здібностей та формування їхньої
активної життєвої позиції. Це вимагає пошуку нових підходів до подальшого
вдосконалення змісту, форм та методів навчання у вищій школі взагалі і
математичних дисциплін зокрема. Найважливішим з таких підходів є
визначення шляхів, дидактичних умов і системи засобів більш повної реалізації
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, оскільки як учіння, так і
розвиток носять діяльнісний характер і, крім того від якості учіння як діяльності
залежить результат навчання і розвитку.
Педагогічною наукою накопичено значний досвід щодо активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів, хоча відомі педагоги, психологи,
дидакти й досі трактують поняття «активності», «пізнавальної діяльності»,
«активізації навчальної діяльності» по-різному. Зокрема, одні автори
розглядають пізнавальну активність як діяльність, інші – як рису особистості.
Нам вважається ближчою до істини думка Т. І. Шамової, яка вважає, що
«використання обох підходів в діалектичній єдності дозволяє сформувати єдину
точку зору на поняття сутності пізнавальної активності, яку необхідно
розглядати і як мету діяльності, і як засіб її досягнення, і як результат» [3].
Можна виділити два сучасних підходи до активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів. Один з них розглядає активізацію
пізнавальних інтересів студентів на окремих етапах навчального процесу
за умов використання різноманітних форм і методів навчання
(А.А. Вербицький, Е.Ф. Зеєр, А.Ф. Єсаулов). Інший передбачає створення
необхідних і достатніх умов, які сприятимуть підтримці активності
студентів протягом всього освітнього процесу, коли інтерес набуває
стійкого характеру і стає особистісною якістю студента як суб’єкта
навчально-пізнавальної діяльності (І.І. Ільясов, В.Я. Лядіус, Р. А. Нізамов).
Кожен з цих підходів є доцільним і важливим, але хотілося б мати таку
дидактичну основу, яка б слугувала теоретичним підґрунтям для всіх
досліджень, пов’язаних з проблемами активізації навчальний процесу.
Тому з усієї множини сучасних дидактичних концепцій виділимо ті,
основні ідеї яких сприятимуть активізації навчально-пізнавальної
діяльності студентів при навчанні всіх дисциплін, зокрема і математичних.
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Суб’єктно-діяльнісна теорія навчання дозволяє спрямувати весь
навчальний процес на особистість студента, створити максимально
сприятливі умови для розвитку та розкриття його здібностей, враховуючи
всі психофізіологічні особливості. Теорія задоволення прагматичних і
пізнавальних інтересів та потреб ґрунтується на тому, що різні рівні
інтересів та потреб впливають на характер діяльності студента, його
активність. Основний принцип теорії цілеполагання – той факт, що
важливим спонукальним фактором, який безпосередньо впливає на
діяльність і поведінку людини, є мета, причому мається на увазі
«безпосередній, обов’язково усвідомлений результат, на який в даний
момент спрямована активність людини… Саме ціль є основним об’єктом
уваги, заповнює короткотривалу та оперативну пам’ять, складає зміст
мислення та визначає значну частину емоційних переживань» [2].
Комунікативна дидактика спирається на тісний зв’язок психологічної
оптимізації навчання з ефективністю спілкування, яке характеризується
орієнтацією на мотиваційну сферу студента, можливістю прогнозування
його реакцій. Як відзначає М. Г. Каспарова, «…педагогічна цінність
викладача визначається передусім комунікативними якостями, тобто
уміннями налагодити і зберегти правильні стосунки зі студентами, при
яких останні стимулюються до активної навчальної діяльності» [1].
В Черкаському національному університеті на кафедрі прикладної
математики ведеться робота по створенню методичної системи навчання
математичних дисциплін, яка, спираючись на проаналізовані та інші сучасні
педагогічні концепції і теорії в комплексі, акумулює у собі найкращі методи та
засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності, зокрема інформаційнокомунікаційні технології. Реалізація такої методичної системи передбачає
розгляд студента як активно діючого суб’єкта навчання; врахування динаміки
рівнів мотивації, мотиваційних орієнтирів студентів, для чого необхідним
вважається дослідження і задоволення їх пізнавальних інтересів та потреб,
застосовуючи систему стимулів та відповідних установок; вивчення цілей
навчальної діяльності студентів та усунення існуючого дисонансу між цілями
студентів та викладачів; підвищення комунікативного потенціалу та
комунікативної компетенції викладачів.
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ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В КУРСІ
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
В.Г. Бевз
Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова,
м.Київ, УКРАЇНА
E-mail: d_s_h@mail.ru
Курс методики навчання математики спрямований на формування
високопрофесійного, компетентного, творчого вчителя математики, готового до
постійного підвищення свого наукового і методичного рівня [3]. В організації вивчення
цього курсу органічно поєднуються різні форми аудиторних занять: лекційні,
семінарські, лабораторні, а також позааудиторні види діяльності – педагогічна практика,
написання курсових і кваліфікаційних робіт, участь у гуртках та інших наукових
товариствах.
Аналіз лекційного курсу методики навчання математики показує, що
багато із запропонованих для висвітлення тем сприйматимуться студентами
свідоміше і з більшим інтересом, якщо у процесі їх висвітлення
використовувати історичний матеріал. Матеріалом з історії математики слід
ілюструвати виклад таких питань: методи навчання математики, підготовка
вчителя до уроку математики, факультативні заняття, позакласна робота з
математики, підручники з математики, задачі у навчанні математики;
специфіка навчання математики в школах різного профілю та ін.
Висвітлення теми “Методи навчання математики” буде неповним, якщо не
згадати про історико-генетичний метод, розкривши його позитивні й негативні
сторони, а також особливості використання. Розуміння студентами цього методу і
знання основних етапів розвитку окремих математичних дисциплін допоможе їм у
майбутньому обрати правильний підхід до вивчення окремих шкільних тем і
математики в цілому. В основі історико-генетичного методу лежить ідея про те, що
навчання математики в основних рисах має повторювати шлях розвитку науки
математики. Доцільність такого методу підтверджується практикою і поділяється
багатьма вченими.
Характеризуючи шкільні підручники математики як один із основних
засобів навчання, чи аналізуючи альтернативні підручники для окремих класів,
викладач може зауважити, що особливістю сучасних підручників є наявність у них
історичного матеріалу. Про це, зокрема, відмічається і в Положенні про
Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх
навчальних закладів “Підручник повинен містити стислі відомості з історії науки,
культури і техніки з метою розкриття еволюції наукових ідей, відкриттів,
взаємозв’язку науки, виробництва, соціальної практики, ролі діячів науки, у першу
чергу вітчизняних учених, у пошуку наукової істини” [2]. Історичний матеріал у
підручниках математики виступає засобом забезпечення гуманітарної складової
змісту навчання і гуманізації навчального процесу. Він може подаватися у таких
156

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

формах: історико-методологічні повідомлення; використання імені вченого в
теоретичному матеріалі; подання портрета вченого; виклад короткої біографічної
довідки. Підручник також може містити: фрагменти текстів з праць видатних
вчених; висловлювання про математику і математиків; історичні задачі; історичні
екскурси; творчі завдання історико-біографічної тематики тощо. Майбутнім
учителям бажано знати, який історичний матеріал включено у підручники, як і з
якою метою його слід використовувати у навчанні математики, а тому,
визначаючи завдання для колоквіуму, присвяченого шкільним підручникам,
викладачам бажано рекомендувати студентам розглянути історичну складову
підручників математики.
Розглядаючи на лекціях і семінарських заняттях з методики
математики тему “Задачі у навчанні математики“ можна звернути увагу
студентів на використання у навчанні історичних задач. Такі задачі є в
шкільних підручниках і навчальних посібниках. Вони дають можливість
учням одержати додаткову інформацію, допомагають з’ясувати роль і
місце математики в практичній діяльності людей, збуджують інтерес та
любов до предмету, потяг до самостійної творчості, кмітливості.
Розв’язування таких задач дає вчителю природний привід для невеликих
історичних екскурсів і забезпечує реальні міжпредметні зв’язки.
Розглянуті приклади стосуються загальної методики навчання
математики. Зрозуміло, що методика викладання окремих розділів
математики потребує ще більшого залучення історичного матеріалу,
оскільки пов’язана з конкретними математичними поняттями, формулами,
теоріями, які мають свою історію. Студенти мають усвідомити, що вдале
використання історичного матеріалу в процесі формування в учнів
математичних понять і необхідних умінь сприятиме свідомому і міцному
засвоєнню учнями вивченого матеріалу.
Історичний матеріал має стати обов’язковим компонентом курсових і
кваліфікаційних робіт з методики математики, а також використовуватися
студентами під час педагогічної практики. Для підвищення ефективності
його використання слід розробити методичне забезпечення для всіх форм
організації навчальної діяльності студентів [1].
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м.Черкаси, УКРАЇНА
Е-mail:Bosovskyy@ukr.net
Зміст будь-якого математичного курсу в вузі повинен визначатися
тими вимогами, які стравляться перед сучасним фахівцем в тому числі і
учителем математики. Стандарт вищої освіти сприяє визначенню обсягу
знань, умінь а також погодженості і детальності в вимогах до підготовки
учителя математики.
Вивчення поняття "границя" не є самоціллю в загальноосвітній
школі, а служить лише засобом для введення похідної. В математиці
історично склалося декілька способів визначення границі.
1. Початкове, інтуїтивне уявлення про границю змінної величини x ,
як про ту, що самостійно змінюється в часі величини, неперервно
"прямуючої" до границі x0 використовували математики 17-18 століть.
Зміна змінної величини x викликає зміну величини y = f ( x) . Не
дивлячись на всю нестрогість такого означення, можна відзначити
принаймні дві його переваги: воно відображає математику змінних
величин, що описує процеси; воно дає загальне уявлення про границю, в
яке вкладається границя послідовності, границя функції в точці і границя
функції на нескінченності.
2. Точне математичне формулювання, яке дає наочне уявлення про те,
що саме "прямує", або "наближається" до постійного значення, якщо x
"тече" до x0 , дає означення границі мовою " ξ − δ ", пов'язане з ім'ям
Коші. На відміну від першого означення, воно статичне, воно не
спирається на інтуїтивне поняття руху. Але, не дивлячись на коректність
означення в термінах " ξ − δ ", з його введенням кожен різновид границі
(границя послідовності, границя функції в точці, односторонні границі)
вимагає його видозміни. Звідси така кількість означень границь різного
типу в різних курсах математичного аналізу.
3. Означення границі за допомогою нескінченно малої. Для цього
заздалегідь потрібно ввести поняття нескінченно малої.
4. Означення границі на основі поняття направленої множини,
відоме як означення за Шатуновським-Мором-Смітом. Детальний варіант
побудови теорії границь в школі, що бере за основу саме це означення,
розроблено В.В.Рижковим [3].
Важливою позитивною якістю названого означення є те, що в ньому
досягається єдність означення границі для всіх його різновидів. Але в той
же час, застосування даного підходу в масову школу ускладнюється тим,
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що послаблено теоретико-множинний аспект у викладанні математики.
5. Геометричне означення границі, що базується на понятті околу:
"який би не був окіл V числа A , існує такий окіл U числа x0 , що y ∈ V
всякий раз, як тільки x ∈U , за виключенням, хіба що тільки x = x0 " [4]. Це
означення включає всі випадки - границю послідовності і границю функції.
6. Окремо слід виділити означення границі функції, відоме як означення
границі за Гейне, в якому передбачається наперед відомим означення
послідовності. Дане означення, таким чином, не може розглядатися як
самостійне, і повинно слідувати тільки після означення границі
послідовності.
7. Сучасне означення границі, засноване на понятті фільтру. Введено
Анрі Картаном в 1932 році.
Слід звернути особливу увагу що існує думка: при вивченні основ
математичного аналізу відмовитися від поняття границі зовсім.
О.С.Івашев-Мусатов в статті "Про один спосіб введення похідної" [2], і
К.Г.Аракелян в дисертаційному дослідженні [1] показали, що багато тем
математичного аналізу по суті не вимагають знайомства з границями.
Розуміння поняття границі, ускладнюється тим, що означення
границі "не працює" в задачах. Відбувається це тому що, по-перше, за
своєю природою це поняття не алгоритмічне, з ним неможливо пов’язати,
той чи той регулярний алгоритм обчислення. По-друге, використовувати
означення для розв’язування задач (процес часто громіздкий і незручний).
Тому використовують таблиці, формули, властивості, ознаки поняття. В
цьому криється небезпека формального засвоєння поняття. Від тих, хто
навчається, "зникає" саме поняття, а вони оперують просто символами.
Тому до вправ для студентів вузу обов’язково потрібно включати завдання
на розкриття змісту поняття "границя".
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
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Донецький національний університет,
м.Донецьк, УКРАЇНА
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Реформування вищої педагогічної освіти в Україні є необхідною умовою
забезпечення якості освіти на всіх ступенях, її відповідності європейським
стандартам і тенденціям. Головним напрямом реформування вищої педагогічної
освіти є професіоналізація підготовки вчителя. Діяльнісний підхід до розв’язання
цієї проблеми ґрунтується на моделюванні основних видів і прийомів професійної
діяльності вчителя у навчальному процесі. В сучасних умовах особливого значення
набуває формування динамічних моделей, на відміну від статичних. У динамічних
моделях головна увага приділяється формуванню вмінь розвивати і оцінювати свою
професійну діяльність. Тому проектування підготовки вчителя повинно
здійснюватись не за логікою розвитку предметів, до викладання яких готується
вчитель, а за логікою формування системи професійної діяльності, яка невід’ємно
пов’язана з процесом активного самоуправління і самопланування розвинення
особистості.
Важливою умовою професіоналізації підготовки вчителя є створення
професійно-орієнтовного навчального середовища, яке б забезпечувало соціальноемоційну обумовленість змісту навчального процесу шляхом:
− педагогізації змісту навчання математики;
− моделювання діяльності вчителя у навчальній діяльності студентів;
− залучення студентів до навчально-виховної роботи в межах групових
об’єднань, позашкільних закладів, профорієнтаційної діяльності;
− психологізації методичної підготовки з математики, яка передбачає оволодіння
психологічним аналізом прийомів діяльності, оволодіння психологічними
закономірностями навчання математики і формування вмінь управління
навчальним процесом з їх урахуванням;
− формування дослідницьких вмінь, усвідомлення педагогічного досвіду.
Важливою складовою професійно-орієнтовного навчального середовища є
інформаційна складова. Головним призначенням цієї складової підготовки вчителя
математики є забезпечення діяльності студентів щодо оволодіння знаннями,
вміннями, емоційно-цінносним і творчим досвідом з такими рівнями повноти і
глибини, які відповідають потребам і можливостям особистості, з одного боку, а з
іншого – стандартам підготовки вчителя математики. Комп’ютерна реалізація
інформаційного середовища є важливою умовою його ефективності, але не
вирішальною. Психолого-педагогічні засади проектування інформаційного
середовища підготовки вчителя математики є визначальним фактором. Необхідною
вимогою діяльнісного підходу до підготовки вчителя математики є розробка засобів
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діагностики сформованості видів, прийомів діяльності, їх операційного складу,
розробка критеріїв їх оцінювання.
Диференціація підготовки вчителя в залежності від ступеня освіти, до якої він
готується, є ще одним з важливих напрямів удосконалення педагогічної освіти.
Втілення в життя профільної диференціації навчання математики потребує
диференціації підготовки вчителя математики як через ступеневу підготовку, так і за
рахунок спеціалізацій.
Профільне навчання математики має істотні відмінності у змісті навчання, у
навчально-методичному забезпеченні, в організації навчального процесу, зокрема в
організації самостійної роботи, в технології навчання учнів різних профілів.
Забезпечення готовності враховувати ці відмінності потребує спеціальної підготовки.
У профільній школі передбачається об’єднання в класних або в шкільних
колективах учнів, яких відносять до обдарованих у тій чи іншій галузі. Тому
психолого-педагогічна, дидактична підготовка до навчання математики
обдарованих дітей є одним з головних завдань спеціалізації.
Підготовка вчителів до профільного навчання математики потребує
спеціальної підготовки у сфері математичного моделювання: оволодіння основами
математичного моделювання, застосуваннями
методу математичного
моделювання у різних сферах діяльності, зокрема таких, що відповідають певним
профілям. Педагогічна діяльність у профільній школі потребує більш повної
готовності до проектування навчального процесу, створення і адаптації існуючих
засобів навчання для профільних класів, підвищення рівня методичної та
дослідницької роботи.
Діяльнісний підхід передбачає посилення уваги до тих видів діяльності, які
забезпечують активність особистості: цілеутворювальної, процесуальної,
проектувальної тощо. Відповідно до цього підходу головною метою того, хто навчає
(викладача, вчителя, вихователя дошкільних установ тощо), є створення певних умов
для діяльності тих, хто навчається (студентів, учнів, вихованців дитячих установ тощо).
Таким чином, організація змістовної насиченої систематичної самостійної роботи є
однією з найважливіших складових діяльнісного підходу. Саме управління
самостійною роботою тих, хто навчається, і складає у відповідності до цього підходу
сутність діяльності тих, хто навчає.
Наведені вище положення в певній мірі реалізовані у проектуванні і
реалізації спеціалізації “Профільне навчання математики”, яка здійснюється
кафедрою вищої математики і методики викладання математики Донецького
національного університету і забезпечується:
− проведенням досліджень за широким спектром проблем математичної освіти,
зокрема з проблеми профільного навчання математики;
− наявністю досвіду проектування навчання математики в навчальних закладах
різного ступеню і досвіду його практичної реалізації.
У доповіді відображено досвід авторів у реалізації діяльнісного
підходу у підготовці вчителів математики на всіх рівнях, зокрема у
створенні інформаційного навчального середовища.
161

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ
В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Н.Г. Булай, Т.О. Горзій, І.П. Проскурняк
Харківський національний педуніверситет,
м. Харків, УКРАЇНА
E-mail: annagura@rambler.ru

В умовах ринкової економіки ефективне господарювання й
управління виробничою діяльністю на будь-якому рівні в будь-якій галузі
не можливі без використання сучасних методів планування і організації,
основою яких є відповідний математичний апарат. На першому курсі
економічних вузів він викладається в курсі „Вища математика”. В умовах
кредитно-модульної системи важливою є організація оволодіння
студентами змістовними модулями. З цією метою вже на перших заняттях
було запропоновано програму курсу, основною складовою якої є структура
залікового кредиту. Наведемо його початок:

Кредит І

1
Змістовний
модуль
Модуль 1

2
Теми

3
Лекції

1 Векторна 1
алгебра

2
3

Кредит ІІ

Модуль 2

1 Прямі та 1
площина
2
3
4

4
Практичні

5
Самостійна
робота
Означення
1 Лінійні
Розв’язок задач
вектора, розклад
операції над індивідуального
вектора за
векторами.
завдання № 1.
базисом, дії з
2 Скалярний
Розв’язок задач
координатами
та
підвищеної
векторів.
векторний
складності.
Скалярний
добутки.
добуток векторів. 3 Мішаний
Векторний та
добуток.
мішаний добутки
Площина та її
1 Задачі на
Розв’язок задач
рівняння.
пряму і
індивідуальних
Пряма в просторі.
площину.
завдань № 2,
Задачі на пряму і 2 Задачі на
№ 3.
площину.
пряму і
Розв’язок задач
Пряма на
площину.
підвищеної
площині.
3 Задачі на
складності.
пряму на
площині.

Пропонуються індивідуальні завдання з наступних тем:
1. Векторна алгебра.
2. Пряма та площина.
3. Пряма на площині.
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4. Розв'язок систем лінійних рівнянь.
5. Підсумкове індивідуальне завдання, яке охоплює всі теми курсу.
Виконання цих завдань і задача їх викладачу у поза
аудиторний час є необхідною умовою отримання позитивної оцінки.
Наведемо також розподіл балів відповідно змістовним модулям,
який отримав кожен студент.
Змістовні модулі

Індивідуальні
завдання
Розв’язок
задач
підвищеної
складності
Теоретичний
матеріал
Сума

Залікова
контрольна
робота

1
4+1

2
4+1

3
4+1

4
4+1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

15

18

12
15
15
Залік за І семестр

5
9+1

Сума

6
13

10

10

100

Зауваження:
1) „+1" бал – за своєчасне виконання і задачу індивідуального завдання.
2) Для заліку І семестру: 42 бала.
3)
Шкала оцінювання:
90-100 балів – 10-12 балів;
75-89 балів – 7-9 балів;
60-74 балів – 4-6 балів.
Сформулюємо декілька задач підвищеної складності:
1. Знайти рівняння спільного перпендикуляра мимобіжних.
2. Знайти відстань між мимобіжними прямими.
3. Дослідити функції на неперервність:
а) f(х) = [х];
б) f(х) = sgn (sin х);
в) f(х) = х – [х].
Перші два місяця роботи показали, що студенти засвоїли „нові
правила гри” і активно включились в процес набуття знань.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Н.В.Ванжа
Полтавский университет потребительской кооперации Украины
г. Полтава, УКРАИНА

Внедрение кредитно-модульной технологии обучения вызвано
необходимостью приведения системы национального образования в
соответствие со стандартами образования развитых европейских стран.
Переход на модульно-рейтинговую систему обучения служит первым шагом
на пути преобразований, целью которых является повышение эффективности
учебного процесса и адаптация его к потребностям рыночной экономики.
Результативность
профессиональной
подготовки
студентов
напрямую зависит от качества их самостоятельной деятельности, которая
становится основным способом приобретения знаний. Актуальной задачей
процесса обучения является создание соответствующих условий для
эффективной самостоятельной работы студентов. Создание оптимальных
условий для самостоятельной работы подразумевает:
–повышение мотивации самостоятельной работы;
–разработку четкой структуры самостоятельной работы и системы
контроля за ней;
–разработку и внедрение средств объективной диагностики знаний;
–разработку методического обеспечения самостоятельной работы.
Следует отметить, что внешней мотивации недостаточно для полноценной
самостоятельной работы. Для формирования внутренней мотивации необходимо
донести до студентов взаимосвязь математических дисциплин со специальными
предметами, значение основательной математической подготовки для их
профессионального становления и роста. При разработке содержания модулей
важно отображать практическое или теоретическое значение каждого модуля.
Контроль знаний в условиях модульно-рейтинговой системы
обучения приобретает особое значение. Система контроля должна
удовлетворять следующим условиям:
–контрольные задания должны быть взаимосвязаны, т.е. образовывать
систему;
–система заданий должна обеспечивать реализацию разных функций
контроля (оценка знаний, развитие, стимулирование, коррекция);
–контроль должен обеспечивать эффективную проверку основных
качеств знаний (полноту, глубину, систематичность и т.д.)
–результативность выполнения контрольных заданий оценивается в
балах на основе элементного анализа [1].
В Полтавском университете потребительской кооперации Украины
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проводится эксперимент по внедрению модульно-рейтинговой технологии
обучения
в
учебный
процесс.
Эксперименту
предшествовала
подготовительная работа, которая велась в течении нескольких лет:
создавалась мощная база компьютерной поддержки обучения,
разрабатывались и внедрялись виртуально-тренинговые технологии
обучения и контроля знаний, изданы методические пособия для
организации модульного обучения.
На кафедре высшей математики и физики обучение проводится на
основе модульно-рейтинговой технологии. Предварительно была
проведена соответствующая подготовка: рабочие программы дисциплин
адаптированы для модульно-рейтингового обучения, разработано
методическое пособие для студентов, в котором отражена методика
организации учебной деятельности в новых условиях; подготовлена
учебно-методическая литература для проведения самостоятельной и
индивидуальной роботы; разработана и доведена до сведения студентов
система оценивания знаний в условиях модульно-рейтинговой системы
обучения.
Выделим особо пособие, которое является основным средством
организации самостоятельной работы студентов при изучении
математических дисциплин и выдается студентам вначале семестра. Оно
содержит такие основные разделы:
–общие положения, касающиеся обучения в условиях модульнорейтинговой технологии;
–систему начисления баллов и правила перевода рейтингового бала в
итоговую оценку;
–графики проведения поточного и модульного контроля
самостоятельной работы студентов;
–модульно-тематический план дисциплины;
–перечень вопросов для самостоятельного изучения;
–образцы модульных контрольных работ, индивидуальных заданий,
образец экзаменационного билета;
–основная и дополнительная литература.
Наш опыт преподавания в условиях модульно-рейтинговой системы
обучения показал, что рейтинговый балл является мощным стимулом для
активизации самостоятельной работы студентов. Студенты внимательно
следят за процессом накопления баллов и поэтому работают активнее,
своевременно выполняют задания. Улучшилась посещаемость занятий,
возросли показатели успеваемости знаний студентов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее
информационно-методическое обеспечение: Учебное пособие.– К.: Вища
школа, 1990.
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З ДОСВІДУ НАВЧАННЯ КУРСУ “ОСНОВИ ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ” НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЗА
БОЛОНСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
Є.І.Величко, П.М.Величко
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА

Експеримент проводиться з вересня 2004 р. Курс обсягом 70 годин
лекційних та 70 годин практичних занять читається в першому та другому
семестрах першого курсу в групі з українською мовою навчання. Весь курс
розподілено на 8 модулів (три в першому семестрі та п’ять в другому).
Розроблено і підготовлено до друку методичні матеріали до кожного модуля
(теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, тести індивідуальних
завдань).
Вивчення модуля закінчується домашньою письмовою роботою за
індивідуальним завданням, при правильному виконанні якого студент
може одержати 100 балів. Після перевірки роботи викладачем кожен
студент проводить захист її біля дошки кожним на практичному занятті, а
потім пишеться коротка письмова робота на теоретичний матеріал.
Студенти, які не спроможні захистити свою контрольну роботу
вчасно, повинні зробити це на консультації, яка проводиться щотижня.
Якщо ж студент не спромігся надолужити недоліки у встановлений термін,
робить це на заліку.
Перший семестр закінчується заліком, для одержання якого треба
набрати 180 балів з 300. Вивчення курсу закінчується письмовим
екзаменом, за який можна одержати 100 балів. Студенти, які за час
навчання одержали 720 балів чи більше звільняються від здачі екзамену і
їм виставляється оцінка “відмінно”.
Після здачі екзамену виставляється оцінка в залежності від загальної
кількості балів набраних на всіх видах контролю, максимальне число яких
становить 900.
Оцінка “відмінно” ставиться, якщо набрано більш 810 і більше балів,
“добре” - 675 балів і більше, “задовільно” за 540 і більше. При меншій
кількості балів виставляється оцінка “незадовільно”. В останньому
випадку, якщо набралось більше 315 балів і студент може поправити
оцінку, виконавши повну додаткову роботу. При меншій кількості балів
студент повинен пройти навчання знову.
Переваги метода.
1. Студент на першому занятті знайомиться з системою вивчення
курсу та з вимогами, які перед ними ставляться.
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2. Перед вивченням кожного модуля кожен студент одержує
методичну розробку всього модуля з вправами для самостійної роботи, з
індивідуальною роботою та зразками виконання її.
3. Студент одержує можливість проявити самостійність при вивченні
курсу, розподілити свій час і при можливості звітувати достроково за
вивчення курсу.
4. Метод дає можливість об’єктивно оцінити знання студентів.
В процесі експерименту автори виявили факти, що заважають
впровадженню методу та вступають в протиріччя з детальними поглядами
на навчальний процес як з боку студентів, так і з боку викладачів та
адміністрації. Серед таких можна зазначити такі:
1. Психологічна протидія обох сторін навчального процесу. Студенти
противляться систематичній і цілеспрямованій роботі, особливо самостійний,
що проявляється в масовому відставанні їх звітності від навчального плану.
Адміністрацію не влаштовують правдиві показники успішності студентів, їх
недисциплінованість. Викладач бачить марність своїх засиль, невідповідність
затраченого власного часу навіть поза межами того, що йому зараховано, що є в
його індивідуальному плані, кінцевим результатам, показаним студентами.
2. Написання, розробка та переробка методичних матеріалів вимагає від
викладача не лише багато часу, а й матеріальних витрат. І це на стадії
експерименту, коли ще не дійшло до друку методичних матеріалів лише з одного
курсу. На даному стані студенти вимушені самостійно розмножувати ці матеріали.
3. Система передбачає наявність бажання вчитися у кожного
студента, чого реально сьогодні не проявляється. Причина вбачається в
слабій тематичній підготовці зі школи, чому сприяє і відсутність вступного
іспиту з математики та недостатнє використання математичних методів в
дисциплінах, що викладаються на факультеті. Реально зараз лише третина
студентів здатна працювати за булонською системою.
4. Метод вимагає від викладача багато часу на консультації, як правило,
індивідуальні консультації зі студентами. В дійсності лекторові, який веде і
практичні зайняття в цій групі на консультації в тиждень планується одна
година.
5. Експеримент, в тому вигляді, як вин проводиться, постановлений в
рамки старої системи звітності, яка склалася на протязі останніх років, де самими
важливими показниками є відсотки успішності, якості знань та відсіву студентів.
Такий підхід не може породити істотної перебудови як навчального процесу так і
відповідність викладача і особливо студента за наслідки своєї праці.
6. Болонська система може запрацювати в нашій країні, якщо кінцевим
результатом навчання буде не відсоток одержавши дипломи, а потрібні державі,
володіючи сучасними знаннями спеціалісти. А для цього треба повернутись
міністерству освіти до досвіду радянський часів і планувати штати викладачів вузів по
набору на перший курс.
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Z-ПЛОТНОСТЬ ПОДМНОЖЕСТВ Z
И.Н.Величко, Т.Н.Попова
Керченский морской технологический институт, г. Керчь,
УКРАИНА
E-mail: velichko_student@mail.ru

В последнее время высшее образование ставит перед собой цель
готовить специалистов так, чтобы в процессе своей дальнейшей
деятельности могли бы самостоятельно менять профессиональную
ориентацию в зависимости от тех проблем, которые ставит перед ними
действительность. Поэтому преподаватели высшей школы направляют
обучение студентов на развитие их творческих способностей через
привлечение их к научно-исследовательской работе. В этом отношении
теория простых чисел с одной стороны интересна, а с другой – позволяет
студентам научиться видеть неизвестное в давно, казалось бы, известном.
Натуральное число p > 1 называется простым, если оно не имеет
никаких нетривиальных делителей. Число 1 целесообразно не считать
простым, так как каждое целое число делится на 1 в сколь угодно большой
степени. Таким образом, последовательность простых чисел начинается
числами 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,19, 23 , 29, ...
Вопрос о расстоянии между последовательными простыми числами
породил пока больше гипотез, чем доказательств. Под расстоянием между
простыми числами мы будем подразумевать модуль их разности. В этой
работе рассматривается вопрос о величине верхней границы этой
разности.
Первым достаточно серьезным утверждением, касающимся этого
вопроса, был доказанный Чебышевым постулат Бертрана, согласно
которому расстояние d n между простыми числами pn +1 и pn не
превосходит pn . После этого было доказано множество утверждений все
более уменьшающих эту величину. В работах Ингама в частности
5/8
доказывается, что d n = O( p n ) . Но даже этот результат далек от гипотезы
Крамера, которая скорее всего имеет место: d n = O(ln 2 p n ) . Более того, не
доказана даже гипотеза Лагранжа, в которой утверждается, что
1/ 2
d n = O ( p n ) . Все вышеперечисленные результаты опираются в основном
на серьезную аналитическую технику.
Но к данной проблеме существует множество подходов, и один из
возможных приводит к понятию Z-плотности подмножеств Z:
Определение. Пусть A – некоторое подмножество Z /{−1,0,1} .
Рассмотрим множество
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Ω := {k ∈ Ν ∪ {∞} | ∃ t ∈ Ζ ∃{a j }kj =1 : (a j ∈ A) ∧ (a j | (t + j ), j = 1, k )}.
Тогда множество A назовем:
- множеством конечной Z-плотности, если sup Ω < ∞ ;
- множеством почти бесконечной Z-плотности, если sup Ω = ∞ и
{∞} ∉ Ω ;
- множеством бесконечной Z-плотности, если sup Ω = ∞ и {∞} ∈ Ω .
При этом в первом и втором случаях мы будем писать ρ Z ( A) = sup Ω , а в
D

третьем случае писать ρ Z ( A) = ∞ .
Пусть A = {a j }ωj =1 ⊂ Z /{−1,0,1} , рассмотрим функции η A (n) и ε A (n) ,
заданные следующим образом:
ω
ω
n
η A (n) = {n} + ∑ ∑ (−1) j {
},
HOK (ai1 ,..., ai j )
j =1
1
ω

ε A ( n) = n + ∑
j =1

ω

∑ (−1)
1

j

n
,
HOK (ai1 ,..., ai j )

где для индексов i1 ,..., i j выполнено неравенство 1 ≤ i1 < ... < i j ≤ ω .
Оказывается, что существует непосредственная связь между
экстремумами функции η A (n), ε A (n) и ρ Z ( A) , которая выражается
следующей теоремой:
Теорема. Пусть A = {a j }ωj =1 ⊂ Z /{−1,0,1}, 0 < k < ∞ и c0 ≤ η A (n) ≤ c1 .
Тогда ρ Z ( A) ≤ (| c0 | + | c1 |) / ε A (1) .
Связь ρ Z ( A) с величиной d n заключается в том, что когда множество A
состоит из простых чисел 2,..., pn , то выполнено неравенство d n ≤ ρ Z ( A) .
Откуда несложно получить оценки сверху на разность d n . Такого плана
рассуждения предполагают также более естественный подход к доказательству
постулата Бертрана, чем метод впервые доказавшего его Чебышева.
Доказательства большей частью элементарные и не затрагивают
глубоких теоретико-числовых результатов. Основными инструментами
исследований будет китайская теорема об остатках и, введенная выше,
функции η A (n), ε A (n) . Используя элемнтарные рассуждения, удается
получить общие оценки для Z-плотности произвольного множества
A = {a j }ωj =1 ⊂ Z /{−1,0,1} .
ЛИТЕРАТУРА
1. Трост Э. Простые числа. – М.: Гос. изд. физ.-матем. лит. 1959.
2. Прахар К. Распределение простых чисел. – М.: Мир, 1967.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
А.Л. Воєвода
Вінницький політехнічний технікум,
м. Вінниця, УКРАЇНА
Е-mail: voy12@ mail.ru

Знання викладачем психологічних закономірностей розвитку
пізнавальної активності студентів дозволяє розуміти і правильно
оцінювати діяльність студентів, аналізувати різноманітні суперечливі
результати навчальної роботи.
На основі аналізу різних підходів до трактування поняття
пізнавальна активність, можна виділити в них спільну рису – це якість
особистості, яка виявляється в направленості і стійкості пізнавальних
інтересів, потягу до ефективного оволодівання знаннями і способами
діяльності, в мобілізації вольових зусиль спрямованих на досягнення
навчально-пізнавальної мети.
Постановка мети та її реалізація передбачають певні мотиви
діяльності. Мотивація пізнавальної діяльності характеризує відношення
людини до оточуючого світу і пов’язана з виникненням потреби в його
пізнанні. Якщо потреба виражає необхідність, а мета – конкретизовану
потребу, то мотиви характеризують внутрішні причини цих процесів.
Система потреб і мотивів відображається в інтересах, які мають
велику спонукальну силу. Інтерес змушує людину прагнути пізнання,
виявляє потреби та мотиви діяльності, і в той же час стає її метою.
Інтереси і мотиви тісно пов’язані і для навчального процесу
виступають основою, на якій виникають, закріплюються і розвиваються
знання, вміння, навички і практичний досвід студентів. Якщо такий
взаємозв’язок існує, то процес пізнання здійснюється активно.
Психологія відводить значне місце такій важливій для навчання
психологічній якості особистості, як сприйняття. Сприйняття тісно
пов’язане з осмисленням і розумінням змісту навчального матеріалу і є
важливим фактором успіху в навчанні. Якщо розуміння пов’язане з
певним мотивованим напрямком розумової діяльності студентів, то воно
виступає головною умовою глибини засвоєння навчального матеріалу,
виділення у ньому закономірностей. Для активного сприйняття і
розуміння студентами, наприклад, економічного змісту похідної ми
обґрунтовуємо можливість і необхідність застосування математичних
знань, зокрема про похідну функції, в економічних науках.
Необхідною для навчання властивістю мислення є увага, яка в
психології вважається основною формою організації пізнавальної діяльності та
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початковою сходинкою розуміння. Важливо привернути і зберігати постійну
увагу до нового матеріалу, що впливає на рівень активності студентів.
Одним з важливих чинників, які впливають на пізнавальну
активність особи є її емоційний стан. Емоційно сприятливий фон
пізнавальної діяльності спонукає до активності. Прикладом впливу на
емоційний стан студентів може бути застосування мультимедійних
технологій на лекції чи практичному занятті з математики. Колір,
графіка, звук забезпечують наочність сприйняття навчального
матеріалу, допомагають зменшити труднощі, зумовлені його
складністю. Схеми, таблиці заповнюються в процесі виконання завдань
і дають можливість, зокрема, швидко будувати графіки функцій,
зображати фігури, площі та об’єми яких треба обчислити та ін.
Не останню роль у розвитку пізнавальної активності відіграє
особистісний фактор, тобто сприйняття або не сприйняття студентами
особистості викладача. Активна позиція викладача у процесі
викладання математики, його глибокі знання предмету, стиль
керівництва навчальним процесом, виступають важливою умовою
стимуляції активності студентів.
Навчально-пізнавальна діяльність студентів залежить і від
освітнього середовища. Психологічний клімат в колективі, матеріальна
база, технології навчання – мають значний вплив на формування та
розвиток пізнавальної активності студентів.
Можна виділити об’єктивні та суб’єктивні чинники впливу на
розвиток пізнавальної активності студентів у навчальному процесі.
Під об’єктивними будемо розуміти ті чинники, на які викладач не має
прямого впливу: а) пізнавальні потреби; б) мотивація пізнавальної активності;
в) інтереси; г)вольові процеси; д) початковий емоційний стан студента.
Під суб’єктивними чинниками будемо розуміти ті, на які
викладач опосередковано впливає: а)увага; б)сприйняття; в)емоційний
фон (на емоційний стан студента викладач може вплинути через
емоційний фон, який він створює на занятті); г) особистісний фактор;
д) освітнє середовище, в якому перебуває студент.
А це означає, що в багатьох випадках викладач є відповідальним за
те: уважні чи не уважні студенти на занятті; наскільки створені умови для
свідомого сприйняття матеріалу; наскільки створений викладачем на
занятті емоційний фон сприятливий для засвоєння знань.
Розуміння викладачем психологічних закономірностей розвитку
пізнавальної активності студентів є необхідною умовою успішної
організації навчання математики студентів економічних спеціальностей.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ
Т.Б.Волобуєва
Обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: iq17@rambler.ru

Сучасний етап розвитку України зумовив зміну вимог суспільства до
освіти, а також затребуваність підготовки випускників різного типу
освітніх установ, здатних працювати в умовах, що швидко змінюються,
використовувати наявні знання, уміння і навики для орієнтації в новій
ситуації, для формування процедури рішення проблеми, тобто тих, що
володіють наочною компетентністю.
Аналіз визначення математичної компетентності дозволяє зробити
висновок, що здатність досягати значущих результатів в математичній
діяльності визначається наявністю системи знань і умінь, мотивів
здійснення діяльності і ціннісних орієнтацій в області математики, а також
сформованістю оцінних для рефлексії умінь.
Враховуючи
вищесказане,
зберігаємо
компонентний
склад,
пропонований у ряді досліджень (Е.Е.Ефімова, О.Е.Ломакіна, Е.М.Павлютенков
та ін.), об'єднуючи змістовний і процесуальний компоненти. Таким чином, до
складу математичної компетентності включаються мотиваційно-ціннісний,
змістовно-процесуальний і рефлексійний компоненти.
Спираючись на дослідження Н.Ю.Посталюк, виділяємо чотири рівні
сформованості математичної компетентності школярів: початковий,
низький, середній, високий.
Передбачається, що на будь-якій стадії становлення готовності
вчителі володіють стійкою професійною спрямованістю, позитивним
ставленням до педагогічної професії, чітко вираженою потребою в
засвоєнні нових математичних знань, у них сформований певний рівень
знань і умінь з математики і методики викладання.
Виділення стадій дало можливість побудувати гіпотетичну непряму
шкалу
вимірювання
готовності
до формування
математичної
компетентності школярів, яка дозволить ефективніше вирішувати задачу
забезпечення становлення готовності до формування даної властивості
особистості.
Як критерії готовності вчителів до формування математичної
компетентності школярів можна виділити наступні:
• спрямованість
мотивації
на
формування
математичної
компетентності;
• запас знань про суть математичної компетентності і засоби її
формування;
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• оволодіння операціями щодо формування математичної
компетентності.
Названі критерії розглядаються як ознаки сформованості готовності
до формування математичної компетентності школярів і служать для
виявлення і уточнення характерної поведінки вчителів різних стадій
становлення готовності.
Критерії і показники сформованості готовності вчителів до
формування математичної компетентності школярів.
1. Спрямованість мотивації на формування математичної
компетентності.
Показники:
характер мотивів навчальної діяльності;
•
•
ступінь усвідомленості необхідності формування математичної
компетентності;
•
потреба у формуванні математичної компетентності.
2. Запас знань щодо суті математичної компетентності і засоби
її формування.
Показники:
повнота знань про математичну компетентність і засоби її
•
формування;
•
системність знань:
•
усвідомленість знань;
• дієвість уявлень, понять, ідей.
3. Оволодіння операціями щодо формування математичної
компетентності.
Показники:
ступінь сформованості умінь формування компонентів математичної
компетентності:
•
мотиваційно-ціннісного;
•
змістовно-процесуального;
• рефлексії.
Таким чином, нами уточнені уявлення про готовність до діяльності,
визначена суть математичної компетентності і готовності вчителів до
формування математичної компетентності школярів, виявлена структура і
стадії становлення готовності, вказані критерії і показники сформованості
готовності вчителів до формування математичної компетентності
школярів.
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ НА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ
ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ
О.Є.Волянська
Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА

Особистісно-орієнтоване навчання має здійснюватися як в умовах
стаціонарної підготовки вчителя математики, так і на заочному відділенні.
Без сумніву на заочному відділенні воно має свою специфіку. Треба
враховувати те, що на заочному відділенні навчаються студенти, які
працюють в школі вчителями математики і студенти, які викладають інші
предмети, або взагалі в школі не працюють.
Особистісно-орієнтована освіта – це не формування особистості з
певними властивостями, а створення умов для повноцінного прояву і
відповідно розвиток особистісних функцій, тобто функцій вибору і ціле
покладання, рефлексії, смисловизначення, побудови образу «Я», прийняття
рішень і відповідальності за їх виконання, творчої реалізації в обраній
діяльнісній сфері, забезпечення автономності та індивідуальності буття
суб`єкта.
Парадигма особистісно-орієнтованої освіти і Національна доктрина
розвитку освіти в Україні зобов’язують учителя і викладача вищого навчального закладу, який готує вчителя, долучати до змісту освіти крім
предметного змісту, що визначений освітніми стандартами, програмами,
ще й емоційні цінності, особистісні компоненти.
Великого значення набуває в системі освіти цілепокладання, як головний регулятор обґрунтування процесу навчання. Слід також враховувати кілька джерел цілепокладання: насамперед соціальне замовлення, потреби особистості студента, викладача, який найефективніше реалізовує
технологію творення особистості. При цьому треба пам`ятати, що
особистісно-орієнтована освіта – це не формування особистості з наперед
визначеними властивостями, а забезпечення сприятливих умов для
повноцінного виявлення і розвитку особистісних функцій студента чи
школяра.
Не менш важлива функція особистості - це уміння здійснювати
рефлексію. Рефлексія – це самоспостереження, самопізнання, самоаналіз.
Критично-рефлексивний стиль мислення охоплює такі якості:
- налаштованість студента на конструктивний діалог із викладачем і
партнером, здатність обстоювати свій погляд незалежно від думки людей,
що оточують, визнавати її неправильність, якщо опонент має
аргументовані докази;
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- налаштованість студента на самодіагностику щодо сформованості
різних умінь.
Особистісно-орієнтований потенціал доцільно використовувати як
під час лекцій, так і особливо під час проведення семінарських і
лабораторних занять з курсу методики навчання математики.
На лекції необхідно так побудувати і викласти навчальний матеріал,
щоб студенти виступали не пасивними слухачами, а здійснювали
пізнавальний рух. В залежності від місця лекції в системі навчання існують
різні види лекцій.
Інструктивні лекції знайомлять студентів з технологією майбутньої
педагогічної діяльності. Тут розглядаються методики введення нових математичних понять, різні методи доведення теорем, способи розв`язання
математичних задач.
Лекція-діалог здійснюється за допомогою прямого діалогу викладача
зі студентами. Загальнопредметні лекції будують на розкритті зв`язків
фундаментальних освітніх об`єктів з різними шкільними предметами:
фізикою, хімією, географією, літературою, музикою тощо.
Узагальнюючі лекції демонструють учням результати систематизації їх
знань.
Особистісно-орієнтоване спрямування лекції передбачає включення до
змісту лекції спеціально підібраного змісту навчального матеріалу, який дозволить студентам виявити відношення до матеріалу, який вивчається. Так,
враховуючи те, що на заочному відділенні в більшості навчаються студенти, які
вже працюють вчителями математики, необхідно перед тим, як читати лекцію
запропонувати ознайомитись з темою за підручником з методики навчання
математики і шкільними підручниками, а також додатковою літературою.
Для того, щоб перевірити свідоме засвоєння теми студентами на
лекції можна запропонувати в якості приклада знайти область визначення
функції y = x − 3 + 2 − x (так як проміжки [3; ∞ ) і (− ∞; 2] не перетинаються,
то ця формула не визначає ніякої функції.
Доцільно організувати лекцію таким чином, щоб студенти могли
продемонструвати особистий досвід роботи у школі. Варто запропонувати
студентам навести приклади функцій, які задані різними способами і
відобразити залежності між змінними з різних галузей математики, економіки,
фізики і техніки.
Необхідно проектувати труднощі, які підштовхують студентів до
вольової активності. Наприклад, можна висунути таку проблему для
обговорення: чи може одна й та ж функція бути задана деякими різними
формулами?
Доцільно поєднувати типи прямого і контекстного навчання,
діалогового і інструктивного, індивідуального і колективного, застосовувати активні і інтерактивні методи і форми навчання.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ
МЕНЕДЖЕРСЬКОГО ФАХУ
Ю.А. Галайко
Інститут педагогіки АПН України,
м. Київ, УКРАЇНА

На шляху інтеграції освіти України до європейського освітнього
простору, приєднання до Болонської конвенції особливої ваги набувають
проблеми підвищення конкурентноспроможності на ринку праці майбутніх
випускників ВНЗ.
Ринок праці висуває вимоги не тільки до рівня фундаментальних
знань потенційного працівника взагалі і до фахівця управлінського
спрямування зокрема, а й до рівня його професійної компетентності.
Складність та різноманітність сучасних і перспективних
управлінських проблем потребує інтегрованого підходу до професійної
підготовки менеджерів на основі урахування реалій, пов’язаних з
оперуванням сучасною інформацією.
Спеціалісти в галузі управління якістю освіти зазначають, що
більшість керівників та спеціалістів не мають досвіду обробки емпіричних
даних і фактів, не можуть зробити загальні висновки згідно конкретних
спостережень. Виробничі проблеми часто вирішуються тільки на даний
момент часу, що приводить іноді до непоправних наслідків. Крім того, на
всіх рівнях управління відмічається дефіцит знань, досвіду та навичок в
прийнятті управлінських рішень із використанням відповідного
математичного апарату. Тому, виникає нагальна потреба в якісній
математичній освіті студентів, майбутніх менеджерів, яка передбачає
формування системи базових математичних знань як інструментарію в
сфері майбутньої професійної діяльності.
Питання, пов’язанні з підвищенням якості математичної підготовки
на початковому етапі значною мірою обумовлені загальним рівнем базових
знань з якими студент вступає до ВНЗ.
Саме тому особливої ваги набуває вхідне тестування, на основі якого
отримується інформація про рівень базових математичних знань з якими
абітурієнт вступає до вузу.
Не менш важливим у процесі вхідного тестування першокурсників є
можливість у першому наближенні оцінити загальний рівень
сформованості прийомів розумової діяльності, таких як аналіз, синтез,
порівняння, абстрагування, узагальнення та ін., що є запорукою успішної
навчальної діяльності майбутніх менеджерів організацій. Крім того,
процедуру тестування можна вважати початковим етапом психологопедагогічного
моніторингу
відслідковування
якості
навчально176
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пізнавальної діяльності студентів ВНЗ в процесі опанування ними
математичними дисциплінами.
Отже, аналіз результатів проведеної діагностики рівня математичної
підготовки й розвитку студентів дозволяє викладачам математичних
дисциплін орієнтовно спланувати етапи своєї подальшої роботи щодо
конкретної групи студентів певного фаху.
На першому етапі, на нашу думку, доцільно:
- розробити систему коригувальних дій щодо виявлених недоліків у
шкільній
освіті
студентів-першокурсників
(систематичне
проведення консультацій, створення універсальних корегуючих
тренінгів із різних розділів шкільного курсу математики тощо);
- спроектувати процес адаптації студентів першого курсу до нових
умов навчання й сприйняття програми вищого навчального закладу
з математичних дисциплін;
- спланувати варіанти відповідних методичних стратегій, що будуть
максимально націлені на досягнення успіху кожним студентам при
навчанні математичним дисциплінам;
- запропонувати студентам орієнтири для реалізації особистісноорієнтованого навчання з використанням відповідних процедур
досягнення розвиваючих цілей, серед яких: знання, вміння,
володіння, творче застосування.
На другому етапі особливої ваги набувають:
– створення належного мікроклімату у навчальному середовищі ВНЗ на
основі розвитку партнерського співробітництва викладачів та студентів;
– розробка і впровадження індивідуальних програм організації
самостійної роботи з математичних дисциплін (системи математичних
завдань різних рівнів складності з відповідними методичними вказівками
до їх виконання; система контрольних заходів та відповідних тестувань;
організація науково-дослідної роботи як форми творчого наближення до
спеціальних дисциплін відповідного фаху засобами математики тощо);
– системне впровадження в процес навчання математичним
дисциплінам студентів, майбутніх менеджерів, інноваційних та
інформаційних технологій на основі підготовки й використання
електронних навчально-методичних комплексів певних розділів (тем),
електронних підручників, програмних продуктів з математичного
моделювання процесу прийняття управлінського рішення тощо;
– програма формування комунікативних характеристик особистості й
індивідуального розвитку та навичок командної роботи студентів в процесі
аналізу бізнес-проблем, максимально наближених до реалій сьогодення.
Отже, перспективне планування роботи викладачів математичних
дисциплін для студентів-менеджерів значною мірою обумовлює
досягнення якості їх навчальної діяльності.

177

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ
“ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА” В КОНТЕКСТІ
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
І.М. Главатських
Українська інженерно-педагогічна академія,
м.Слов’янськ, УКРАЇНА

Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то Болонський процес – це
процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою на Європейському
просторі. Незважаючи на природні досягнення нашої національної освіти, в
масовому вимірі освіта стала менш якісною, а переважна більшість випускників
вищих навчальних закладів не конкурентоспроможна на Європейському ринку
праці. Це зобов'язує менше говорити про власні досягнення, а більше
аналізувати світові та європейські тенденції реформування освіти і відповідно
до цього напружено і послідовно вдосконалювати нашу професійну сферу
діяльності.
Водночас участь системи вищої освіти України в Болонських
перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових
якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних
стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити
до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її стан треба
глибоко осмислити, порівнявши з європейськими критеріями і
стандартами та визначити можливості її вдосконалення на новому етапі.
При цьому еволюцію системи освіти не слід відокремлювати від інших
сфер суспільства. Вона має розвиватися в гармонічному взаємозв'язку з
суспільством в цілому, беручи на себе роль його провідника.
Включаючись до роботи в даному напрямку, педагогічний колектив
УІПА вважав доцільним впровадження в навчальний процес кредитномодульної системи підготовки фахівців (КМСПФ). Сама по собі кредитномодульна система є необхідною, але не достатньою умовою успіху на шляху
приєднання української освіти до загальноєвропейської. Без реального
підвищення якості навчання, спрямованості на підготовку фахівців, які є
конкурентноздатними на вітчизняному, європейському і світовому ринках
праці, без продуманої політики щодо науково-педагогічних кадрів ніякі системи
нездатні забезпечити досягнення мети, яка в цілому передбачається Болонським
процесом.
Задача:
суттєве
поліпшення
якості
підготовки
фахівцівмашинобудівників та реальне наближення сутнісного змісту освіти до рівня
провідних європейських ВНЗ. При цьому слід враховувати як основні
положення кре-дитно-модульної системи підготовки фахівців і європейської
системи перезарахування кредитів (ЄСПК), так і вимоги українського
законодавства у сфері освіти. Вводячи новації, бажано у максимальній мірі
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дотримуватись тих засад, на яких вітчизняна освіта базувалась досі, оскільки
багато з них вдаються не тільки звичними, але й досить зручними з огляду на
планування навчального процесу. Тим більше, що Болонська конвенція, як
відомо, проголошує прихильність до збереження своєрідності змісту і форм
викладання освітніх програм, а, отже, і національної та місцевої академічної
автономії.
Початку роботи з впровадження КМСПФ передував ретельний аналіз
підготовки фахівців-машинобудівників в європейських ВНЗ та порівняння її з
власною освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки бакалаврів та
магістрів з напряму “Інженерна механіка”. Необхідно було переглянути
структуру діючого навчального плану, привести його до європейського
розуміння забезпечення високої якості навчання з урахуванням в тому числі і
вимог ЄСПК. Для цього перед усім слід було визначитись з кредитами ЄСПК та
їх співвіднесенням з кредитами освітянської системи України, бо саме від цього
у визначальній мірі залежить подальше приведення системи навчання у
відповідність до вимог КМСПФ.
Освітянська система України визначає кредит як обсяг навчального
матеріалу, який засвоюється студентом протягом 54 годин навчального
часу (сума годин аудиторної та самостійної роботи студента за тиждень).
Така прив'язка тривалості українського освітянського кредиту (кр.у.) до
тривалості навчального тижня вдається дуже зручною з огляду на
планування навчального процесу. Тривалість навчання студента протягом
календарно-го року не повинна перевищувати 44 тижнів.
ЄСПК, як відомо, передбачає, що еквівалентом одного року
навчання за денною формою є 60 кредитів. Тривалість одного єврокредита
відповідає у різних країнах 25-30 астрономічним годинам навантаження
студента. Виходячи з наведеного, вдається за доцільне прийняти як
вихідний норматив відповідність одного єврокредиту 36 академічним
годинам (27астрономічним годинам), тобто встановити співвідношення 1
кр.є.= 2/3 кр.у. Тоді необхідна тривалість навчального року у тижнях (або у
кр.у.) становить 60 кр.є. × 2/3 = 40 кр.у,що цілком укладається у діючий
норматив тривалості навчання в Україні.
Присутність гуманітарного циклу в програмі підготовки бакалаврів
являє національну відмінність освітянської системи України. Його
вивчення є обов’язковим лише для громадян України,а іноземні студенти
мають змогу отримати в Україні повний обсяг бакалаврської підготовки за
вимогами ЄСПК. Європейська система не передбачає обов’язкових сесій,
але негайне вилучення їх з вітчизняної освітянської практики не є
необхідним,варто залишити студентам можливість доздати академічні
борги чи покращити показники, що отримані за результатами складання
окремих модулів протягом семестру. При цьому тривалість сесійного часу
може визначатись навчальним закладом довільно з огляду на міркування
доцільності.
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БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КАК ФОРМА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.П.Гниденко, С.Ю. Дзядык
Государственный университет
информационно-коммуникационных технологий,
г. Киев, УКРАИНА

Система нашего образования в высшей школе предусматривала
получение определенной совокупности знаний по специальному
профилю, а так же общественных, правовых, культурных, основных
информационных технологий.
Поток информации, развитие науки, новых технологий в
современное время настолько велики, что изучить все невозможно,
но даже и нецелесообразно, поскольку знания застаревают быстрее,
чем выпускник успевает их применить для выполнения своих
функций в производстве.
Образование сейчас ассоциируется в способности адекватно
действовать и мыслить в реальных ситуациях, принимать правильные
и эффективные решения.
Ценность образования зависит от того, насколько подготовка
каждого отдельного специалиста отвечает запросам общества,
производственной практике, от способности к изыскательной
деятельности, постоянного развития и пополнения новых знаний.
Здесь особую роль играют общеобразовательные предметы по
профилю ВУЗа.
Традиционная система образования является консервативной в
методах обучения, превращается в обузу общественного развития.
Чтобы образование имело значимую потребность для людей
активного периода жизни, технология обучения должна решить две
проблемы:
во-первых,
необходимо
найти
возможности
непрерывного расширения содержания образования, которое б
не теряло своих ценностей на протяжении продолжительного
времени;
- во-вторых, необходимо содержание образования
пополнять и расширять с учетом запроса современного уровня и
динамики развития науки, прогресса и общества с рыночной
экономикой.
Болонскую систему образования, которую готова принять и
частично приняла Украина как форму обучения нельзя считать
реформированием потому, что такая система работает в Европе и
ряда других стран. Мы пытаемся внедриться в нее.
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Ее позитивными методами могут быть:
1) интеграция в мировое и европейское образовательное
пространство;
2) внедрение
информационно
–
коммуникационных
технологий и формирование информационной культуры;
3) свобода для студентов и преподавателей в научно –
исследовательской работе;
4) гумманизация для личности студента. Нет перегрузок
при сдаче экзаменов и зачетов в отведенные
определенные сроки в конце семестров и на сессиях.
Изучение и форма зачетности программного материала
проходят непрерывно в течении учебного года. Понятие
сессии теряется смысл, за исключением заочной формы
обучения.
Настоящая
система
обучения
предполагает
готовить
специалистов широкого профиля, которые могли бы работать в той
или иной сфере производства.
Методика внедрения Болонской формы образования подлежит
дельнейшему исследованию, постоянному изучению, сравнению с
классической формой обучения, учетом недостатков и формами их
избежания и возможностями рационального ее внедрения в наших
условиях.
Одним из недостатков новой системы обучения есть малая
статистическая информация результатов различных ВУЗов как
нашей страны, так и других стран.
При принятии Болонской системы обучения следует, как
пожелание отказаться
от «неудовлетворительной оценки».
Получение менее 50-60 баллов не должно отвечать оценке
«неудовлетворительно», а эти баллы должны пойти в кредитно –
рейтинговую оценку студента.
В мировых цивилизованных странах понятие «отстающий
студент» отсутствует. Это понятие нарушает права человека,
психологически
унижает
личность,
развивает
комплекс
неполноценности.
Новая система обучения несет своим содержанием получение
технологического обучения, гарантирующего достижение цели
изучения реальной структуры профессиональной деятельности
специалиста в настоящих условиях рыночной экономики.
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ
НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Т.Л.Годованюк
Уманський держ. педуніверситет ім. П.Тичини,
м.Умань, УКРАЇНА

Основним завданням вищої школи сьогодення є підготовка висококваліфікованого фахівця, який здатний до самоосвіти та самореалізації, що
забезпечуватиме його конкурентоспроможність впродовж всієї його
професійної діяльності.
Особливої уваги набуває проблема професійної самоосвіти майбутнього
вчителя, особистість якого має бути неповторною, диференційованою і
творчою, що вимагає деяких змін в системі освіти вищої школи.
Підготовка вчителя математики неможлива без вивчення історії
математики, не лише тому, що вивчення цього предмету передбачено
навчальним планом, але й тому, що не можливо назвати вчителем високого
рівня того, хто не знає походження та історії розвитку свого предмета. Без цих
знань дуже важко посіяти в душах своїх учнів зернини зацікавленості, любові,
поваги, потреби в вивченні математики, переконати, що математика не є
«сухою», а навпаки – це вирій пізнання, дослідження і досягнення реальних
результатів, а без цього жоден учитель, навіть досвідчений, не зможе
домогтися високого рівня знань з математики у своїх учнів.
Нажаль, у педагогічних університетах за навчальним планом
відводиться мала кількість годин на вивчення цього предмету, що не дає
можливості забезпечити високий рівень підготовленості студентів з історії
математики. Переважна кількість годин відводиться на самостійне
опрацювання матеріалу студентами.
Вища школа повинна створити для майбутнього вчителя математики
такі умови, які б спонукали студента до самостійного пошуку, саморозвитку,
самовдосконалення, індивідуальної творчої роботи, адже вони в майбутньому
навчатимуть підростаюче покоління, від якого залежатиме рівень розвитку
нашої держави. Саме тому особливої актуальності набуває індивідуальна
форма навчання в вищій школі, яка надає всі можливості для ефективного
вирішення даної проблеми.
Індивідуальна форма навчання – це одна із форм навчальної діяльності,
яка включає в собі самостійне засвоєння знань, що тісно переплітається з
організуючою роллю викладача. Саме така форма навчання дозволяє
викладачеві орієнтуватися та здійснювати вплив на індивідуально –
психологічні особливості кожного студента.
Засвоєння знань – це діяльність, яка носить в собі певні мотиви, що
включають різні види спонукань: потреби, прагнення, цілі, установки, ідеали
[3].
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Проблемою самостійного набуття знань займалося багато вчених
педагогів і психологів. На думку С.Л.Рубінштейна, саме мотиви визначають
ставлення студентів до навчальної діяльності [2]. Одним із мотивів, який
спонукав би студентів до самопізнання, самоосвіти, є розуміння необхідності
знання історії математики для майбутньої роботи. Це забезпечує підвищення
інтересу студентів до математики, що вивчається, а також надає можливість
викладачеві спонукати студентів до ефективної самостійної роботи в поза
аудиторний час.
Щоб спонукати студентів до самостійної роботи, потрібно чітко
продумати і так організувати індивідуальну роботу, щоб студенти вбачали в
ній взаємозв’язок із тим, чим вони будуть займатися в майбутньому, розуміли,
що від цього залежатиме рівень їх професіоналізму. Це в свою чергу створить
умови, які викликатимуть у студента потребу у бажанні здобувати знання не
лише під час занять, а й самостійно [2].
Вивчення історії математики у педагогічних університетах припадає на
етап старших курсів, коли студенти в змозі глибше осмислити тонкощі своєї
майбутньої професії, вони уже мають уявлення про себе, як майбутнього
фахівця, про свої інтелектуальні здібності [1]. На даному етапі студенти здатні
до самоорганізації у розподілі навчальних дій у часі, до самоконтролю під час
виконання поставленого викладачем завдання в процесі індивідуальної роботи.
Індивідуальна робота не має бути примусовою, а навпаки, вільно
обраною. Між викладачем і студентом повинні постійно бути тісна співпраця,
доброзичливі взаємовідносини, атмосфера невимушеності і взаєморозуміння.
Студент повинен усвідомлено виконувати поставлене завдання, а викладач
усвідомлено продумати план виконання даного ним завдання і проявити вплив
зі своєї сторони, який забезпечив би виконання і досягнення результату
завдання.
Індивідуальна форма навчання – це постійний пошук, який здійснює
студент, за напрямом вказаним викладачем, з метою формування творчої
особистості. Пошук – це виникнення інтересу, що є запорукою успіху.
Індивідуалізація навчання дасть можливість не тільки розширити та
поглибити знання студентів, а ліквідувати уже існуючі прогалини у знаннях,
завдяки правильній її організації та проведенні.
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РОЛЬ СРЕДСТВ АНИМАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕГО
КУРСА «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ»
Г.В.Горр
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: gorr@matfak.dongy.donetsk.ua

Уникальность курса «Дифференциальная геометрия» состоит в том, что в
нем изучаются фигуры и их взаимные преобразования с помощью различных
методов, заимствованных из дифференциального исчисления, алгебры, теории
функций и других дисциплин. Оставаясь геометрическим курсом,
дифференциальная геометрия позволяет изучать локальные свойства кривых и
поверхностей. Весьма важную роль играет фактор геометрического восприятия
(в частности визуального восприятия изучаемого объекта). Двадцатилетний
опыт преподавания курса «Дифференциальная геометрия» показал автору, что
студенты не в достаточной мере воспринимают прочитанный материал потому,
что плохо представляют себе геометрические особенности кривых,
поверхностей. Знания, которые они получили при изучении курса
«Аналитическая геометрия» относятся к исследованию глобальных свойств
кривых и поверхностей. Переход к локальному восприятию этих свойств
зачастую вызывает у некоторых студентов большие трудности. Кроме того, в
дифференциальной геометрии возникают многие новые понятия, такие как
центр кривизны, соприкасающаяся окружность, эволюта, эвольвента, кривизна
и кручение, трехгранник Френе, которые должны быть доходчиво объяснены
студентам при чтении курса. Поскольку, как правило, преподаватель имеет
только мел и доску, то даже в простейшем случае студент не имеет
возможность выделить из всего обилия геометрических результатов частные, но
весьма важные сведения. Представляется на этом пути использовать
анимационные средства в объяснении основных геометрических характеристик
в теории кривых. Достаточно провести по теории кривых две лекции с
использованием таких средств. Это, прежде всего вводная лекция, на которой
будут сформулированы основные цели изучения теории кривых.
Заключительную лекцию желательно провести с использованием
мультимедийной техники. На ней показать основные геометрические
характеристики: касательную, нормаль, бинормаль, центр кривизны,
классификацию кривых, а также продемонстрировать типы кривых (откоса,
Бертрана, постоянной кривизны).
Теория поверхности базируется на теории кривых и вместе с тем
содержит более сложные геометрические понятия. Здесь применение
анимационных средств необходимо в большей мере, чем в теории
кривых. Это обусловлено введением в курсе понятий координатных
линий, координатной сети, вектора нормали к поверхности,
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касательной плоскости, нормальной плоскости, множества
кривых с общей касательной, нормальной и геодезической
кривизны кривой на поверхности, нормального сечения. Если
студенту показать на экране касательную плоскость гиперболического гиперболоида в его гиперболической точке, то он поймет,
что касательная плоскость – это не всегда плоскость, которая имеет одну
общую точку с поверхностью. Особо важно использовать анимационные
средства в проведении классификации точек поверхности, так как
только наглядное представление о локальных свойствах поверхностей
можно трактовать таким образом. Известно, что первая и вторая
квадратичные формы поверхности являются одними из основных
характеристик поверхности. Объяснить их геометрический смысл
можно с помощью методов визуализации. Большую роль в
описании поверхности играют асимптотические, геодезические линии и
линии кривизны. Понять студенту геометрические особенности этих
кривых, несомненно, помогут средства анимации. Для демонстрации
геометрических особенностей поверхности следует привлечь следующие
типы: плоскость, сферу, эллипсоид, гиперболический параболоид,
геликоид, катеноид, поверхность вращения и линейные поверхности
(конус, цилиндр, развертывающуюся поверхность и другие).
Понятие изометрических поверхностей (поверхностей с одинаковой
первой квадратичной формой в одной и той же области параметризации) можно
эффективно объяснить геометрически, привлекая в анимационном подходе две
изометрические поверхности (например, плоскость и конус, катеноид и
геликоид). Этот подход целесообразен и в объяснении кратчайших и
геодезических линий.
Очень важным классом поверхностей являются поверхности с
постоянной полной кривизной. Поскольку алгебраическое объяснение этого
класса поверхностей формально проводится с помощью гауссовой кривизны, то
определенная роль в геометрическом восприятии таких поверхностей должна
быть отведена применению анимационного толкования. В частности с
помощью анимационного метода можно продемонстрировать на экране
поверхности с нулевой полной кривизной, с положительной полной кривизной
и с отрицательной полной кривизной. Имеются определенные перспективы в
изложении римановой геометрии поверхностей, используя анимационные
методы. Например, индуцированную метрику на поверхности можно связать со
стереографической проекцией сферы на плоскость.
При изложении теории поверхностей достаточно провести три занятия
в компьютерном классе с использованием мультимедийной техники.
Предлагаемый в данной работе подход позволит студентам не
только освоить курс «Дифференциальная геометрия», но и повысить
культуру использования компьютерных средств в изложении научных
результатов в дальнейшей практической работе.
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ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
М.З. Двейрин
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: strannik35@telenet.dn.ua

Одной из тенденций в развитии современного школьного
образования является все большая дифференциация изучения математики
школьниками. Объем материала, излагаемого в классах математического
профиля и степень овладения им принципиально отличаются от объема
материала, изучаемого в классах гуманитарного профиля, не говоря уже о
степени его проработки и усвоения. Расширенный объем изучаемого
материала и повышенный уровень сложности решаемых задач встречался
в отдельных классах престижных школ и до появления гимназий,
колледжей, лицеев и профильных классов, но раньше это было связано, как
правило, с личностью работавшего там преподавателя математики и
сложившимися традициями. Однако в наше время дифференциация
изучения математики перестает носить стихийный характер и постепенно
находит свое отражение в современных программах и учебниках,
предназначенных для использования в классах с углубленным изучением
математики. Автором данного доклада проанализированы некоторые из
существующих украинских и российских учебников по планиметрии,
предназначенных для использования в классах с углубленным изучением
математики с целью выявления фактов, не изучаемых в обычных, не
математических классах. Часть из них приведена в следующей таблице.
В ней в первой колонке приведены некоторые факты и темы,
вошедшие в современные учебники по планиметрии для математических
классов. В остальных трех колонках отражено наличие соответствующего
материала в пособиях [1], [2], [3](см. табл. 1).
Таблица 1
Темы и факты
Радикальный центр трех окружностей
Поляра
Теорема Морлея
Теорема Птолемея
Теорема Барбье
Теорема косинусов для
четырехугольников
Вневписанная окружность и ее радиус
Ортоцентрический треугольник
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1
+
--+
+
--

2
-+
+
-+
+

3
---+
---

---

+
--

+
+
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Темы и факты
Формула Герона для
четырехугольников
Окружность Эйлера и теорема
Фейербаха
Прямая Эйлера
Задача Аполлония
Изопериметрическая задача
Геометрия масс и ее применения
Тождества Лагранжа и Якоби и их
применения

1
--

2
+

3
+

+

+

+

+
-+
---

+
+
----

+
--+
+

Из приведенной нами, как уже отмечалось, далеко не полной таблицы мы
видим, что курс планиметрии для учебных заведений и классов с углубленным
изучением математики содержит целый ряд тем и фактов (только об
ортоцентрическом треугольнике в пособии [3] приведены 7 теорем!), которые не
изучаются в неспециализированных классах.
Подавляющее большинство будущих преподавателей математики до
поступления в ВУЗы учились в обычных классах и не изучали ранее
приведенные в таблице разделы и теоремы планиметрии. Изучаемые на
математических факультетах математические дисциплины не восполняют этот
пробел в их знаниях.
Для того, чтобы после окончания математического факультета выпускники
специализации «математическое образование» имели возможность подготовиться к преподаванию углубленного курса планиметрии, им должен читаться
большой большой специальный курс планиметрии и стереометрии, имеющий не
методическую, а именно образовательную направленность. Его целесообразно
читать будущим магистрам, поскольку именно они обычно идут работать в
лицеи, гимназии и классы с углубленным изучением математики. Этот курс
должен дать студентам как более широкие знания, так и получить подборки
содержательных и хорошо освоенных задач по каждой изученной теме.
ЛИТЕРАТУРА
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ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ МАТЕМАТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У
ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
О.Г. Демченко
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
м.Черкаси, УКРАЇНА

Навчальний процес у вищих навчальних закладах (ВНЗ) базується на
принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та
безперервності і орієнтується на формування особистості, здатної до
постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої
адаптації до змін. Це зумовлює необхідність перегляду деяких традиційних
уявлень про функцію вимог, характеру взаємодії студентів та викладачів,
удосконалення всіх ділянок в роботі сучасної вищої школи. Найбільш
суттєвою особливістю нового змісту освіти сьогодні є установка на
розвиток пізнавальних можливостей студента, вироблення навичок та
вмінь самостійно вчитись, що веде до вироблення в нього внутрішніх
переконань, позицій, способу мислення і поведінки. Тому актуальною є
педагогічна задача формування професійної компетентності фахівця в
гармонійному поєднанні з глибокими знаннями та вміннями з
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін [1,4].
Зокрема, виникає необхідність розробки науково-обгунтованого
методичного забезпечення розвитку професійної компетентності студентів
фізичних спеціальностей в процесі вивчення ними математичних
дисциплін.
Звернення до розв’язання проблеми знаходимо у дослідженнях,
присвячених широкому спектру питань щодо методики навчання
математики у вищій школі. Водночас слід зазначити, що в психологопедагогічній і методичній літературі не сформувалося однозначного
розуміння ролі якісної математичної підготовки студентів фізичних
спеціальностей ВНЗ в контексті формування їх професійної
компетентності.
Актуальність і перспективність дослідження зазначеної проблеми
зумовлена як відсутністю розробки теоретичних та методичних основ
математичної підготовки студентів фізичних спеціальностей ВНЗ, так і
можливістю вдосконалення системи навчання за рахунок впровадження
професійно-компетентнісних та синергетичних моделей, спрямованих на
формування спіральної траєкторії пізнання: від абстрактних знань – через
рефлексію – до творчої діяльності та розвитку індивідуальних здібностей
студентів [2].
Проникнення в освіту нових інформаційних технологій змушує
подивитися на дидактичний процес як на процес інформаційний, що має
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свої закономірності й етапи. Це накладає певні вимоги на технології
викладання і розробки змісту математичних дисциплін, на організацію
творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів [3].
Вимоги до викладання математичних дисциплін: програма з
предмета повинна враховувати детальне і поглиблене вивчення
найбільш важливих вузлових проблем, ідей і тем, які сприяють розвитку
науково-перетворюючого стилю мислення; викладання навчальної
дисципліни повинно забезпечити якісне засвоєння базових знань, умінь і
навичок, що дозволяє переосмислити одержані знання та генерувати
нові ідеї. Вимоги до змісту навчального курсу: зміст навчального
матеріалу повинен виходити за межі загальноприйнятих програм,
відрізнятися більшим рівнем узагальненості, враховувати інтереси
студентів, темп і стиль засвоєння ними знань. Вимоги до організації
навчально-пізнавальної діяльності: ефективне використання навчального
часу для підвищення рівня знань, умінь і навичок студентам; розвиток
творчого мислення студентів та оволодіння ними навичками
дослідницької діяльності.
Вирішення означених проблем значною мірою залежить від
психолого-педагогічної
підготовки
викладачів.
Їх
професійна
компетентність виступає гарантом комплексного підходу до організації
навчально-виховного процесу, створення умов для розвитку творчого
потенціалу майбутнього фахівця. Тому проблема підвищення якості
підготовки фахівців нерозривно пов’язана з проблемою підвищення
педагогічної культури викладачів, подолання усталених стереотипів і
консерватизму в організації навчально-виховного процесу.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ
И ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В.М. Дрибан, Г.Г. Пенина
Донецкий государственный университет
экономики и торговли им. М.Туган-Барановского
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: resource@donduet.edu.ua

Формирование научного мировоззрения студентов – одна из
важных задач вуза. К сожалению, этому вопросу уделяется мало внимания
в методической литературе и, как правило, вовсе не уделяется внимания в
учебниках по математическим дисциплинам. Одной из важнейших идей,
проходящей через весь концептуальный аппарат математики, является
идея бесконечности; ее освещение (в том или ином объеме) будет
способствовать формированию научного мировоззрения студентов.
Преподавателю приходится говорить о бесконечности в различных
математических дисциплинах и в различных аспектах, поэтому возникает
необходимость ознакомить студентов с различными формами математической
бесконечности.
В математике рассматривают две формы бесконечности:
потенциальную и актуальную. Потенциальная бесконечность – это
безграничный процесс построения объектов, то есть такой процесс, в
котором нет последнего шага. Примером потенциальной бесконечности
является натуральный ряд чисел 1, 2, 3…, n …, который не имеет
последнего члена. Отметим, что потенциальную бесконечность можно
рассматривать благодаря абстракции потенциальной осуществимости
(отвлечения от реальных границ наших возможностей в пространстве и во
времени).
Актуальная бесконечность – это бесконечный ряд, взятый в целом
как законченный. Примером может служить множество действительных
чисел, заключенных между 0 и 1, то есть отрезок [0; 1] . Данное множество
является бесконечным, хотя оно имеет и начальный (0), и конечный (1)
элементы. Оно бесконечно в том смысле, что нет конца пересчету его
элементов, но оно актуально, так как все числа, которые входят в него,
мыслятся данными одновременно. С философской точки зрения
потенциальная и актуальная бесконечности выражают в идеализированной
форме разные аспекты реальной бесконечности материального мира:
первая – ее становление, развитие, вторая – результат этого развития,
бытие.
К проблеме бесконечности в математике надо подходить диалектически,
учитывая взаимосвязь и взаимопереходы не только между конечным и
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бесконечным, но и между бесконечностями различных категорий. Так, если
бесконечно малая представляет как бы бесконечность вглубь, дающую
характеристику неисчерпаемости объекта, явления, то бесконечно большая есть
бесконечность вширь. Между ними существует известное соответствие, которое
носит характер противоположности: если x n – бесконечно малая величина, а y n
1
1
. Таким образом, как
– бесконечно большая величина, то y n =
и xn =
xn
yn
только мы выделяем момент бесконечности вглубь, сразу же приходим к
выделению и противоположного момента – бесконечности вширь.
В процессе развития математики превалировала та или иная форма
бесконечности.
Актуальная
бесконечность
эпохи
создания
математического анализа отрицала потенциальную бесконечность древних
греков. В свою очередь, эта актуальная бесконечность отрицалась
потенциальной бесконечностью эпохи Коши. Но последняя была уже
логически обоснована на основании теории пределов, она была
качественно иной по сравнению с потенциальной бесконечностью древних
греков. Именно этим и объясняется ее эффективность в обосновании
математического анализа (закон отрицания отрицания). В дальнейшем
необходимость более строгого обоснования математического анализа
потребовала создания логически безупречной теории иррациональных
чисел на основе чисто арифметического их определения, а это оказалось
связанным с идеей актуальной бесконечности. Таким образом, строгое
обоснование теории пределов опиралось как на идею потенциальной, так и
на идею актуальной бесконечности (закон единства и борьбы
противоположностей).
Актуальная бесконечность вновь завоевывает позиции в связи с
созданием Г. Кантором теории множеств, которая изучает бесконечные
множества любой природы. В ней бесконечное множество рассматривается как
целиком заданное, то есть как актуальная бесконечность. В конце XIX в. теория
множеств уже являлась теоретическим фундаментом всего здания классической
математики.
Все было бы хорошо, однако уже при жизни Кантора в теории множеств
были обнаружены антиномии, число которых продолжало расти. Эти антиномии
были обусловлены противоречивым характером бесконечности и такая ситуация
вполне объяснима с позиций диалектики, так как противоречие – важнейший
методологический принцип, логическая форма развития познания. Развитие
познания, как и всякое развитие, есть возникновение противоречий, их
разрешение, возникновение новых противоречий и т.д. (закон единства и борьбы
противоположностей).
В докладе рассмотрены и другие философские вопросы математической
бесконечности в аспекте формирования научного мировоззрения студентов.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА ДЛЯ
ЭКОНОМИСТОВ»
Е.Г. Евсеева
Донецький національній технический университет,
г.Донецк, УКРАИНА
Е-mail: eeg@dise.donbass.com

Одним из условий вхождения Украины в единое Европейское образовательное
пространство является внедрение в систему высшего образования Украины
Европейской системы перезачёта кредитов (ECTS), которая предусматривает решение
следующих задач:
• повышения объективности оценивания;
• выявления и развития творческих способностей студентов;
• стимулирования систематической самостоятельной работы студентов;
• формирования индивидуального учебного плана студента;
• адаптации к быстро меняющимся требованиям рынка труда.
Одним из элементов ECTS является модульно-рейтинговая организация
учебного процесса [2]. При этом содержание учебных дисциплин разделяется на
модули, оцениваемые в кредитах, эквивалентных 36 академическим часам. В работе
приводится оценка в кредитах и разбиение на модули содержания дисциплины
«Математика для экономистов», читаемой в Донецком национальном техническом
университете.
Для контроля усвоения студентами содержания каждого модуля должны
учитываться результаты всех видов их учебной деятельности на протяжении
изучения данного модуля: посещение занятий, творческая активность,
самостоятельная работа, систематичность и своевременность выполнения заданий,
успешность выполнения итоговой модульной контрольной работы. Для
осуществления такого контроля должны быть разработаны критерии и шкала для
оценивания модульной контрольной работы, система учета всех видов деятельности
студента и формирования его рейтинга. Кроме того, должны быть описаны все виды
учебной деятельности и разработаны задания для их оценивания. При этом студент
обязательно должен быть информирован о правилах, критериях, заданиях, а также о
результатах оценивания каждого содержательного модуля.
Итоговый контроль усвоения всей дисциплины может проводиться
без проведения семестрового экзамена или зачета как интегрированное
оценивание усвоения всех содержательных модулей. Это может быть:
• накопительная оценка, когда балы, полученные за каждый модуль, суммируются;
• средняя оценка, когда балы, полученные за каждый модуль,
суммируются и делятся на количество модулей;
• средняя взвешенная оценка, когда баллы суммируются с весовыми коэффициентами.
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В работе описана система формирования рейтинга студента с учетом всех
видов учебной деятельности по рассматриваемой дисциплине. Предложена 100
бальная шкала оценивания и система перевода полученной студентом оценки в
традиционную и европейскую системы оценивания. Также приведена структура
билета модульной контрольной работы и письменной экзаменационной работы.
Кроме того, описаны критерии оценивания этих работ.
Двухлетний опыт использования модульно-рейтинговой организации
учебной деятельности студентов по дисциплине «Математика для экономистов» в
Донецком национальном техническом университете показал следующие
положительные результаты её использования:
• систематичность усвоения студентами ученого материала;
• установление обратной святи с каждым студентом на определённых
этапах изучения дисциплины;
• возможность контроля и своевременной корректировки ученого процесса;
• повышение мотивации студентов к учёбе, уменьшение пропусков занятий;
• повышение эффективности самостоятельной работы студентов;
• снятие психологического напряжения в конце семестра и в период
экзаменационной сессии;
• экономия времени преподавателя и студентов в период сессии;
• обеспечение «прозрачности» учебного процесса, что значительно
уменьшает вероятность необъективного оценивания.
Среди задач, которые необходимо решать для внедрения кредитномодульной организации учебного процесса, следует назвать такие:
• детальное описание всех видов учебной деятельности студентов на
протяжении изучения каждого содержательного модуля и разработка
заданий для формализации их оценивания;
• разработка системы нормирования времени, затрачиваемого преподавателем на проверку индивидуальных заданий, выполняемых студентами,
а также на проведение индивидуальных консультаций;
• разработка единой в масштабах каждой кафедры критериев и шкалы
для оценивания модульной контрольной работы;
• разработка системы учета всех видов деятельности студента и формирования его рейтинга;
• разработка инструктивных и методических материалов для студентов.
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м. Харків, УКРАЇНА

Бажання війти до європейської освітянської та наукової цивілізації в
оновленій якості щиро висловлюють в Україні суспільство, науковці, уряд.
При цьому потрібно враховувати, що Європа, як і увесь цивілізований світ,
давно зрозуміла велику вагу високоосвічених та високотехнологічних
партнерів і добре їх цінує та заохочує. Європа, не маючи достатніх
природних ресурсів, робить стрибок у розвитку освіти та високих
науковоємких технологій. Цей стрибок вона робить на базі зростаючої
матеріальної забезпеченості освіти і науки (аж до 3% ВНП у Німеччині та
Франції). При цьому Європа наполегливо виховує ранню самостійність
малюка, учня, студента та запроваджує посилений регулярний моніторинг
успішності середньостатистичного учня та студента за допомогою різних
видів контролю, серед яких система тестів займає гідне, але не головне
місце, особливо в вищій школі.
В Україні основою розвитку шкільної освіти є "Концепція розвитку
загальної середньої освіти" і Закон, прийнятий на її основі. В "Концепції"
добре сказано: "Прискорення процесів оновлення інформації, інтеграції і
диференціації наукових знань загострює проблему збереження в
шкільному змісті базового ядра…яке є відносно стабільною основою
становлення світогляду, наукової, художньої, технічної картин світу.
Розвантаження і перерозподіл шкільного змісту не повинні зменшити
системоутворювальну роль базових знань". Отже, тут підкреслена
вирішальна роль фундаментальної підготовки школярів. Наша країна має
величезний досвід підготовки висококваліфікованих спеціалістів в різних
складних обставинах. Так, наприклад, у 1954 р. були високі вимоги до
учнів, були переводні екзамени з математики в багатьох класах,
випускники шкіл десятирічьок складали 10-12 екзаменів. У всі вузи
України абітуріент складав до 10 вступних екзаменів; при цьому на
факультети фізико-математичного ціклу та на більшості факультетів
природничого циклу вузів були два екзамени з математики (усний та
письмовий). Україна щороку випускає достатню кількість спеціалістів
різних профілів. Але якість підготовки спеціалістів бажає бути кращою.
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Питання якісної підготовки з математики студентів та школярів декілька
раз розглядалось на розширених засіданнях Опорної кафедри математики
та інформатики Харківського вузівського центру. В роботі засідань
приймають участь завідувачі та викладачі математичних кафедр вузів м.
Харкова, м. Полтави та м. Суми, викладачі технікумів, вчителі шкіл. Всі
виступаючі на цих засіданнях одностайно висловлювали думку про
незадовільний стан математичної освіти в регіоні. Вони відмічають
ключовий момент: значне зниження вимог до школярів. Домашні завдання
дозволяється школярам не виконувати. Школярі повинні вміти
розв'язувати лише рівняння найпростішого типу, тобто лише лінійні та
квадратні. Елементарні тригонометричні рівняння вже вивчати і
розв'язувати непотрібно. Знання аркфункцій та, зокрема розв’язування
тригонометричних нерівностей, тепер необов’язкове. Формули або навіть
таблицю множення заучувати непотрібно. Досить знати, в якій таблиці та в
якому довіднику є така формула. Означення теж непотрібно
запам'ятовувати. Доведення теорем теж вилучено із програми. У школах
кількість учбових годин на математику явно недостатнє (див. таблицю).
Таблиця. Кількість годин на математику в загальноосвітній школі
(на учбову неділю)
Класи
Кількість годин
Математика
Алгебра
Геометрія

5

6

4

4,5

7

8

9

10

11

12

3
1,5

2,5
2

2,5
2

2
2

2
2

2
2

Окрім того, кількість годин на математику суттєво зменшилась за останні
10 років. Так, за останні три роки кількість годин зменшилась до 12 %
учбових годин на тиждень. Приблизно 90% учнів мають слабкі знання з
математики, більшість школярів не вибирають математику в якості
обов'язкового випускного екзамену. Зниження вимог до школярів
призводить до того, що абітурієнти неготові до навчання у вузах, багато із
них не вміють знайти корені квадратного рівняння, не знають геометрії та
найпростіших властивостей функцій. В вузах тільки від 5% до 40%
студентів вміють самостійно працювати. Міцні знання мають не більше
20% студентів. Студентів важко зацікавити роботою у науковому
товаристві, у гуртку, важко підготувати до навчання у аспірантурі. Давайте
подумаємо як поліпшити знання учнів та студентів, як краще адаптуватися
до Болонського процесу. Відмітимо, що перехід на зовнішнє тестування у
школі не вирішує проблему зміцнювання та поглиблення математичних
знань учнів, проблему підготовки абітурієнтів, ускладнює розробку
окремих модулів як для перших курсів вузів, так і для старших курсів.
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Південноукраїнський державний педуніверситет ім..К.Д.Ушинського,
м. Одеса, УКРАЇНА
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Посилення інтенсивності інтеграційних процесів в системі освіти –
важлива тенденція розвитку освітнього процесу, вважають науковціпедагоги І.М.Богданова, Н.Б.Бондаренко, М.Б.Головко, Р.С.Гуревич та ін.
Сучасний стан інтеграції характеризується:
1) діалектичною єдністю інтеграції та диференціації;
2) перевагою інтеграційної тенденції перед диференціальною;
3) зростанням швидкості інтеграційних процесів;
4) підвищенням рівня складності інтегрованих навчальних
дисциплін у зв’язку з ускладненням їх предмету, структури та
функцій;
5) нерівномірністю процесу інтеграції, пов’язаної зі зміною
конкретних інтегруючих факторів [2,95].
Виділяють 3 рівні інтеграції: внутрішньопредметний, міждисциплінарний та технологічний [1,9].
Інтеграційні процеси поширюються на всьому освітньому просторі,
зокрема, і в системі педагогічних закладів освіти. Прикладами цього
можуть слугувати: курс “Освітні технології” створений під керівництвом
О.М.Пєхоти (Миколаївський державний університет); спецкурси
“Педагогічна інноватика”, розроблений І.М.Богдановою та “Методика
навчання математики у вищих закладах освіти”, запропонований
С.В.Івановою (Південноукраїнський державний педагогічний університет).
Спецкурс “Методика навчання математики у вищих закладах освіти”
призначається для студентів-магістрантів спеціальності “Математика”
педагогічних ВЗО. Ми трактуємо його як інтегровану навчальну
дисципліну, базовою для якої є методика навчання математики, у синтезі з
дисциплінами математичного циклу (шкільний курс математики,
математичний аналіз, вища алгебра, аналітична і диференціальна
геометрія, теорія ймовірностей тощо) та педагогікою вищої школи.
Методологічну основу даного міждисциплінарного спецкурсу
становлять педагогічні концепції, які розкривають основні положення
теорій діяльності та розвитку особистості. Методологія розробки
спецкурсу реалізовувалася на основі діяльнісного, особистісного,
технологічного та критеріального підходів.
Педагогічними дослідженнями доведена доцільність проектування
інтегрованої навчальної дисципліни за схемою:
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- базис (кооперуюча дисципліна);
- завдання (вихідна проблема, яка формулюється в рамках базової
дисципліни);
- знаряддя (теоретичний і технічний інструментарій кооперованих
дисциплін).
Відповідно до цієї схеми базисом спецкурсу “Методика навчання
математики у вищих закладах освіти” є загальна методика навчання
математики; завданням – вивчення таких категорій, як закони і
закономірності, принципи, ключові компетенції, форми, методи і засоби,
специфіка навчання математики у ВЗО; знаряддям – сучасні освітні
технології навчання, у тому числі особистісно орієнтоване навчання,
технологія “навчання, як дослідження”, проектна технологія, технологія
дистанційного навчання, технологія створення ситуації успіху та ін.
Структурно спецкурс складається з 2-х взаємозалежних навчальних
модулів, які мають змістову та технологічну частини. Змістова частина
першого модулю містить основні категорії навчання математичним
дисциплінам у ВЗО, аналіз сучасних освітніх технологій навчання
математики та дидактичних моделей змісту навчання математики. До
змістової частини другого модулю входить аналіз різних підходів до
класифікації та раціонального вибору методів, форм і засобів навчання
математики у ВЗО, виділення їх особливостей.
Технологічна частина передбачає виконання магістрантами завдань,
переважно
творчого
характеру
(прогностичні,
конструктивні,
комунікативні, рефлексивні тощо), які вимагають високого ступеня
самореалізації в досягненні продуктивного професійного досвіду.
Вважаємо, що підхід до розробки даного спецкурсу, як інтегрованої
навчальної дисципліни, сприяє орієнтації на розвиток інтелектуальних,
логічних, евристичних здібностей, пошуково-перетворюючого стилю
мислення майбутнього вчителя математики.
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА В
КУРСЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»
Н.В.Коваленко, А.В.Онюшкина
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА

Государство в разной степени влияет на идейное содержание
образования. Оно может устанавливать лишь общие принципы, вмешиваясь в
содержание образования только в случаях нарушения этих принципов. В
тоталитарных государствах все содержание учебных предметов подвержено
цензуре. Государства с демократическим устройством чаще являются
организаторами и участниками создаваемых ими общественно-дискуссионных,
консультативных, учебно-дисциплинарных органов, которые, в свою очередь,
осуществляют контроль за программно-идеологическим содержанием обучения
в образовательных заведениях.
Существуют две позиции относительно управления и самостоятельности
учебных заведений: либеральная – предоставление максимально широкой
автономии учебным заведениям, их независимость от государственной власти –
и консервативная («государственническая») – необходимость более полного
участия государства в управлении системой образования. [1]
Аргументы в обоснование либеральной позиции:
•административное влияние государственных органов снижает
инициативу учебных заведений, ведет к чрезмерной унификации учебного
процесса;
• органы государственной власти приобретают монополию идеологического влияния на образование, в то время как государственная власть не способна в полной мере выразить интересы всех социальных групп;
• учебно-дисциплинарное, профессиональное сообщество учителей,
преподавателей способно более компетентно решать вопросы образования,
чем государственные чиновники, выражающие корпоративные интересы.
• автономия учебных заведений вызывает у общественности желание
участвовать в их управлении, оказывать материальную поддержку.
Аргументы в обоснование консервативной позиции: [3]
• сфера образования представляет собой сложную систему,
структурные элементы которой нуждаются в согласовании, едином
управлении, и только государство способно ответственно и квалифицированно решать вопросы планирования и управления системой образования;
• государство обязано контролировать использование расходуемых на образование государственных средств, защищать интере-
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сы граждан, осуществляя контроль качества обучения, соблюдения
образовательных стандартов;
• подготовка учащихся предполагает определенную унификацию, стандарты обучения, она должна располагать устойчивыми
характеристиками, чтобы поддерживать культурную мобильность
учащегося как в системе образования, так и различных сферах общественной жизни.
• осуществляя управление системой образования, государство
принимает на себя ответственность в координации развития образования с другими сферами общественной жизни. Оно не только
опекает учебные заведения, но и поддерживает научные центры,
материально-техническую базу средств обучения.
На практике в современных обществах действует механизм
распределения полномочий в управлении.
Наиболее значимые объекты совместного управления государства и
учебных заведений:
• использование государственных финансовых средств, привлечение
дополнительных источников финансирования;
• защита прав граждан, охрана здоровья учащихся;
• координация деятельности учебных заведений, а также взаимодействия учебных заведений с другими институтами общества;
• качество образования, лицензирование, аккредитация, аттестация учебных заведений;
• содержание образования; разработка образовательных программ, стандартов обучения;
• развитие
научной,
учебно-методической,
эксперименталь
ной базы обучения;
• подготовка, повышение квалификации преподавательских
кадров, их аттестация;
• культурное развитие, условия досуга, быта учащихся;
• развитие материально-технической базы обучения.
Во взаимоотношениях государства и учебных заведений ныне
преобладает не диктат, а сотрудничество, поддержка, консультационная и
иная помощь, обмен опытом, координация действий. Наряду с органами
государственного управления создаются общественные, профессиональнообщественные советы, центры, формируемые при государственной
поддержке [2].
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МІСЦЕ АЛГЕБРАЇЧНИХ ДИСЦИПЛІН В ПРОГРАМІ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ФАХОВОГО НАПРЯМКУ 0802
„ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА”
Є.В. Коваленко
Луганський національний педуніверситет ім. Т. Шевченко
м. Луганськ, УКРАЇНА

Високі технології виробництва вимагають зміни підходів до
методології викладання і контролю якості навчального процесу, оскільки
упродовж п'яти років навчання змінюється близько п'яти відсотків науковотеоретичних знань і до сімдесяти відсотків вузькоспеціалізованих, в залежності
від спеціальності. Проблема фундаментальної підготовки завжди була
основною для системи вищої освіти оскільки вона являє собою фундамент
для подальшої фахової, наукової, професійно-орієнтованої підготовки.
Однією з основних проблем фундаменталізації освіти є систематизація
навчальних планів підготовки у вищих закладах освіти. Одним з основних
аспектів цієї проблеми є задача систематизації змісту математичної освіти.
Протягом останніх років, на фоні динамічного економічного та
соціального розвитку країни та її широкої інформатизації, виникають та
розвиваються нові напрямки підготовки в вищіх закладах освіти. Одним з
таких напрямків є напрямок 0802 „Прикладна математика”.
Підготовку спеціалістів за даним напрямком веде майже кожен
університет, але в процесі аналізу ОПП підготовки різних університетів
виявляються суттєві розбіжності як в змісті самих планів так і в вимогах до
вивчення матеріалу(обсяги та поглибленість вивчення). Досі не створено
узагальненого плана підготовки.
Виникає потреба в перегляді змісту планів та програм підготовки
фахівців у вищих закладах освіти, зокрема, спеціалістів фахового напрямку
0802 „Прикладна математика”.
Алгебра відіграє значну роль в системі загальної математичної освіти.
Крім того що вона має серйозне самостійне теоретичне та практичне значення,
без неї неможливо побудувати курси математичного аналізу, диференціальних
рівнянь, функціонального аналізу, дискретної математики, теорії
оптимального керування, кодування та криптографію тощо.
Тому, як наслідок, виділяється проблема визначення місця алгебри в
плані підготовки бакалаврів фахового напрямку 0802«Прикладна математика».
Аналіз освітньо-професійних планів підготовки виявив такі суттєві
недоліки:
–зведення алгебраїчної складової до об’єднаної дисципліни «Алгебра
та геометрія», що не відповідає об’єктивній ролі алгебри в проблемі
формування змісту загальної математичної освіти;
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–відсутність чіткої зв’язаності курсів, що особливо важливо в
контексті приєднання до Булонської конвенції та введення кредитномодульної системи у вищих навчальних закладах України.
–недостатня кількість годин для вивчення окремих розділів в
необхідному обсязі.
Обґрунтовується включення в програму підготовки такі дисципліни:
Загальна алгебра–2кред(108годин), Лінійна алгебра–2кред(108годин),
Математична логіка та теорія алгоритмів – 1кред(54години).
Розробляється програму курсів Загальна алгебра та Лінійна алгебра.
Ці програми суттєво відрізняться від існуючих програм.
В них встановлюють чітке співвідношення теоретичної та практичної
підготовки. Найбільше учбового часу відводиться розділам, що необхідні
для побудови знань в інших математичних(і не тільки ) курсах. Наприклад,
приділяється багато уваги вивченню основ матричної техніки, що, з одного
боку, дозволяє уніфікувати доведення багатьох теорем Лінійної алгебри та
Аналітичної геометрії, а з іншого – в майбутньому використовувати її для
розв’язання прикладних задач;
Розділи, які є спільними з іншими курсами(наприклад, основи теорії
множин, які викладаються в курсі «Дискретна математика») викладаються
в достатньому обсязі, але з зауваженням на те, що вони ще будуть
викладатись більш поглиблено;
Програма побудована таким чином, що створюється база знань не тільки для
подальшого навчання, а й для застосування їх у майбутній фаховій діяльності.
Розробляється система комп’ютерного контролю(тестування) знань
студента. Причому ця система контролю включає в кожний розділ
перевірку не лише поточних знань(які були вивчені безпосередньо в
рамках даної теми), а і контроль базових знань попередніх курсів.
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
С.В. Коломієць
Сумський національний аграрний університет,
м.Суми, УКРАЇНА
E-mail: s_kolomiets@mail.ru

Підготовка кваліфікованих кадрів здатних до творчої праці та
професійного розвитку, конкурентно спроможних на ринку праці є одним з
головних завдань сучасної вищої освіти. Реалізація цих задач потребує
чіткої організації навчально-виховного процесу, спрямованого на сприяння
розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця, що базується на
поєднанні репродуктивного та проблемного типів навчання при викладанні
як фундаментальних, так і спеціальних дисциплін.
Вивчення дисциплін математичного циклу відіграє особливу роль в
базовій підготовці фахівців економічного профілю. Хоча для майбутніх
економістів математика, у більшій мірі, є інструментом аналізу, організації
та управління, з іншого боку, саме вивчення математичних курсів сприяє
формуванню
дисципліни
мислення,
інтелектуальному
розвитку
особистості, розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця.
Як відомо, важливою формою навчання, у процесі якої відбувається
становлення творчої особистості, є самостійна робота студентів. При
викладанні курсів вищої математики та теорії ймовірностей і математичної
статистики ми використовуємо комплексний підхід в організації
самостійної роботи студентів, що передбачає застосування методів
проблемного навчання (ділові ігри, ситуаційні завдання, тощо); ретельний
підбір змісту навчального матеріалу, який виноситься на самостійне
опрацювання; диференціювання завдань самостійної роботи; проведення
консультацій, забезпечення контролю виконання завдань; озброєння
студентів методами раціональної організації самостійної роботи та
науково-дослідної діяльності.
Системність та постійність самостійної роботи студентів
забезпечується через: самостійне опрацювання студентами окремих тем
курсу; виконання протягом семестру індивідуальних завдань, які містять
задачі основного та поглибленого рівня; проведення колоквіумів, що
дозволяє з’ясувати рівень засвоєння теоретичного матеріалу; розв’язання
проблемних задач, що передбачає побудову математичної моделі
економічного процесу, її дослідження, змістовний аналіз отриманих
результатів та надає можливість сформувати у студентів не тільки увагу до
об’єкта дослідження, а й прагнення оволодіти математичним апаратом;
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залучення студентів до науково-дослідної роботи (організація роботи
гуртка “Математичні методи в економіці”).
Особливу роль у розвитку пізнавальної та творчої активності
майбутніх студентів, формуванні стійкого інтересу до професійної
діяльності відіграють різні творчі конкурси та олімпіади. Залучити до
навчання в аграрному університеті талановиту та обдаровану молодь як із
сільської, так і із міської місцевості, сприяти виявленню здібностей учнів,
проводити профорієнтаційну роботу серед майбутніх випускників має на
меті олімпіада, яку вже декілька років проводить Сумський національний
аграрний університет. Олімпіада проводиться з дисциплін, які винесені на
вступні випробування, відповідно до переліку спеціальностей університету
в два етапи (очний і заочний тур). Завдання заочного туру – орієнтир для
підготовки до очних турів. Переможці олімпіади (визначаються окремо
серед міської та сільської молоді) зараховуються до аграрного
університету без вступних іспитів на місця бюджетного фінансування,
призери мають пільги при складанні іспитів.
Завдання цієї олімпіади, звичайно, за рівнем складності
відрізняються від завдань інших олімпіад. Вони спрямовані на те, щоб
виявити майбутніх потенційно сильних студентів. Досвід проведення
олімпіади свідчить: використовуючи завдання, що вимагають знання,
відповідні програмі з математики для загальноосвітніх шкіл, але такі,
розв’язування яких потребує вміння мислити нестандартно, аналізувати,
дозволяє не залишити поза увагою здібних учнів, що навчаються в
неспеціалізованих, а особливо, в сільських школах.
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СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
О.М. Кондратьєва
Черкаський державний технологічний університет
м. Черкаси, УКРАЇНА

Процеси, що відбуваються у вищій школі у зв’язку з модернізацією
освітньої діяльності в контексті європейських вимог, можуть бути проаналізовані за допомогою законів синергетики. Синергетика являє собою евристичний метод дослідження процесів самоорганізації систем різної природи.
З психологічної точки зору система „особистість” є системою, що
самоорганізується. Згідно з системною концепцією [2] особистість являє собою
цілісну систему, що має власну будову. Структурними компонентами цієї
системи є: блок біологічно обумовлених якостей особистості, блок
біосоціальних якостей, блок соціально обумовлених якостей.
Розглянемо деякі загальні особливості функціонування системи
”особистість” у процесі навчальної діяльності з позицій синергетичного
підходу на прикладі вивчення курсу вищої математики студентами
технічних спеціальностей.
Традиційна система навчання у вищій школі побудована таким чином,
що ефективність поточного контролю є досить низькою. Особливо це
стосується курсу вищої математики, оскільки кількість аудиторних годин, що
відводиться на вивчення цієї дисципліни, незрівнянно мала в порівнянні з
обсягом навчального матеріалу, який є необхідним для засвоєння та
визначається стандартами вищої освіти. Внаслідок цього не завжди викладач
має змогу проводити поточний контроль, охоплюючи ним велику кількість
студентів. Таким чином, ми маємо наступну ситуацію. Майже декілька тижнів
після початку семестру система „особистість” студента перебуває у відносно
стабільному (еволюційному) стані і досягає точки біфуркації, частіше за все,
тільки під час проведення модульного контролю. Згідно з положеннями
синергетики, знаходячись у біфуркаційному стані, система починає пошук
атрактора, який визначатиме її наступний стан. Наявність у системи
компонентів, функціонування яких узгоджується з тими змінами, що
нав’язуються ззовні, сприяє появі так званого кумулятивного ефекту та вибору
системою вказаного атрактора.
Розділимо студентів за рівнем успішності на три групи. До першої групи
увійдуть студенти з високим рівнем навчальних досягнень, до другої – з
середнім, а до третьої – з низьким. За таким розподілом студенти першої та
другої групи найімовірніше виберуть той атрактор, що призводить до утворення
дисипативної системи з новими якостями (у відношенні до системи
індивідуального досвіду студента це може виражатися в підвищенні рівня
засвоєння знань, навичок та вмінь з певної навчальної теми). Студенти третьої
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групи можуть уникнути дискомфортної ситуації, усунувшись від неї. В
термінах синергетики цей випадок відповідає вибору атрактора, що відповідає
стану рівноваги. Але при виборі такого атрактора система має великі шанси
деградувати та бути зруйнованою.
Викладач зацікавлений у тому, щоб результатом контрольнокоригуючої діяльності стало підвищення рівня навченості студентів (тобто
утворення дисипативної системи з новими якостями). Успішність
здійснення цього наміру, залежатиме від того, наскільки внутрішні
потреби студента співпадають з тими зовнішніми впливами, які на нього
здійснює викладач. Отже, метою контрольно-коригуючої діяльності
викладача є, по-перше, виведення системи „студент” із стійкого стану, подруге, підтримання нестійкого стану певний час та, по-третє, виведення
системи знань, навичок та умінь студента на новий, більш високий рівень.
Успішність проведення контрольно-коригуючих заходів напряму
залежить від правильності вибору відповідних засобів. Основні вимоги до
коригуючих засобів визначаються основною метою здійснення
коригування. По-перше, коригуючі завдання повинні, по можливості,
повно враховувати індивідуальні особливості кожного зі студентів, а, подруге, сприяти переходу системи знань, навичок та умінь студентів на
новий, більш високий рівень. Це стає можливим, якщо запропоновані
викладачем завдання викликають зацікавленість у студента. На наш
погляд, найбільш ефективними коригувальними засобами з цієї точки зору
є так звані рефлексивні задачі. В.В. Котенко [1] під рефлексивною задачею
розуміє задачі, що активізують процес відображення тими, хто навчається,
різних компонентів навчальної діяльності.
Стосовно курсу вищої математики в якості рефлексивних задач можуть
бути завдання: розв’язати задачу з нестандартно поданою умовою (зокрема, так
звані комплексні задачі, які включають в себе навчальні елементи з різних
змістових модулів, задачі-кросворди та ін.); скласти опорні конспекти, опорні
таблиці, плани, що узагальнюють матеріал певного змістового модуля;
перевірити правильність виконання контрольної роботи. Але однією з головних
вимог до завдань коригуючого характеру є їх доступність, можливість їх
виконання певним студентом. Усвідомлення студентом нереальності
розв’язання запропонованої викладачем задачі викликає у нього неодмінне
відсторонення від прийняття цілі.
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ
В.В. Корольський, Д.Є. Бобилєв, С.О. Войцеховська
Криворізький державний педуніверситет,
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В освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра за
спеціальністю “6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”
на вивчення математичного аналізу відводиться значна кількість годин
(432 г.). В навчальних планах цієї спеціальності, що складені у
Криворізькому державному педагогічному університеті на фізикоматематичному факультеті з цих годин на самостійну роботу виділено
152 г. В умовах модульно-рейтингової системи навчання в кожному модулі
слід чітко спланувати самостійну роботу студентів.
Основним принципом модульно-рейтингової системи навчання є
створення розвиваючої дидактичної системи, яка повинна функціонувати
за певними об’єктивними нормами. Створюючи цю систему потрібно
вирішити досить складні проблеми систематизації, організації та
дозування змісту навчальної дисципліни
Розв’язок цих проблем пов’язаний з визначенням системи модулів,
тобто структуризації та систематизації змісту навчання протягом часу,
який передбачається навчальним планом спеціальності. Модуль є базовим
поняттям модульно-рейтингової системи навчання й оцінювання знань.
Оскільки термін “модульне навчання” семантично пов’язаний з
поняттям “модуль”, варто згадати існуюче на цей час означення поняття
модуля в науково-методичній літературі.
“Модуль – цілісна, логічно завершена програмна частина
теоретичних знань, навичок і вмінь із певної навчальної дисципліни,
адаптована до індивідуальних особливостей студентів в умовах
диференційованого навчання” [2; 149].
На кафедрі математики ми виходимо з того, що модуль це певний
розділ, тема чи інша доза теоретичного та практичного змісту навчальної
дисципліни. Саме завдяки модулю кожен викладач дозує зміст структури
навчальної дисципліни на весь термін її вивчення, на кожен семестр, на
певні частини навчального семестру, а можливо і на кожне аудиторне
заняття. Ми прийшли до висновку, що не варто цілі модулі переносити на
самостійну роботу, тобто самостійна робота студентів дозується в межах
кожного модуля.
При побудові модулів під час вивчення математичного аналізу ми
виходимо з таких основних принципів:
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•
•
•
•

цільове призначення навчального матеріалу;
певна повнота та цілісність навчальної інформації у модулі;
відносна самостійність елементів модуля;
оптимальна за часом та дозою подача інформації у процесі
навчальних занять;
• обов’язкова реалізація зворотного зв’язку при вивченні окремих
частин модуля;
• реалізація контролюючих функцій при засвоєнні навчальних
завдань для досягнення поставленої у кожному модулі мети
навчання.
Виходячи зі сказаного, ми використовуємо слідуючи модулі:
навчальний модуль; змістовний модуль; міні-модуль [2].
Навчальний модуль – відносно самостійна, цілісна частина курсу
математичного аналізу, яка завдяки єдиному навчально-технологічному
циклу поєднує кілька змістовних модулів.
Міні-модуль – основна форма організації навчання. В модульнорейтинговій
системі
вивчення
математичного
аналізу,
яка
характеризується такими особливостями: 1 – нерозривним зв’язком зі
змістовним модулем; 2 – 20-30 хвилинним часовим відрізком подання
навчального матеріалу; 3 – має певну, чітко визначену технологію
навчання яка координує сумісну діяльність викладача й студента.
Обсяг кожного змістовного модуля різний не тільки закінченістю
міні-модулів, але і за обсягом стандартних друкованих сторінок. Це
пояснюється необхідністю виконання названих вище принципів побудови
модулів. Але загальним для усіх навчальних та змістових модулів є те, що
вони починаються з визначення структури модуля, переліку основних
понять, які дозволяють відокремити зміст модуля від інших. Обов’язково
формулюється мета вивчення модуля.
Кожен навчальний і змістовний модуль закінчується системою
питань, для самоперевірки знань студентами. Окремо на початку кожного
змістовного модуля після визначення його структури визначаються
питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентами.
ЛІТЕРАТУРА

1. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій
школі: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 240 с.
2. Методичні матеріали “Про запровадження кредитно-модульної
системи організації навчального процесу в 2004-2005 навчальному році” в
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доц. Р.М. Вернидуб. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 24 с.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗА КРЕДИТНОМОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ
О.П. Кошова
Полтавський державний університет
споживчої кооперації України,
м. Полтава, УКРАЇНА

У перехідний період реформування вищої освіти – входження в
Європейський освітній простір, особливої актуальності набуває
формування у студентів ВНЗ стійкої здатності до самостійного пошуку
нових знань та вміння навчатися протягом життя. У зв’язку з цим, зростає
увага до проблеми організації самостійної роботи студентів вищих
навчальних закладів та її методичного забезпечення. Слід відзначити
досить вагомі наукові доробки дослідників різноманітних аспектів
організації самостійної роботи у сфері освіти (В.А. Козаков, К.Б.Бабенко,
В.С.Тесленко, Н.В.Ванжа, Л.В.Клименко та ін.)
Разом з тим, перехід до кредитно-модульної системи навчання
ставить нові вимоги до розробки методичного та технічного забезпечення
самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з різних фахових
спрямувань взагалі, та економічного зокрема. Це обумовлено тим, що
згідно з навчальними планами підготовки спеціалістів економічного
профілю, помітно збільшилася кількість часу відведеного на самостійну
роботу (близько 60% загального бюджету студентського навчального
часу). Отже, виникає нагальна потреба у розробці нової стратегії з
організації самостійної роботи, де значне місце буде відводитися
інноваційним та інформаційним технологіям навчання.
Але пошук шляхів розробки і впровадження нової стратегії не
обмежується створенням методичного забезпечення індивідуальних та
семестрових завдань, структура яких, на думку науковців-методистів [1]-[4]
може бути наступною, а саме: 1) назва модуля або теми; 2) вимоги до рівня
знань, навичок, вмінь; 3) рекомендована література; 4) запитання для
самоконтролю; 5) основні теоретичні відомості; 6) зразки розв’язання типових
прикладів; 7) приклади самостійної роботи; 8) індивідуальні завдання; 9)
завдання прикладного напряму або творчі; 10) відповіді, підказки, розв’язки.
Важливим у цьому процесі є розуміння самостійної роботи студентів
як «специфічного виду діяльності учіння, головною ціллю якого є
формування самостійності суб’єкта, що навчається, а формування його
вмінь, знань, навичок здійснюється безпосередньо через зміст і методи усіх
видів навчальних занять» [2].
Ураховуючи,
що
математичні
дисципліни
опановуються
студентами економічних вузів протягом перших трьох семестрів, перед
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викладачами ВНЗ постає проблема навчання студентів-першокурсників
основам ефективної організації самостійної роботи. Самостійна робота
студентів першого курсу, як правило, зводиться до реалізації наступних
напрямків: оволодіння раціональними прийомами роботи з науковою
інформацією; написання опорних конспектів; вироблення навичок
переходу від вербальної економічної проблеми до її математичної
постановки;
поглиблене
опанування
методами
математикостатистичного аналізу; ознайомлення з прийомами раціонального
аналізу нестандартних проблем тощо.
На кафедрі вищої математики і фізики Полтавського університету
споживчої кооперації України крім методичних рекомендацій для
самостійної роботи студентів розроблені навчально-контролюючі
програми із списком рекомендованої літератури та переліком ключових
понять для самостійної роботи студентів з різних дисциплін кафедри, які
містяться в університетській комп’ютерній мережі «SITA». Працюючи в
електронній бібліотеці, студенти, без присутності викладача можуть
опанувати певні питання навчальної дисципліни і самостійно, з допомогою
контролюючого тесту, перевірити свої знання. При цьому, студентам
надається можливість не лише вибрати зручний час для роботи над
програмою, а й власноручно диференціювати рівень завдань, що
відповідають стандартам кредитно-модульної системи з математичних
дисциплін, розробленим у навчальному закладі.
Важливим є той факт, що перехід до кредитно-модульної системи
дасть можливість студентам, враховуючи свої індивідуальні особливості та
рівень знань, планувати свою самостійну діяльність. Слід зазначити, що
одним із головних досягнень модульно-рейтингової системи щодо
самостійної роботи студентів є її мобільність та індивідуальність. При
цьому студент ставиться в такі умови, які примушують його працювати,
покращуючи свій загальний рейтинг, протягом всього навчального року, а
не лише протягом сесії. Це в свою чергу значно підвищує рівень
загального розвитку студента та сприяє формуванню його професійних
якостей, необхідних для подальшої професійної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1.Ванжа Н.В. Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у
процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах:
Автореф. дис. к-та пед. наук: 13.00.02. / НПУ. – К.: 2003. – 20с.
2.Козаков В.А. Самостійна праця студентів та її інформаційнометодичне забезпечення. – К.: Вища школа, 1990. – 157 c.
3.Матеріали науково-практичного семінару “Кредитно-модульна
система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”. – Львів,
21-23 листопада 2003. – Львів: “Львівська політехніка”. – 111с.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗМІСТУ
ФАХОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
Я.П. Кривко
Луганський національний педуніверситет ім. Т. Шевченка
м.Луганськ, УКРАЇНА
E-mail: algebra@lgpu.lg.ua

Серед проблем формування змісту фахової математичної освіти
проблема систематизації є однією з основних. Вона набуває особливої
гостроти в умовах процесу реформування освітньої системи, яка
визначається умовами Болонської конвенції впро впровадження кредитномодульної системи організації навчального процесу.
Розв’язання проблем формування змісту математичної освіти і,
зокрема, проблеми систематизації є основною метою комплексної НДР
“Генезис та систематизація змісту математичної освіти” (Держ. реєстр.
N0103U000026), що виконується математичними кафедрами Київського
національного університету ім. Т. Шевченка, НПУ ім. М.П. Драгоманова,
Луганського НПУ ім. Т. Шевченка. За програмою цієї роботи розроблено
методологічні та концептуальні засади, сформульовано і обґрунтовано
основні принципи розв’язання проблем формування математичної освіти.
Основним завданням поточного етапу виконання НДР “Генезис та
систематизація змісту математичної освіти” є актуалізація концепції
комплексів дидактичних математичних теорій у вигляді програмнометодичних описань структурних елементів таких комплексів та їх
методична реалізація.
Згідно основного концептуального принципу зміст фахової
математичної освіти (на рівні бакалаврата) формується дидактичними
математичними теоріями, що поєднуються в такі три основних комплекси:
1. дидактичні теорії алгебраїчних, дискретних та формальних систем:
2. дидактичні теорії математичних структур інцидентності та
аттрактивності;
3. дидактичні теорії синтетичних математичних структур.
Мета цієї роботи – теоретико-методичне описання дидактичної
математичної теорії “Геометрія арифметичних просторів” як системного
компоненту комплексу дидактичних теорій структур інцидентності та
аттрактивності. Дидактична теорія “Геометрія арифметичних просторів” є
з одного боку необхідною модернізацією канонічної (в межах концепції
навчальних дисциплін) навчальної дисципліни “Аналітична геометрія”, а з
іншого – ця дидактична теорія є методичною реалізацією синтезу алгебри
та геометрії, який вже давно став реальністю сучасної математики. Разом з
тим, в геометрії лінійні простори є одним з основних засобів зображення
структур інцидентності.
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Виходячи з принципу адекватності змісту математичної освіти рівню
розвитку сучасної математики природно визначити однією з основних
дидактичних цілей пропонованого методичного описання наочну
актуалізацію поняття лінійного простору та пропедевтику категоріальної і
методологічної бази інших дидактичних теорій математичних структур
інцидентності, сучасної геометрії взагалі. Передумови такої актуалізації
забезпечуються
синтетичними
властивостями
скінченновимірних
арифметичних просторів, що дозволяють інтенсивно використовувати
генетичні зв’язки з класичною дескриптивною геометрією через
декартовий метод координат.

211

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ.
О.И. Крячко, Е.А. Мещерякова
Металлургический техникум, г. Макеевка, УКРАИНА

Исследования психологов и практика общественного производства
говорят о том, что любое научное знание хорошо усваивается только тогда,
когда оно является ответом на вопрос, требующий умственного
напряжения, усилия, которое стимулирует интерес к объекту изучения, а
убежденность в необходимости знаний обуславливается их практической
значимостью.
Представителям разных профессий требуется различный уровень
математических знаний. Мы попытались рассмотреть некоторые аспекты
обучения математике студентов, которые после окончания вуза при работе
по своей специальности будут использовать математические методы для
решения конкретных задач, непосредственно связанных с практикой
(механикой, электротехникой и др.)
Конечно, в связи с бурным развитием компьютерных технологий,
среди студентов появляется мнение, что любую задачу сейчас решит ЭВМ.
Но для того, чтобы уметь правильно использовать компьютер, а без этого
немыслима работа большинства современных специалистов, необходимо
хорошо знать не только элементы программирования и уметь обращаться с
программами для ЭВМ. Также необходимо понимать, что значит
математически грамотное описание задачи, как правильно подойти к ее
решению, какие существуют методы ее численного решения, какой из них
правильнее выбрать, какие качественные исследования возможно и
полезно провести при заданных условиях, не прибегая к помощи
компьютера. Все это в зависимости от рассматриваемой задачи требует
более или менее серьезных математических знаний и, значит,
соответствующего серьезного математического образования.
Часто знания по математике будущих инженерно-технических
работников носят формальный характер, не отвечают потребностям
специальных дисциплин и общему уровню современного специалиста.
Можно воспользоваться несколькими путями решения обучения
студентов применению математических знаний на практике.
Первый путь – включение в процесс обучения математике задач
практического содержания. Но возможности этого пути ограничены
бюджетом времени и связаны с перегрузкой студентов.
Второй путь, на наш взгляд – широкое использование
преемственности в обучении курса математики и специальных дисциплин
(механики, электротехники, экономики и др.)
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Цель данной работы – показать точку зрения авторов на проблему
преемственности в обучении математике и специальных дисциплин в
технических вузах.
Преемственность предусматривает не простое нагромождение
сведений из разных дисциплин, а их взаимное обогащение на основе
научной и дидактической общности во всех основных элементах.
Задача преподавателя при определении эффективности обучения с
использованием преемственности – создание целесообразной системы
задач таким образом, чтобы эти задачи, с одной стороны, способствовали
усвоению учебного материала, а с другой стороны – несли прикладную
направленность и являлись аппаратом для решения будущих прикладных
задач специальных дисциплин, способствовали познавательной мотивации
как осознания студентами важности получаемых знаний по математике для
решения практических задач, а также демонстрировали переход от
абстрактных теоретических знаний к практическим действиям в условиях
производственной ситуации.
В задачах и решениях нужно использовать такие механические и
электротехнические
зависимости
и
свойства,
математическая
интерпретация которых не вызывает затруднений. Решение таких задач не
только закрепляет умение производить формальные выкладки, но и учит
студентов строить математические модели процессов, видеть за
параметром или числом реальное содержание. Эти задачи могут
применяться как на занятиях математикой, так и на занятиях по
специальным дисциплинам, причем, исходя из сложности задачи, есть
особенности их применения. Условно можно разделить эти задачи на три
вида:
1) в условии заданы и нужно найти математические соотношения, а
технические термины входят в него формально;
2) в условии задачи явно заданы математические (технические)
соотношения, а нужно найти технические (математические)
соотношения;
3) в условии задачи заданы и нужно найти технические соотношения,
но ее нельзя решить, если не применить математические понятия или
методы.
Задачи первого типа можно вводить при объяснении нового
материала и применять на всех этапах усвоения знаний студентами. Задачи
второго типа лучше использовать при закреплении материала. Задачи
третьего типа используются при повторении материала как наиболее
сложные.
В задачах дается анализ условия и результаты решения, при этом
математическое и техническое направление четко разделяются. Такой
анализ можно считать элементом взаимосвязи и преемственности
математического образования и обучения специальным дисциплинам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В
РАМКАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Н.М. Лавриненко
Донецкий государственный университет экономики и торговли
им. М.Туган-Барановского, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: lavr@stels.net

Реформа высшей школы ставит перед преподавателями математики
задачу повышения эффективности каждого занятия, благодаря использованию
активных методов обучения, повышению удельного веса самостоятельной
работы. Основным из факторов, определяющих эффективность обучения,
является мотивация самостоятельной учебной работы и развитие интереса
студентов к изучаемому материалу. Преподаватель вуза готовит студента к
исследовательской работе, в процессе которой он не раз может столкнуться с
проблемами, кажущимися, на первый взгляд, неразрешимыми. Следовательно,
студент должен учиться разрешать эти проблемы, а преподаватель, придя в
нужный момент на помощь, эвристическими подсказками продемонстрировать
процесс поиска решения проблемы.
Настоящая индивидуальность проявляется в стиле мышления, в
цельности подхода к решению задач. Кредитно-модульная система
нацелена на индивидуализацию обучения студентов, что дает каждому из
них право определять изучение учебной программы и выбирать стратегию
обучения, которая наилучшим образом отвечает его возможностям. Для
преподавателя одной из главных и довольно сложных проблем является
обеспечение индивидуального, соответствующего особенностям каждой
личности, режима самостоятельной работы студентов. Трудность
усугубляется тем, что даже для отдельного студента “режим” меняется от
занятия к занятию в зависимости от объективных и субъективных
обстоятельств. Создать общий деловой режим занятия можно включением
в план, кроме основных элементов, рассчитанных на средних и слабых
студентов, дополнительных, высокого уровня сложности – таких,
выполнение которых требует глубокого понимания материала, умения
самостоятельно мыслить, анализировать факты и делать выводы.
Одним из важнейших видов учебной деятельности, способствующих
формированию у студентов навыков и умений самостоятельной работы,
активизации их обучения является работа над индивидуальными заданиями.
Как отмечал американский ученый и педагог Д.Пойа: “Для того чтобы изучение
было наиболее эффективным, учащийся должен самостоятельно открыть
настолько большую часть изучаемого материала, насколько это в данных
обстоятельствах возможно.” Студенты выполняют индивидуальные задания в
тетрадях, которые регулярно проверяются преподавателем. Повторяемость
действий имеет свои положительные стороны:
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1)если при проверке студенту указать на ошибку, то он имеет
возможность учесть ее в процессе дальнейшей работы. В некоторых
случаях студент должен сам сделать проверку и найти ошибку – чем более
активный, творческий характер имеет выполняемая работа, тем лучше
запоминается ее содержание;
2) повторяемость действий ведет к более глубокому осознанию
действий и способствует переходу умений в навыки;
3) преподаватель поэтапно видит результаты обучения, может
своевременно вносить коррективы в свою работу и в работу студентов,
объективно судить о качестве знаний. Наиболее эффективным способом
контроля знаний студентов является применение тестирования, которое
помогает проверить усвоение понятийного материала, умение определять
последовательность категорий, их отличные и общие черты. Однако,
тестирование не отражает ход мысли студента, исследовательский
характер его деятельности. Поскольку знания студентов не должны быть
разрозненными, их нужно приводить в систему, показывать многообразие
связей и отношений между различными математическими понятиями, что
позволяет более глубоко проникнуть в сущность изучаемого, создать о нем
целостное представление, то в конце семестра необходимо выполнение
индивидуального задания обобщающего и систематизирующего характера.
Основные причины затруднений при выполнении студентами
индивидуальных заданий – большой объем заданий, их сложность, неумение
работать с учебником. К сожалению, средняя школа не уделяет достаточного
внимания воспитанию у учащихся основных поведенческих стереотипов –
научись работать с учебником, закрепляй и уточняй свои знания, учись
применять свои знания на практике, учись работать творчески, научись
обобщать и систематизировать свои знания. Студент должен быть приучен
самостоятельно применять собственный опыт и знания, вовлекать их в поиск
решения проблемы. Только активная творческая деятельность способствует
развитию качественных характеристик мышления.
Таким образом, правильно организованная самостоятельная работа
активизирует познавательную самостоятельность и мыслительную активность
студентов, воспитывает потребность в самостоятельном приобретении новых
знаний, вырабатывает способность к дальнейшей творческой деятельности,
формирует личность с активной жизненной позицией.
Сегодняшний преподаватель – продукт своего времени. В условиях
реформы высшей школы ему приходится нелегко: из фанатика-предметника
надо стать просветителем-воспитателем. Ведь влияние на студентов не
измеряется только качеством переданных знаний и умений. Не менее важно его
воспитательное воздействие – убежденностью, принципиальностью,
доброжелательностью, обаянием, общим стилем работы, соблюдением
педагогической этики. Все это общеизвестные вещи, но именно они являются
для студента, как бы маленьким зеркалом, в котором отражается общество.
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ІНТЕГРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СУЧАСНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
О.В.Левчук
Вінницький державний аграрний університет,
м.Вінниця, УКРАЇНА

Нові перспективи, які з’явилися в освітньому середовищі нашої
країни ставлять нові вимоги до підготовки фахівців. Зокрема, у
математичній підготовці фахівців визріли ряд проблем: комплексний
характер відповідних наук, зростання змісту математичних дисциплін,
невпинні тенденції до математизації спеціальних дисциплін, обмежена
кількість годин на їх вивчення, загальний характер математичних
дисциплін та конкретне поле професійної діяльності фахівця. На нашу
думку одним з шляхів вирішення зазначених проблем, перспективним
напрямком модернізації математичної освіти, наближенням її до
відповідної практики Європейських країн є впровадження інтегративного
підходу до підготовки фахівців.
До проблеми інтеграції звертається ряд науковців в Україні та за
кордоном: П.Р. Атутов, В.С.Безрукова, М.Н.Берулава, Ф.Бест, А.Блум,
Дж. Браунер, Р.Вінкель, Г.Вінтроп, Р.Гагне, С.У.Гончаренко, Р.С.Гуревич,
О.Я.Данилюк, Загвязінський, Л.Клінберг, І.М.Козловська, А.Коссаковскі,
Г.Павельціг, Дж.Резерфорд, В.Д.Семьонов, Р.Славін, Я.М.Собко,
Ю.С.Тюнніков, А.Д.Федотова, М.К.Чапаев. Вони розглядають інтеграцію в
різноманітних аспектах та виділяють низку переваг такого підходу:
ущільнення та узгодженість навчального матеріалу, високий рівень
узагалінення, вироблення евристичного, альтернативного, системного
мислення, цілісне сприйняття світу, підвищення мотивації до навчання,
формування єдиної картини світу.
Науковцями порушуються різні проблеми інтеграції, що носять
доповнювальний характер. Існують такі бачення поняття „інтеграція”: як
процесу, як результату, як процесу і результату одночасно. Виділяється
ряд загальних груп функцій інтеграції (методологічна, розвиваюча,
технологічна. М.К.Чапаєв) та ряд функцій інтеграції змісту загальної і
професійної освіти в конкретних умовах навчального закладу
(М.Н.Берулава, С.І.Корнєєв та ін.). Також порушується питання її логіко –
змістової основи, інтеграції наук та відповідних навчальних дисциплін
(Р.С.Гуревич), інтеграції змісту освіти ( математичної та природничої,
М.Г.Гапонцева), типів інтеграції (об’єктна, предметна, операційна,
проблемна). Оремо зауважимо, що практично у всіх працях фахівців
наголошується, що вплив інтеграційних процесів поширюється і на
технологічне забезпечення підготовки (форми, методи, засоби навчання).
Доводиться, що інтегративні тенденції трансформують увесь зміст
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професійної підготовки. З’являються нові форми групового навчання,
наприклад – кооперативне, що вимагають нових методів – проектів,
ігрових, кейс - технологій та ін. Нині такі методи вже набули свого
поширення за кордоном, у той час як у практиці підготовки у нашій країні
вони вважаються інноваційними. У повній мірі вищесказане стосується і
математичної підготовки.
Аналізуючи нормативні документи, робимо висновок, що наявність
суми „чистих” математичних знань не є кінцевою вимогою до підготовки
фахівців. Цінність математичних дисциплін, в першу чергу, у тому, що
вони є базою для інших, насамперед спеціальних предметів. Тому важливо
розділяти базові (породжені логікою самої науки, яка відповідає сучасним
уявленням) та варіативні (скориговані вимогами до професійних знань)
елементи математичної освіти. На нашу думку варіативні елементи
доцільно формувати на основі інтеграції математичних та спеціальних
дисциплін. В окремих випадках доцільно спочатку зінтегрувати
дисципліни одного циклу (наприклад, природничо-математичного), а далі
– спеціальні.
Нині підвищується роль математики (використання методів, апарату)
практично в усіх сферах людської діяльності, оскільки вона дає змогу
ефективно досліджувати процеси, що протікають в навколишньому світі
(будувати абстрактні моделі реальних фізичних, біологічних, економічних,
соціальних та інших процесів). Завдяки своїй універсальності (однакові
моделі описують різні процеси) математика знаходить своє застосування в
різних галузях: виступає як інструмент логічного мислення, метод чіткого
визначення різних понять, кількісних розрахунків у побудові і дослідженні
математичних моделей та ін. З огляду на це, можна зробити висновок, що
інтегруюча роль математики у системі наук є обґрунтованою та невпинно
зростає.
Оскільки, коло дії математики – вся дійсність, то поле дії інтеграції
математики поширюється практично на всі дисципліни. Відповідно, у
професійній підготовці фахівців, математика може бути базовою
дисципліною у процесі її інтеграції, свого роду міждисциплінарною
„мовою”. Вона служить для подання даних інших дисциплін в аналітичній,
табличній, графічній, схематичній формах, „стискаючи” таким чином
об’єм матеріалу, узагальнюючи та формалізуючи його.
Проведений аналіз даної проблеми дозволив зробити висновки, що на
шляху переходу від дисциплінарної до системної моделі змісту освіти
проблема інтеграції математичної підготовки є перспективним напрямком
у сучасній професійній освіті. Різні трактування, наукові підходи, основи
для практичного синтезу знань підтверджують її багатоплановий характер.
Проникнення математичних методів у більшість наук є підставою для
інтеграції відповідних навчальних дисциплін.

217

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ЕЛЕМЕНТИ ІСТОРІЇ НАУКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕОРІЇ КРИВИХ
СТУДЕНТАМ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Т.В.Ломаєва
Національний педуніверситет ім. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: tlomaeva@gmail.com

Застосування аналізу до вивчення геометричних питань починається
«прикладанням алгебри до геометрії» і має своїм продовженням «аналітичну
геометрію», яку навіть до початку XIX століття знали під першою назвою. Але
в дальшому йде розмежування цих галузей математичних наук.
Предметом аналітичної геометрії в її елементарній частині є саме розробка
методу координат, цього великого винаходу Декарта, і застосування його до
вивчення геометричних образів двох і трьох вимірів. Тут на знайомих з так званої
елементарної геометрії об’єктах – точках, прямих, колах, площинах, циліндрах,
конусах і сферичних поверхнях, на їх властивостях і взаємовідношеннях
починається ознайомлення з новим методом. Далі розвиток аналітичної геометрії
йде, з одного боку, в напрямі ускладнення використовуваних при цьому
алгебраїчних теорій: вводяться однорідні координати і теорія інваріантів, що дає
змогу вивчати аналітично властивості, які не змінюються при лінійних
перетвореннях, або геометрично – при проектуванні, так звані проективні
властивості геометричних образів.
Таким чином, аналітична геометрія дістає змогу освоїти ті ідеї, що
виросли на ґрунті нової геометрії – геометрії проективної («вищої
геометрії» Шаля). Освоєння цих ідей надало аналітичній геометрії тієї
гнучкості, якої їй бракувало ще за часів Ейлера.
З другого боку, розвиток аналітичної геометрії щодо об’єкту
дослідження приводить до вивчення складніших образів – до вивчення
кривих, які визначаються рівняннями вищих степенів.
Така різноманітність геометричних форм, що визначається
рівнянням між координатами, різноманітність, яка зростає неймовірно
швидко із зростом степеня рівняння, спонукала не йти крок за кроком у
вивченні кривих ліній та поверхонь, а створювати загальну теорію кривих.
Через 67 років по тому, як вийшла «Геометрія» Декарта (1637 р.),
Ньютон дав у додатку до трактату з оптики «Enumeratio linearum tertii ordinis»
визначає 72 різних видів цих криви, до яких потім ще додали 24, які він
пропустив. Ще більше різних типів кривих дають рівняння четвертого
порядку, що мають 14 довільних коефіцієнтів, а також криві п’ятого порядку,
що мають 20 довільних коефіцієнтів. Тому виникла потреба створити загальну
теорію алгебраїчних кривих m-го порядку в прямокутних координатах. Для
тривимірного простору це привело до вивчення поверхонь, заданих
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алгебраїчними рівняннями третього і вищих порядків. Група цих питань
об’єднується під назвою алгебраїчної геометрії.
Але цим ще не вичерпується вся різноманітність кривих ліній, які ми
можемо собі уявити і які трапляються при розв’язуванні різних питань з геометрії
та механіки. Цілий ряд таких кривих зв’язаний ще з іменами грецьких геометрів,
що винайшли їх. Усі ці алгебраїчні криві об’єднуються під назвою
трансцендентальних.
В нові часи відкриття аналізу нескінченно малих було значною мірою
підготовлене потребою розв’язувати довільні задачі, що не піддавалися
розв’язанню старими методами грецької математики і, навіть, за допомогою
нового методу координат. Серед цих питань видатне місце посідали питання
геометричні – задачі на проведення дотичної, на визначення площі, обмеженої
кривою лінією. Ці задачі вимагали нового методу розв’язання.
Генієм Ньютона і Лейбніца цей метод, підготовлений довгим рядом
попередників, починаючи з Архімеда і закінчуючи Кеплером, Кавальєрі,
Ферма і Декартом, був створений. Протягом усього XVIII століття
розвиток математики проходив у напрямі освоєння нового методу,
прикладанням його до найрізноманітніших питань аналізу, геометрії,
механіки, фізики та прикладних наук.
Не менш суттєве обмеження змісту викликає сам метод. Щоб
застосувати методи аналізу нескінченно малих, потрібно обмежитися
вивченням лише тих образів, до яких ці методи можна прикладати.
Доводиться припускати, що ті функції, які входять в рівняння кривої, можна
диференціювати. Глибше вивчення кривої стає можливим лише тоді, коли
ввести більше обмежень – вивчаючи кривизну потрібно припускати, що існує
друга похідна, а теорія стикання кривих вимагає можливості розкладання в ряд
Тейлора. Цього останнього обмеження уникнути не можна.
З часів Декарта, Ньютона і Лейбніца розвиток самого поняття кривої став
тісно пов’язаним з розвитком поняття функції. Коли Декарт, визначаючи, які
лінії в геометрії можна прийняти за криві, хотів обмежитися тим, що ми тепер
звемо алгебраїчними лініями, коли Ейлер ще вважав за функцію лише
аналітичний вираз, а довільну функцію ототожнював з графічно заданою
кривою, то подальший розвиток математики поставив питання значно ширше.
Декартові обмеження вже Лейбніц вважав занадто вузьким.
Що ж до Ейлеревого означення, то, з одного боку, графічно задана крива
являє собою цілу смугу, в яку можна вписати дуже різноманітні криві. Отже,
виходить можна залежно від вимог тієї чи іншої задачі наперед встановити
аналітичну природу зв’язаною з кривою функції, а це і встановить зміст задачі
інтерполювання. З другого боку, поняття функції не зв’язується з аналітичним її
уявленням і з цього погляду Ейлерове поняття поширюється на найзагальніше
поняття функції, згідно з Диріхле, таким чином: y зветься, в певному обсязі
значень, однозначною функцією х, коли для кожного значення х, що належить до
даного околу, арифметично є відоме певне значення у.
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ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Н.М. Лосєва, О.В. Мазнев
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: umk@matfak.dongu.donetsk.ua

У зв’язку з європейською інтеграцією України і входженням до європейського освітнього простору звертається увага саме на якість освіти, особистісну
орієнтованість навчального процесу, адаптованість випускника до ринку праці,
визначальну роль освіти у забезпеченні людського розвитку і реформування її на
засадах демократизації, відкритості, безперервності, рівного доступу до набуття
освіти, мобільності, зберігаючи при цьому автентичність національної освіти.
За цих умов усе більшого значення набуває культивування позитивного
внутрішньо-університетського
клімату,
спеціально
організованого
навчального середовища, в якому мета, зміст, методи і форми навчання
спрямовані на виконання вищевказаних завдань.
Першочергове завдання модернізації освіти – навчити студента вчитися
самостійно, виробити в цьому потребу для себе. Без активної і свідомої участі
майбутніх фахівців в організації своєї навчальної діяльності не можна
говорити про особистісний розвиток, тому необхідна така організація
навчального процесу, коли співорганізатором його є суб’єкт навчання. Саме
тоді потреба у навчанні переходить із сфери зовнішніх, ситуаційнообумовлених атрибутів до сфери внутрішніх життєвих інтересів студента,
набуває для нього особистісного смислу.
На нашу думку, впровадження кредитно-модульної системи навчання
дозволяє переорієнтувати процес навчання від лекційно-інформативної форми
до індивідуально-диференційованої, особистісно-орієнтованої, що спонукає до
самоосвіти; студент навчається самостійно, творчо; індивідуальна робота
проводиться з урахуванням творчих можливостей студента; він набуває і
поглиблює свої знання поступово. Проте, на сьогодні виникає багато проблем,
пов’язаних з використанням старих навчальних планів, відсутністю достатньої
кількості аудиторій, збільшення навантаження на студента одночасно з
декількох дисциплін, відсутності вільного вибору дисциплін, технічного
обладнання тощо. І особливо треба сказати про збільшення у декілька разів
навантаження на викладача. Але викладач має розуміти, що рухатися цим
шляхом необхідно, оскільки без кредитно-модульної системи неможливе як
входження до Європейського та світового простору, так і створення особистого
привабливого іміджу ВНЗ.
Європейська кредитно-трансферна акумулююча система (ESTS) є нині
основною формою організації роботи навчального закладу. На нашу думку,
перевагами системи введення модульної організації освітнього процесу є те,
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що модульне вивчення курсу і систематичний контроль дозволяють студентам
рівномірно розпоряжатись своїм позааудиторним часом протягом семестру
для самостійної роботи; рейтингова система контролю знань стимулює
працювати не тільки систематично, але й активно та якісно; чітко визначений
рейтинг кожного модуля сприяє більш якісній організації навчального
процесу, усуває суб’єктивність оцінки студента з боку викладача тощо.
У доповіді висвітлюється розроблена нами система навчання та
оцінювання з курсу „Вища математика”, що включає результати виконання
тестових модульних контрольних робіт, поточного контролю, індивідуального
та творчого завдань, яка покликана, на нашу думку, виконувати мотиваційні
функції, спонукати до систематичної розумової праці, визначаючи рух
студентів до самозбагачення і саморозвитку.
Зазначимо, що кредитно-модульна система потребує від викладача вміння
постійно бути на рівні сучасних дидактичних і наукових вимог. У навчальному
процесі він має відігравати скеровуючу функцію і під час методичної розробки
заняття посилювати окрім навчальної, розвивальної, виховної ще й мотиваційну та
самоосвітню функції навчання. Важливим є уміння методично грамотно
використовувати логічно обґрунтовані змістові зв’язки: внутрішньопредметні між
розділами й темами (смислові блоки) і окремими заняттями та, особливо,
міжпредметні з метою дотримання дидактичного принципу цілісності знань і
наступності в їх засвоєнні. Не менш важливим є уміння викладача
використовувати проблемно-пошукові методи навчання (евристичні та
дослідницькі). Тому викладач має навчитися створювати такі умови, які дають
можливість спрямовувати навчальний процес таким чином, щоб учень був
безпосереднім його учасником. Цього можна навчитися, наприклад, через
тренінгові заняття з викладачами, які проводяться нами з молодими викладачами
на математичному факультеті ДонНУ. Отже, сучасні тенденції розвитку вищої
освіти від викладача вимагають напруженої роботи щодо самовдосконалення.
Необхідне формування генерації педагогічних працівників здатних здійснювати
професійну діяльність на засадах гуманізму і демократії, реалізовувати освітню
політику держави, спрямовувати її на розвиток і самореалізацію особистості.
Ми погоджуємося з тим, що формування сучасного освітнього
середовища здійснюється на таких позиціях: базовий принцип – самостійність
і творча активність того, хто навчається і хто навчає; зміст: гуманістичність,
фахова глибина і досконалість; методи: інноваційні технології
Підкреслимо, що не варто зводити усі реформи в освіті лише до
Болонського процесу, Україна повинна мати свою специфічну систему освіти,
що відповідає національним і ментальним потребам. Впроваджувати
кредитно-модульну систему треба поетапно і необхідні кроки цього шляху
висвітлено в доповіді. Саме такий підхід надасть можливість університету без
руйнування існуючої організації навчального процесу та суттєвих
перевантажень викладацького складу за порівняно невеликий час перейти до
прогресивної кредитно-модульної технології.
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НАВЧАННЯ
Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська
Кіровоградський державний педуніверситет ім. В.Винниченка
м. Кіровоград, УКРАЇНА
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Ще на початку 70-х років ХХ століття однією з глобальних проблем
людства ЮНЕСКО визнало проблему реформування освіти. Більшість вчених,
педагогів вважають, що потрібен “принципово інший підхід до формулювання
положень педагогічної теорії в цілому, до визначення змісту педагогічної освіти,
а також до створення нових технологій навчання й розвитку особистості...” [1].
У вищій школі яскравіше виражена ідея педагогіки співробітництва, яка
передбачає високу активність самостійної навчально-пізнавальної діяльності
студентів; використання інтенсивних технологій, зокрема модульної організації
навчання, рейтингової оцінки знань, прикладного спрямування навчання
математики.
У своїй роботі ми пропонуємо модульний принцип побудови курсу
теорії ймовірностей та математичної статистики (для спеціальності
6.010100 „ПМСО. Фізика”) (рис.1).
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Дискретні
моделі теорії
ймовірностей

Випадкові
величини та їх
характеристики

Елементи
математичної
статистики

Рис. 1. Структура модульного принципу побудови курсу теорії
ймовірностей та математичної статистики.
Важливою складовою процесу навчання за кредитно-модульною
системою є самостійна робота студентів, яка у процесі вивчення теорії
ймовірностей та елементів математичної статистики має ряд важливих
чинників: 1) студенти отримують базову наукову підготовку з дисципліни
(тобто знання основних математичних фактів, закономірностей, ідей, методів
розв’язування задач і доведення теорем); практичні навички та уміння
виконувати математичні розрахунки, проведення чисельного аналізу, оцінки
результатів методами математичної статистики тощо; уміння використовувати
математичний апарат для розв’язування практичних задач; 2) самостійна робота
розвиває в студентів дослідницькі, творчі уміння – визначити мету, завдання
роботи, сформулювати гіпотезу, абстрагувати, виділяти істотне, основне,
синтезувати, аналізувати ситуації, порівнювати між собою відомі дані,
враховувати нові відомості, вести альтернативний пошук методів, способів
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розв’язування задач і т.ін.; 3) самостійна робота сприяє формуванню в студентів
навичок самоосвітньої діяльності, зокрема планування роботи, пошук
необхідної інформації, конспектування навчальної та наукової літератури,
самоконтроль і оцінка результатів тощо.
Важливе місце у підвищенні якості самостійної роботи займає оцінка її
результативності. Авторами розроблено систему контролю при вивченні теорії
ймовірностей та математичної статитстики, яка апробована в процесі модульнорейтингової системи навчання у Кіровоградському державному педагогічному
університеті імені Володимира Винниченка що є першим кроком до переходу
на кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка, згідно
вимог Болонської декларації, є новою філософією освітньої діяльності,
зумовлює новий тип відносин між викладачем і студентом, передбачає нові
технології опанування знань і ще багато іншого.
На відміну від традиційної системи навчання, коли викладач
виконував, передовсім, роль найважливішого, а інколи єдиного джерела
навчальної інформації та практичного досвіду, а студент виступав як
об’єкт сприйняття інформації та її засвоєння, кредитно-модульна система в
основу навчання ставить самостійну, творчу роботу того, хто навчається.
Сучасний стан інформаційного забезпечення суть лекції зводить до
консультативно-оглядового означення проблеми та аналізу можливих
напрямків її вирішення, рекомендацій де і що читати, та як підійти до
розуміння прочитаного, вирішення ж самої проблеми – за студентом.
Такий підхід дає можливість принципово нового відношення
студента до власного навчання, формування самостійності як риси
характеру особистості, розвиває пізнавальну активність, здатність до
творчого розв’язання сучасних проблем різного характеру, уміння
приймати рішення й нести за нього відповідальність. Але, оскільки чіткої
методики організації самостійної роботи за кредитно-модульною системою
навчання ще немає, то залишається відкритим питання, наскільки наші
студенти й ми готові до такої самостійної роботи, і наскільки вони
(студенти) прагнуть до самостійного пошуку розв’язання проблем, що
постійно перед ними виникають і виникатимуть надалі.
Жорсткий контроль є необхідною умовою підвищення ефективності
самостійної роботи студентів і, як наслідок, вдосконалення якості підготовки
спеціаліста. Без добре продуманої системи контролю жодні передові технології
навчання не дадуть бажаний результат. Наша система контролю, як показало
дослідження, дозволяє в умовах недостатньої математичної підготовки деякої
частини студентів добиватися отримання ними необхідного рівня знань та умінь
з теорії ймовірностей та математичної статистики, передбачених програмою, а
також привчає всіх студентів до систематичної самостійної роботи.
ЛІТЕРАТУРА
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ
Т.С. Максимова
Автомобільно-дорожній інститут ДонНТУ,
м. Горлівка, УКРАЇНА

Утворення єдиного освітнього простору, передбачене Болонським
процесом, спрямоване на забезпечення європейського ринку праці
фахівцями з якостями, які відповідають запитуванням сучасного
виробництва, а саме, широкий профіль, динамізм, творчість, здібність
програмно-цільової оцінки виробництва, відповідність за можливі наслідки
у використанні сучасних технічних засобів, професійна самомобільність,
як здібність випереджати існуюче в кожний момент затребування знань.
Праця, здібності сучасного інженера, при цьому, повинні бути спрямовані
на організацію виробництва, його управління із застосуванням сучасних
технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій.
Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі
(ВНЗ) у відповідності до Болонської декларації, на думку З.І.Слєпкань [3],
передбачає перехід викладача до концентрованих форм викладання
матеріалу в поєднанні з активною самостійною роботою студентів, при
регулярних консультаціях з викладачем.
У зв’язку з цим, самим ефективним шляхом підготовки майбутніх
фахівців на практичних заняттях з вищої математики є формування у
студентів усвідомленої потреби у самостійному прагненні до
професіоналізму, розвиток механізму самоорганізації розумової діяльності,
творчого потенціалу та професійного мислення, що стає можливим
завдяки формуванню професійно-евристичної діяльності студентів
технічних ВНЗ [1].
Технологія евристичного навчання створює сприятливі умови для
самостійного набування професійно значущих знань, навичок та умінь, їх
застосування на практиці. Це пояснюється тим, що за умов евристичного
навчання, студент стає суб’єктом, конструктором своєї освіти; він
повноправне джерело та організатор своїх занять не менш важливий ніж
викладач та підручник [2]. Тобто студент сам навчається, а викладачі лише
допомагають йому, але тільки частково, в межах доцільності і його особистої
зацікавленості. Самостійність у пізнанні, творчості, організації свого
навчання, яка ґрунтується на володінні студентами евристичними уміннями,
дає їм можливість будувати індивідуальні траєкторії у освітніх областях.
Наприклад, залученню студентів до самостійної роботи,
формуванню евристичних умінь сприятиме використання на практичних
заняттях з вищої математики систем евристично орієнтованих задач з
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поясненнями із класу евристико-дидактичних конструкцій (ЕДК) [2].
Контроль правильності виконання завдань, виправлення помилок,
виявлення причини їх виникнення здійснюється студентами після
виконання всіх завдань системи, під час роботи з поясненнями. Евристичні
підказки, які надаються разом із завданнями системи, вказують на
евристики, евристичні орієнтири, які необхідно використати, при цьому
обґрунтовується доцільність їх використання.
Системи евристично орієнтованих завдань створюють сприятливі умови
для проведення евристичного діалогу. Діалог допомагає планувати навчання
як творчий процес, який не зводиться до освоєння готових правил розв’язання
задач, а вимагає від студентів активізації їх евристичних умінь. Завдання
системи евристично орієнтованих завдань у цьому випадку можуть уявляти
собою питання для проведення на практичному занятті евристичного діалогу,
в результаті якого відбувається актуалізація теоретичних фактів, евристичних
прийомів, необхідних для самостійного виконання майбутніми інженерами
вдома дослідницького завдання.
Залучення інформаційно-комунікаційних технологій у процесі
формування професійно-евристичної діяльності, в умовах сучасних
тенденцій розвитку європейської освіти, повинно відбуватися у вигляді
створюваних нами евристичних навчальних комп’ютерних програм (із
класу ЕДК), які сприяють активізації самостійної евристичної діяльності
студентів. Ці програмні засоби поступово наближують студента до пошуку
розв’язання та знаходження відповіді, коли у процесі діалогу з програмою,
акцентується увага на теоретичних фактах, деяких методах розв’язування
задачі, пропонується “наведення” на пошук розв’язання та надається
можливість самостійно знайти “свій шлях” до відкриття, розв’язання та
перевірки результатів.
Таким чином, використання сучасних технологій навчання під час
вивчення вищої математики на практичних заняттях сприяє формуванню у
студентів технічних ВНЗ здібності самостійно „відкривати” розв’язання
творчих професійних задач, тобто формуванню їх професійно-евристичної
діяльності.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СОСТАВЛЕНИЮ АЛГОРИТМОВ
А.И.Мартынова
Южноукраинский педуниверситет им. К.Д.Ушинского,
г.Одесса, УКРАИНА

Нет необходимости доказывать важность роли начального обучения
математике – в развитии интеллекта младшего школьника. Эту задачу
призваны решать учителя начальных классов, подготовка которых
осуществляется на факультетах начального обучения. Одной из главных
задач обучения студентов является повышение их умственной культуры,
умение правильно излагать свои мысли, умение рассуждать при решении
различных примеров и задач.
В работе по формированию вычислительных приёмов мы опирались на
психологическую теорию поэтапного формирования умственных действий,
разработанную П.Я.Гальпериным и Н.Ф.Талызиной. Ориентировочную
основу действия учим создавать алгоритмически.
1. Поразрядное сложение и вычитание:
570+280 = 500+70+200+80 = (500+200) + (70+80) = 700 + 150 = 850.
570+200 = 500+70+200 = (500+200) + 70 = 700 + 70 = 770.
570+80 = 500+70+80 = 500+ (70+80) = 500+150 = 650.
Алгоритм: 1) замени каждое число суммой разрядных слагаемых; 2) сложи
сотни с сотнями, а десятки с десятками; 3) сложи полученные суммы.
570 – 280 = 400+170 – 200 – 80 = (400 – 200)+(170 – 80) = 200+90 = 290.
570 – 200 = 500+70 – 200 = (500 – 200) + 70 = 300+70 = 370.
570 – 80 = 400+170 – 80 = 400+(170 – 80) = 400+90 = 490.
Алгоритм: 1) замени каждое число суммой разрядных или удобных слагаемых;
2) вычти сотни из сотен, а десятки из десяток; 3) сложи полученные разности.
2. Прибавление числа к сумме, вычитание числа из суммы.
570+280=500+70+280=(500+280)+70=780+70= 850.
570+280=550+20+280=550+(20+280)=550+300=850.
Алгоритм: 1)замени первое число суммой разрядных или удобных
слагаемых; 2) ко второму числу прибавь разрядное число или дополни его
до разрядного; 3) к полученной сумме прибавь оставшееся число.
570 – 280 =500+70 – 280=(500 – 280)+70=220+70=290.
570 – 280=480+90 – 280=(480 – 280)+90=200+90=290.
Алгоритм: 1) замени первое число суммой разрядных или удобных
слагаемых; 2) вычти второе число из разрядного или удобного; 3) к
полученной разности прибавь оставшееся число.
3. Прибавление суммы к числу, вычитание суммы из числа.
570+280=570+200+80=(570+200)+80=770+89=850.
570+280=570+30+250=(570+30)+250=600+250=850.
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Алгоритм: 1) замени второе число суммой разрядных или удобных
слагаемых; 2) прибавь к первому числу разрядное число или дополни его
до разрядного; 3) к полученной сумме прибавь оставшееся число.
570 – 280= 570 – 200 – 80=370 – 80=290.
570 – 280= 570 – 70 – 210=(570 – 70) – 210=500 – 210=290.
Алгоритм: 1) замени второе число суммой разрядных или удобных
слагаемых; 2) из первого числа вычти разрядное число или его единицы;
3) из полученной разности вычти оставшееся число.
4. Приём округления, для а > 5.
570+280=600+280 – 30=880 – 30=850.
570+280=570+300 – 20=870 – 20=850.
Алгоритм:1) округли одно из чисел ближайшим разрядным числом;
2) подумай, сколько лишних единиц прибавили, вычти их; 3) действия
выполни по порядку.
570 – 280=600 – 280 – 30=320 – 30=290.
570 – 289=570 – 300+20=270+20=290.
Алгоритм: 1) округли одно из чисел ближайшим разрядным числом; 2) подумай,
сколько лишних единиц прибавили, и вычти их или определи, сколько лишних
единиц вычли, и прибавь их; 3) действия выполни по порядку.
5. Укрупнение разрядной единицы.
570+280=57дес.+28дес.=85дес.=850.
570 – 280=57дес. – 28дес.=29дес.=290.
570+200=57дес.+20дес.=77дес.=770.
570+20=57дес.+2дес.=59дес.=590.
570 – 200=57дес. – 20дес.=37дес.=370.
570 – 20=57дес. – 2дес.=55дес.=550.
Алгоритм: 1)укрупни оба числа одинаковой разрядной единицей; 2) выполни указанное действие; 3) ответ запиши в единицах.
При таком обучении знания вычислительных приёмов становятся
осознанными и системными. При полном проговаривании всех
мыслительных операций на начальном этапе формируется грамотная
математическая речь, а следовательно, и мышление. Процесс обучения
становится управляемым. Учитель в школе сам определяет, в каких
случаях обучать по готовым алгоритмам, а когда нужно организовать
самостоятельный или коллективный поиск алгоритма решения.
Алгоритмизация обучения в сочетании с проблемным подходом даёт
возможность развития творческой деятельности, как учителя, так и
учащихся.
ЛИТЕРАТУРА
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА» ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
М.И. Медведева, M.A. Наумова
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: mmme@dongu.donetsk.ua

Создание единого Европейского пространства высшего образования
после принятия Болонской декларации послужило основой для коренных
преобразований высшего образования. Одним из направлений перехода на
кредитно − модульную систему образования, является изменение
соотношений между аудиторной и самостоятельной работами студентов. В
соответствии с ECTS предполагается существенное уменьшение
аудиторной
нагрузки
студента
и
соответственно
увеличение
самостоятельной работы. Для студентов-бакалавров это соотношение
составляет 1:2, а для студентов-магистров уже 1:3. В связи с этим одной из
принципиально важных проблем является активизация самостоятельной
работы студентов с применением информационных технологий [1,2].
Как правило, многие студенты экономических специальностей
испытывают
определенные
трудности
в
процессе
изучения
математических дисциплин. Это связано с недостаточно высоким уровнем
школьной подготовки по математики, а так же большим объемом нового
материала, изучаемого за короткий промежуток времени. Активизация
самостоятельной работы студентов является одним из способов
повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов
[3,4].
Сокращение общего объема аудиторных занятий предполагает, что
студент изучает часть лекционного и практического материала в ходе
самостоятельной работы. При этом самостоятельная работа предполагает
не только проведение учебных занятий под руководством преподавателя,
но без его непосредственного участия, а так же и индивидуальную работу,
выполняемую дома. Учебные планы специальности «Экономическая
кибернетика» ДонНУ по курсам «Математический анализ» и «Линейная
алгебра» предусматривают для студентов первого курса 106 часов лекций,
140 часов практических занятий, 140 самостоятельной работы (включая
самостоятельную работу под руководством преподавателя). На лекциях
выделяется, прежде всего, основная содержательная часть курса:
формулируется базовые понятия и доказываются основные утверждения.
Кроме этого систематически ставятся задачи и проблемы разного уровня
сложности, которые студент должен в дальнейшем рассмотреть
самостоятельно. Самостоятельная работа студентов в аудитории под
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руководством преподавателя может быть использована для более
глубокого и подробного изучения отдельных разделов лекционного
(теоретического) материала, методов и способов решения задач. Кроме
того, часть студентов может использовать такие занятия для ликвидации
пробелов в знания школьного курса математики. Преподаватель,
проводящий
занятия
по
самоподготовке,
имеет
возможность
контролировать и корректировать самостоятельную работу студента.
Самостоятельная работа вне аудитории предполагает выполнение
индивидуальных заданий с применением изученных на аудиторных
занятиях методов решения задач, творческих заданий преподавателя
(подбор литературы по заданной теме, изучение дополнительного
теоретического материала), подготовку докладов по применению
экономико–математических методов при решении экономических задач.
Решение задач по математическим дисциплинам часто требует
выполнение большого количества вычислений. Поэтому при выполнении
индивидуальных расчетных заданий по темам курса предполагается
использование различных пакетов прикладных программ, например, ППП
Excel, Derive, Mathematica, MatLab, MathCad, Maple и др. Так ППП Excel и
Maple применяются при изучении следующих тем: решение систем
линейных уравнений методом Гаусса, вычисление обратной матрицы с
помощью преобразований Жордана−Гаусса, приближенное вычисление
определенных интегралов, построение графиков функций, исследование
числовых рядов, построение фазовых портретов динамических систем и
др. При этом индивидуальные работы содержат экономические задачи,
решаемые с помощью экономико-математических методов.
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О РАЗРАБОТКЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
Е.М.Миронова
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА

Реформирование системы высшего образования и интеграция
Украины в Болонский процесс предполагает существенное изменение
некоторых методических систем организации учебного процесса по
высшей математике. Особенно актуально это относится к вопросам
лекционно-практической системы обучения математике студентов высших
учебных заведений. Вхождение Украины в Болонскую систему влечет
изменение целеполагания студентов к обучению, организацию
самообразовательной деятельности, использование информационнокоммуникационных технологий в осознании и управлении своей
собственной деятельностью. Поэтому вопрос разработки альтернативной
дидактической
системы
проведения
практических
занятий
к
традиционным формам является актуальным.
Опыт разработки поэтапного внедрения дидактической системы
проведения практических занятий по высшей математике, базируется на
сочетании индивидуальных и групповых форм познавательной
деятельности студентов. Разработка такой системы вызвана тем, что на
первом курсе количество студентов в академических группах, как на
экономическом, так и учетно-финансовом факультетах достаточно
большое и объективно оценить знания студентов в группе, основываясь
только на традиционных методах довольно сложно.
Цели системы:

- приобретение новых знаний, навыков, умений;
- интенсификация и контроль самостоятельной работы студентов;
- развитие продуктивного мышления;
- влияние на мотивацию обучения;
- формирование взаимоотношений в коллективе, отношения к труду.
Основные дидактические методы системы:

– метод группового решения задач и примеров, при которых
академическая группа разбивается на микрогруппы по 5-6- студентов. Эти
группы можно формировать по уровню знаний либо смешанные, также
можно предусмотреть переход из одной микрогруппы в другую. На
каждом занятии микрогруппы получают задания, в случае необходимости
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консультации, соревнуются между собой, затем представители микрогрупп
объясняют ход решения задач (примеров);
– метод индивидуального решения задач, при котором каждый
студент на каждом занятии получает два индивидуальных задания, одно –
с возможной консультацией, другое – без нее;
– самостоятельная работа студентов в индивидуальном темпе,
которая осуществляется при одновременном вызове к доске трех-четырех
студентов для решения однотипных задач (примеров) или одной задачи
(примера) различными способами.
Перечисленные методы сочетаются с традиционными методами
формулировки вопросов и решения задач в группах, фронтальными
опросами, математическими диктантами, разборами типовых задач
(примеров).
Достоинства системы:

– практические занятия становятся организованной, в значительной
мере самостоятельной (индивидуальной и коллективной) деятельностью
студентов по приобретению знаний, навыков, умений;
– появляется возможность активизировать самостоятельную работу
студентов, эффективно управлять ею и контролировать ее;
– обеспечение чередования индивидуальной познавательной
деятельности студентов с различными формами групповой;
– осуществляется помощь слабоуспевающим студентам;
– достигаются следующие цели обучения: самостоятельность с
должной управляемостью, дифференцируемость обучения, контроль
текущей
успеваемости,
формирование сплоченного коллектива,
воспитание интереса к математическим дисциплинам и привычки к
систематическому труду. При такой работе на практическом занятии
можно оценить работу каждого студента группы.
Эффективность предлагаемой системы определялась с помощью
контрольных работ тестового характера, наблюдений и опросов студентов.
Проведенное исследование доказало эффективность дидактической
системы, которую студенты приняли с интересом. Активность студентов
экспериментальных групп на практических занятиях значительно выше, чем в
группах с традиционными методами обучения. Тщательно продуманное
сочетание индивидуальных и групповых форм познавательной деятельности
позволяет интенсифицировать самостоятельную аудиторную работу студентов,
оказывает воспитательное воздействие. Студенты взаимно активизируют друг
друга, соревнуются, сравнивая свои результаты с результатами товарищей. При
такой системе работы практически нет потенциально неуспевающих студентов.
В процессе деятельности происходит формирование коллектива и личности
студента.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО
ТА ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЙ КІЛЬКОХ ЗМІННИХ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Г.О. Михалін, С.Я. Деканов
Національний педуніверситет ім. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА

У роботі [1] зокрема запропоновано нову програму з математичного
аналізу для майбутніх учителів математики, в якій враховано сучасні тенденції
математичної освіти, а також наведено методичну систему навчання, відповідну
новій програмі. Крім того, раніше вже було написано ряд посібників [2-5] з
оновленими змістом і методикою навчання майбутніх учителів математики. Але
на сьогодні бракує єдиного посібника для педуніверситетів із систематичним
викладом елементів сучасного функціонального аналізу, диференціального та
інтегрального числення функцій кількох змінних, інтеграла й міри Лебега.
Саме над таким посібником «Математичний аналіз: Функції кількох
змінних» зараз ведеться робота, яка вже близька до завершення.
На нашу думку, диференціальному та інтегральному численню функцій кількох змінних повинне передувати вивчення вступу до аналізу у метричних просторах. Тут слід розглянути основні факти про метричні простори, збіжність послідовностей, різні види точок і множин метричного
простору і питання про поповнення метричного простору. Далі пропонуємо ознайомитися з лінійними, нормованими, евклідовими й гільбертовими просторами, зачепивши й ряди Фур’є у гільбертових просторах.
Розділ “Границя й неперервність функцій у метричних просторах” повинен
сприйматися як природне узагальнення аналогічних фактів для функцій дійсної та
комплексної змінної на довільні функції, що діють між метричними просторами.
Тут доцільно, зокрема, коротко згадати про неперервність лінійних операторів.
Розділ “Похідні та диференціали функцій кількох змінних” пропонуємо почати з означення диференційовності, повної похідної, частинних похідних, похідної за напрямком і повного диференціала для скалярної функції кількох змінних. Потім, застосовуючи і надалі метод аналогій, перенести все це на вектор-функції кількох змінних і, зрештою, узагальнити поняття диференційовності та повного диференціала на оператори f : X → Y ,
де X , Y – довільні нормовані простори. Для таких операторів найпрозоріше доводиться теорема про диференційовність складеного оператора, з
якої легко одержати в якості простих наслідків формули диференціювання
складених числових і вектор-функцій (у різних комбінаціях).
Похідні та диференціали вищих порядків ми вважаємо за доцільне
вивчати лише для числових функцій, бо для нечислових функцій цей матеріал стає дуже абстрактним і важким для сприймання.
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Серед застосувань диференціального числення найважливіше місце
посідає, мабуть, теорема про неявну функцію, що задається рівнянням
F ( x, y ) = 0 , де x ∈ E ⊂ R n , а y та F ( x, y ) ∈ R m . Цю теорему доцільно
доводити за допомогою теореми Банаха про нерухому точку стиску.
Як показує досвід, тема “Кратні інтеграли Рімана” набагато легше
сприймається, якщо спочатку докладно розглянути R -інтеграли по елементарному прямокутнику P ⊂ R p . У цьому випадку майже весь новий матеріал проектується з теорії визначеного інтеграла Рімана методом аналогії.
Наступна перевага такого підходу полягає у напрочуд простому виведенні всіх основних властивостей міри Жордана множини E ⊂ P з відповідних властивостей R -інтеграла по прямокутнику P від характеристичної функції f E даної множини E . Так само легко довести всі властивості
R -інтеграла ∫ f dx по довільній вимірній за Жорданом множині E ⊂ P ,
E

якщо покласти

∫E

f dx := ∫

P

f ⋅ f E dx .

Аналогічний підхід пропонується до вивчення інтеграла та міри Лебега. Після ознайомлення з множинами L -міри нуль розглядається простір
SP східчастих на прямокутнику P функцій з інтегральною нормою. У
результаті поповнення цього простору функціональними представниками
його ідеальних елементів поняття L -інтеграла вводиться як продовження
R -інтеграла на клас LP функцій, L -інтегровних на прямокутнику P ,
значно ширший, ніж клас RP функцій, інтегровних за Ріманом. З формули
( L) ∫ f dx = lim ( R) ∫ f n dx , де ( f n ) – фундаментальна послідовність у просP

n →∞

P

торі SP , та властивостей R -інтеграла легко випливають відповідні властивості L -інтеграла.
L -вимірні множини та L -інтеграли по таких множинах вивчаються
за тією ж схемою, що й міра Жордана та R -інтеграли по множині E .
Окремий підрозділ присвячено встановленню рівносильності понять
L -інтеграла та L -міри з класичними поняттями інтеграла та міри Лебега.
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МОДЕЛЮВАННЯ КОМПОНЕНТІВ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ
СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ
О.А.Москаленко, Л.П.Черкаська
Полтавський державний педуніверситет ім. В.Г.Короленка,
м.Полтава, УКРАЇНА
Е-mail: math@pdpu.poltava.ua

Працюючи в рамках експерименту з кредитно-модульної системи організації
навчального процесу у сучасній вищій школі, зробимо спробу оцінки та
узагальнення накопиченого нами досвіду практичної роботи.
Пошук оптимальної системи організації навчального процесу з фаховоорієнтованих дисциплін педуніверситету, зокрема зі шкільного курсу математики і
методики його викладання (ШКМ і МВ), дозволив віддати перевагу модульному
підходу до навчання (реалізовується нами вже протягом чотирьох років), до якого
нині додається рейтингова складова. Покладаючи в основу наших досліджень тезу
про те, що вміння студента здобувати, систематизовувати й узагальнювати знання (в
тому числі й самостійно) залежать від змісту і структури процесу навчання, а не від
форми оцінки його результативності, у ході розробки конкретних мате-ріалів ми
вирішували дві групи проблем: структурування змісту (обсягу, систематизації,
розподілу за видами робіт студента) та моделювання механізмів взаємодії викладача
і студента на різних етапах навчання.
У підсумку виділено дидактичні модулі і розроблено комплексне програмнометодичне забезпечення, де один з ключових компонентів – структурно-технологічна
карта, яка для студента трансформується в картку його навчальних досягнень.
Картка у компактній формі відображає базовий програмний зміст (дидактична
та методична деталізація подається окремо), який збалансовано розподілений між
конкретними видами аудиторних занять та позааудиторною роботою студентів.
Якість виконання студентом основних видів робіт одержує кількісну інтерпретацію
переважно у вигляді оцінки за 12-бальною шкалою (відповідно до розроблених на
кафедрі критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з ШКМ і МВ), яка за
допо-могою введених нами коефіцієнтів переходу конвертується у рейтинг-бал.
Як показує практика, позитивними особливостями таких карток є: відкритість
цілей і кінцевих результатів навчання для студента, упорядко-ваність і
систематичність в оволодінні дисципліною, можливість звітуван-ня за модулями в
індивідуальному режимі. Для викладача наявність карток дозволяє краще
персоналізувати процес навчання на всіх його етапах.
Безумовно, вказані напрацювання слід вважати лише початковим етапом
грунтовних досліджень: вони об’єктивно мають на сьогодні вузько-автономний
характер (через орієнтацію на один предмет і в межах одного ВНЗ) і адаптовані до
лекційно-практичної системи навчання. У подальшому необхідні координація й
узагальнення аналогічних досліджень в інших ВНЗ за спорідненими спеціальностями
(предметами).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИОННОГО КУРСА
МАТЕМАТИКИ НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
А.А. Муратова, Г.А. Попова
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА

Практика показывает, что студенты первого курса математического
факультета испытывают трудности как чисто субъективные (оторванность
от дома и тому подобные), так и связанные с изменением всего уклада
учебной деятельности, к которой они привыкли ранее. Высокая плотность
изложения материала на лекциях, его научный уровень, иная система
контроля входят в противоречие с отсутствием необходимого способа
мышления и недостаточностью умений и навыков в работе. Эффективная
работа преподавателя в этот период затруднена тем, что базовая
математическая подготовка студентов и способность к усвоению
материала различны. Учитывая это, явно или неявно предусматривается
адаптационный курс математически. На наш взгляд при разработке такого
курса необходимо достичь следующих целей:
9 обеспечить не только изучение конкретных фактов и результатов
элементарной математики, но и воспитать определенную
математическую культуру, привить навыки самостоятельной работы;
9 сделать курс идеологически выстроенным, а не фрагментарным;
9 придать курсу статус, связующего звена между элементарной и
высшей математикой, показать взаимопроникновение задач и
методов;
9 предусмотреть возможность использование метода, известного в
литературе под названием «погружение».
Реализовать эти цели в условиях ограниченности времени можно,
построив курс на принципах укрупнения дидактических единиц,
позволяющих овладеть большим объемом основательных и действенных
знаний. Укрупненная дидактическая единица – это составляющая учебного
процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих
вместе с этим информационной общностью.
Например, рассматривая понятие функции, ее общие свойства,
алгебраические преобразования, уравнения, неравенства, можно
объединить их в единый блок, основанный на применяющихся методах.
Так, изучая монотонность функции, можно решать примеры такого типа:
1. Решить уравнение: log 2 ( x + 3) = 5 − x ;
2. Доказать тождество: arcsin x + arccos x =

это возможно.
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3. Сравнить два числа: eπ и π e .
Обобщая свойства многочленов, предложить такие задания, как
1.
Доказать тождество:
( y − z ) 3 + ( z − x ) 3 + ( x − y ) 3 − 3( z − y )( y − x )( z − x) = 0 .
2.
Доказать,
что
множество
значений
выражения
b +1 c +1 b + c
+
−
состоит из одного элемента.
b
c
bc
Приведенные выше условия организации адаптационного периода
помогают студентам первого курса позитивно относиться к
самостоятельной работе и самоконтролю, к контролю со стороны
преподавателя. Мы рассматриваем эти формы работы как очень важные,
необходимые и приносящие положительные результаты.
Каждый преподаватель обязан пробудить у студентов интерес к
овладению знанием предмета и методикой его изучения, подготовить всю
необходимую информацию о предмете изучения и его роль в
профессиональной деятельности обучающегося, создать учебно-методические
средства и способствовать организации самостоятельной познавательной
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями студента.
Использование наглядных средств на лекционных занятиях, по оценке
студентов, создает более благоприятную обстановку, способствует
одновременному усвоению и обдумыванию учебного материала, побуждает к
активной мыслительной работе на лекциях, выступает как метод проработки
материала при самостоятельной работе над поставленными вопросами.
Содержание учебно-самообразовательных заданий должно меняться в
зависимости от индивидуальных особенностей студентов, связанных с
мотивационной сферой, предрасположенностью к репродуктивным или
продуктивным задачам и т.д. В этом случае целесообразно иметь множество
систем учебно-самообразовательных заданий, объединенных в модули с учетом
9 достигнутого уровня готовности к самообразованию;
9 индивидуальных особенностей и потребностей;
9 профессиональной направленности и личной ценности,
значимости заданий для студентов.
Важнейшим элементом самостоятельной работы студентов является
контроль и оценка ее результатов. Сначала эту функцию, естественно,
выполняет преподаватель, но стремясь к переходу самостоятельной работы
на уровень самообразовательной, постепенно педагогический контроль и
оценка переходят в самоконтроль. Педагогическая оценка выступает
фундаментом, на котором строится самоконтроль знаний студентов.
В процессе обучения необходимо развивать способность и
потребность использовать доступные информационные возможности для
поиска новых знаний и их распространения.
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ПРОБЛЕМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ ОСВІТИ
Г.А.Муратова, В.О. Цапов
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА

Болонський процес полягає у впроваджені єдиних критеріїв і
стандартів, які застосовуються у Європейському просторі. Головна його
мета – уніфікація стандартів Європейської вищої освіти та підвищення її
конкурентноздатності й ролі цієї системи у соціальних перетвореннях.
Реформування системи вищої освіти України (Закон “Про вищу освіту”,
нормативні акти Міністерства освіти і науки України) мають деякі спільні
ознаки з Болонським процесом (наприклад, введення ступеневої системи
освіти). Мета університету в цих умовах – виховати високоосвічених
фахівців, соціально зрілих та творчих особистостей.
Основна ідея впровадження нових стандартів: кредити (залікові
одиниці) - інструмент забезпечення якості освіти студентів.
Ціль впровадження: визначення результатів навчання, забезпечення
академічної мобільності студентів, забезпечення умов для реалізації ідеї
безперервної освіти, у тому числі "освіти - через усе життя"
Задачі впровадження: забезпечення можливості для студента:
а) формування індивідуальних освітніх програм учнів; b) порівняння
кількісних і якісних показників рівня підготовки студентів (індивідуальний
рейтинг); с) формування індивідуальних графіків навчання, із можливістю
переривання навчання (варіант: навчання – робота – навчання.);
d) формування навички планування життя й кар'єри, відповідальності за
прийняті рішення, уміння вирішувати проблеми, тобто, в кінцевому
рахунку, – посилення особистої мотивації у навчанні.
Слід зазначити, що виділені параметри, це деяка характеристика
частини системи, що пов'язана в основному з проблемою організації
навчального процесу.
В основу системи залікових одиниць для спеціальності
«Математика» (український потік) узято Європейську систему залікового
перекладу кредитів (European Credit Transfer System – ECTS). Реалізація
цього досягається шляхом поділу програмного матеріалу дисципліни на
модулі, перевірки якості засвоєння теоретичного й практичного матеріалу
кожного модуля, використання гнучкої та широкої шкали оцінки знань,
вирішальним впливом кількості балів, одержаних за семестр, на
підсумкову оцінку з дисципліни.
На першому курсі математичного факультету (український потік)
весь програмний матеріал першого семестру розбито на два змістовних
модулі (М1 та М2). Змістовний модуль М1 складається з двох
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індивідуальних завдань (10 балів), двох контрольних робіт (10 балів) і
проміжного контролю наприкінці модуля (20 балів).
Змістовний модуль М2 складається з одного індивідуального
завдання (10 балів), двох контрольних робіт (10 балів) і проміжного
контролю наприкінці модуля (20 балів). Семестр закінчується екзаменом
(40 балів). Усього балів за семестр – 120.
Шкала оцінювання.
100-120 – відмінно (А); 80-99 – добре (ВС); 60-79 – задовільно (ДЕ);
30-59 – незадовільно з можливістю повторного складання екзамену (ФХ);
1-29 – незадовільно з обов’язковим повторним проходженням курсу (Ф).
У змістовний модуль М1 включено блок коригувального навчання,
введення до аналізу, границя послідовностей та функцій, неперервні
функції; а у змістовний модуль М2 – похідна, застосування похідної,
дослідження функцій за допомогою похідних.
Для виконання індивідуальних завдань розроблено методичні
рекомендації для студентів з повним текстом завдань та в якості прикладу
наводиться один варіант індивідуального завдання з розв’язанням й
коментарем. Індивідуальні завдання студентами захищаються, та якщо
оцінка їх не задовольняє вони можуть ще доробити це індивідуальне
завдання, тобто поліпшити свою оцінку. Контрольні роботи пишуться
після захисту індивідуального завдання та включають найбільш важливі
питання цієї теми й не переписуються.
На початку семестру студенти отримують інформацію про строки
проведення контрольних заходів: захист індивідуальних завдань,
проведення контрольних робіт, та проміжного контролю. Теоретичний
матеріал (лекції) після закінчення вивчення кожної глави друкується,
розмножується й видається студентам для більш детальної роботи.
На наш погляд такий підхід стимулює регулярну роботу над
засвоєнням матеріалу курсу математичного аналізу як теоретичного, так і
практичного. Не зважаючи на порівняно невисокий рівень математичних
знань частини студентів, всі вони зберігають бажання вчитись та
демонструють наполегливість у здобутті знань. На наш погляд це пов'язано
з постійним стимулюванням подальшої роботи у вигляді періодичного
начислення балів.
Але, ми вважаємо, що впровадження болонської системи у повному
обсязі на цей час в Україні неможливо, бо цьому повинно передувати
суттєве структурне реформування вищої освіти, що потребує великих
фінансових вливань у систему освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вища освіта України і Болонський процес// Навчальна програма. –
Київ –Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 18 с.

239

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ В
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Й. Николов
Шуменский университет им. ЕпископаК.Преславского
г. Шумен, БОЛГАРИЯ
Е-mail: j.nikolov@fmi.shu-bg.net

В последние десетилетия вышее образование в Европе все больше
приближается к схеме 3-2-3.
В [1] указывается, что квалификационные рамки как на
национальном уровне, так и на уровне европейского пространства высшего
образования должны способствовать повышению степени прозрачности, а
также непрерывному улучшению и развитию высшего образования в
Европе.
В этой связи мы хотим представить на обсуждение две учебные
программы, применяемые нами по схеме 3-2 при обучении студентов по
специальности “Математика и информатика”.
Первая из данных програм предназначена для обучения студентов в
квалификационной степени ”Бакалавр”.
Основная цель этой избираемой дисциплины заключается в
систематизации и расширении методов развития в процессе обучения по
математике (так называемого математического мышления) и средств для
их реализации.
Обосновываются системы факторов, способствувающих развитию
продуктивного мышления и ориентированных на различные возрастные
группы. Исследуется отражение экспериментов в обучении по математике
(проведенные у нас и за границей в течение последних 10-15 лет) на
развитие продуктивного мышления школьников.
В работе представлены методические рекомендации относительно
работы будущих учителей.
Данный лекционный курс (30 ч.) пополняют знания студентов по
Методике обучения математике. Он включает 9 тем:
1. Теория С. Л. Рубинштейна о развитии мышления. Применение в
обучении математике (ОМ).
2. Теория поэтапного формирования ментальных действий.
Применение в ОМ.
3. Эксперимент В.Ф. Шаталова. Опорные план-конспекты.
Преимущества и недостатки.
4. Укрупненные дидактические единицы в ОМ.
5. Эксперимент Е. Де Боно для развития мышления.
6. Проект “Действеньная математика”.
7.Эксперимент Проблемной группы в образовании.
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8. Критерии и параметры развития мышления.
9. Система релевантных факторов и методических рекомендации для
развития продуктивного мышления в ОМ.
Вторая программа предназначена для обучения студентов в
образовательно-квалификационной степени ”Магистр”.
Основной целью данной избираемой дисциплины является
расширение и углубление знаний и умений студентов относительно
факторов, способствующих оптимизации развития мышления в обучении
математике в различных возрастный группах.
Этот курс лекций служит основой для усовершенствования
професиональных качеств и умений студентов – будущих учителей
математики.
В течение 30 часов разрабатываются следующие 7 тем:
1. Система факторов развития мышления в обучении математике
школьников различных возрастных групп.
2. Развернутая внешно-предметная деятельность и еë реализация.
3.Рациональное сочетание алгоритмических и эвристических
приемов умственной деятельности.
4. Рациональная организация самостоятельной работы школьников
с учетом их индивидуальных различий и с опорой на зону близкого
развития.
5. Обучение аналитико-синтетической деятельности.
6.Обучение составлению задач.
7. Оценка границ зоны близкого развития школьников в процессе
обучения и на вступительных экзаменах.
В виду ограниченного количества часов по обеим дисциплинам
особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов,
реализующейся в двух формах:
1. Реферативный обзор литературы.
2. Реферат или курсовая работа.
Список вопросов для подготовки к экзамену по каждой дисциплине
является детализацией изучаемый тем, а библиография содержит указание
на доступную литературу по данной проблематике.
ЛИТЕРАТУРА

1. Болонски семинар за квалификационни степенни структури
висшето образование в Европа, 27-28 март 2003. Препоръки.
Копенхаген, Дания.
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ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ВНЗ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ УГОДИ
Л.І. Нічуговська
Полтавський університет споживчої кооперації України,
м. Полтава, УКРАЇНА

Під змістом математичної освіти студентів економічного
спрямування вищих навчальних закладів будемо розуміти науково
обґрунтовану систему дидактичного й методичного оформленого
навчального матеріалу, в якому відображаються цілі освітньої та
професійної підготовки майбутніх фахівців й узагальнюються вимоги до їх
кваліфікаційних рівнів, компетентності, інших соціально важливих
властивостей та якостей з боку держави, світового співтовариства та
споживачів випускників.
Отже, зміст математичної освіти в контексті освітньо-професійної
програми економічної підготовки студентів вищих навчальних закладів
обумовлюється структурно-логічною схемою їх підготовки та
регламентується нормативними програмами математичних дисциплін,
галузевими стандартами вищої освіти і відображається у відповідній
науково-методичній літературі та навчальній інформації, різноманітних
формах, методах та інших видах навчального процесу.
При проведенні перехресного аналізу відомих публікацій стосовно
загальних підходів до вищеозначеної проблеми чітко визначилось декілька
тенденцій у вимогах науковців-методистів, дослідників проблем вищої
освіти, викладачів вузів до змісту математичної освіти студентів вищих
навчальних закладів.
Основними серед них є: необхідність коригування нормативних
програм з математичних дисциплін; надання математичному моделюванню
провідної ролі в системі математичних знань; посилення прикладної
спрямованості математичної освіти.
Але, як показує практика, більшість вищих навчальних закладів у
процесі підготовки надають перевагу досягненню «відповідності
стандартів», що значно легше для усіх структурних підрозділів вузу. Це
обумовлено тим, що згідно Стандартів (галузевих) освітні та
кваліфікаційні вимоги до випускників певного профілю обмежуються
виробленням функцій та типових задач діяльності, а також переліком
умінь та навичок вирішення завдань професійної діяльності.
Але, як на нашу думку, то дотримання стратегії “відповідність
Стандарту” в математичній освіті як фундаментальної складової
економічної, уніфікує процес підготовки спеціалістів, не враховує зміни
потреб ринку праці, тобто обмежує можливості реалізації інших стратегій
досягнення якісних змін в реформуванні вищої освіти. Це співзвучно ідеї,
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викладеній в статті В. Лихолєтова “Інваріантна компонента діяльності
знання в професійній освіті”. “Зміст освіти, де головною була ідея про
простоту світу та його підпорядкуванню причинним зв’язкам, що
знаходило відображення в знаннях, придатних для розв’язання задач в
стандартних ситуаціях, все більш суперечить умовам динамічності.
Потрібні нові моделі орієнтовані на творчість, діяльнісне знання” [1, С.10].
Саме тому, крім загально визнаних, в систему вимог стосовно
відбору та структурування змісту математичної підготовки студентів
економічних спеціальностей ВНЗ доцільно ввести ще й спеціальні. До
числа спеціальних вимог відносимо наступні, а саме: вимога проектування
змісту математичної освіти на основі існуючих і очікуваних у перспективі
потреб суспільства, замовників і безпосередніх споживачів освітянських
послуг відповідно до концепції розвитку вищого навчального закладу у
сфері якості (стратегія “відповідності прихованим потребам”); вимога до
організації змісту навчальної діяльності, яка забезпечує студентів
“критичною масою” математичних знань, навичок та умінь тощо, тому що
процес генерації власних ідей можливий лише за умови накопичення
певного обсягу дійових знань, тобто їх критичної маси; вимога до
структуризації навчального матеріалу в контексті надання студентам
сукупності базових знань з математичних дисциплін, необхідних для
успішного оволодіння методологією математичного моделювання як
методу наукового дослідження та як методу навчання; вимога до
взаємоузгодженості змісту математичних та професійно-орієнтованих
дисциплін у контексті потреб останніх та створення на цій основі
мобільних інтеграційних курсів (наприклад, “Методологічні основи
математичного моделювання економічних систем” або “Методи
математичного прогнозування інвестиційної діяльності підприємств”
тощо); вимога до здійснення студентських наукових міні-досліджень як
невід’ємної складової змісту навчальної діяльності; вимога до
забезпечення якості всіх складових елементів навчально-виховного
процесу студентів при навчанні математичним дисциплінам.
Отже, резюмуючи вищевикладене можна стверджувати, що лише
оптимальне сполучення загальних та спеціальних вимог до відбору й
структурування змісту математичної освіти й творчий підхід до їх
реалізації на основі адаптивної концепції математичної освіти сприятиме
підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців економічного
спрямування вищих навчальних закладів.
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МОДУЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК НАПРЯМ У
ДОСЯГНЕННІ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Н.І.Одарченко
Сумський державний педуніверситет ім. А.С.Макаренка,
м. Суми, УКРАЇНА
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Освіта є духовним, інтелектуальним, економічним, культурним
потенціалом держави. Тому важливо, щоб цей потенціал був могутнім.
Підвищувати ефективність навчального процесу можна завдяки
проведення систематичного контролю засвоєння знань студентами в
процесі навчання.
Нова навчальна технологія (кредитно-модульна) передбачає
рейтингове підсумовування результатів навчання за певну тему, розділ,
семестр, рік. Якщо говорити про системний контроль за навчальною
роботою студентів, то можна виділити такі види контролю:
1. Спостереження за роботою студентів в аудиторії під час слухання
лекції (відповіді на поставлені запитання, проведення тестування щодо
засвоєного матеріалу).
2. Контроль поточний, який здійснюється у формі самостійних робіт
щодо репродуктивного відтворення теоретичного матеріалу на практичних
заняттях.
3. Контроль тематичний, який здійснюється після вивчення теми у
формі контрольних робіт, захисту індивідуальних домашніх завдань.
4. Контроль підсумковий, який здійснюється у кінці семестру в
формі заліку чи екзамену.
Так як кредит – це нова міра навчального навантаження студента, а
модуль – це міра, якою вимірюють певну сукупність елементів знань,
повністю пов’язаних між собою, то вони є основою критеріїв порівняння
якості вищої освіти у різних навчальних закладах.
Для якісного контролю знань студентів при вивченні математичного
аналізу були використані різні варіанти модулів:
1). Модуль, як розділ чи тема.
2). Модуль, як частина курсу, що охоплює кілька тем чи розділів.
Були розроблені тести, які включають завдання трьох рівнів.
І рівень – це завдання, які потребують знань і розумінь конкретних
математичних понять з теми, яка вивчалась. Наприклад, тема “Числова
послідовність. Границя числової послідовності”. Завдання І рівня.
1. Чи має границю послідовність xn = (−1) n ?
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n −1
.
n +1
Варіанти відповідей: а) 5 ; б) 1 ; в) 2 ; г) інша відповідь.
6
6
5
1 1
3. Записати загальний член послідовності 1; ; ;...
4 9
1
1
1
Варіанти відповідей: а) ; б) 2 ; в) 1 + 2 ; г) інша відповідь.
n
n
n
ІІ рівень – це завдання, які використовуються для формування
понять, безпосереднього застосування вивчених тверджень, законів,
правил, закріплення алгоритмів. Вони не потребують спеціальної
діяльності для пошуку їх розв’язання. Результат ми одержуємо через дватри кроки. Такі завдання повинні займати основне місце у навчальному
процесі, так як вони спрямовані на стимулювання студентів до повторення
набутих знань, до аналізу навчального матеріалу, до повторення дій для
формування умінь та навичок. Наприклад, тема “Числова послідовність.
Границя числової послідовності”. Завдання другого рівня.
(n + 1) 3 − (n − 1) 3
1. Обчислити границю послідовності: lim
.
n→∞ ( n + 1) 2 + ( n − 1) 2
Варіанти відповідей: а) 2; б) 3; в) ∞; г) інша відповідь.
2 n +1
⎛n − 2⎞
.
2. Обчислити границю послідовності: lim ⎜
⎟
n →∞ ⎝ n + 2 ⎠
Варіанти відповідей: а) е; б) е -10; в) -10; г) інша відповідь.
ІІІ рівень – це завдання, на основі яких можна організувати
математичну діяльність студентів на рівні аналізу умови, складання плану
розв’язання задачі, критичного осмислення одержаних результатів,
доведення певних тверджень, отримання висновків із наявних фактів. Ці
задачі застосовуються для засвоєння студентами глибоких знань і як
противага “зубрінню” і забезпечують творче застосування знань,
оволодіння деякими методами наукового пізнання. Наприклад, тема
“Числова послідовність. Границя числової послідовності”. Завдання
третього рівня.
n −1
1. Довести за означенням, що lim
= 1.
n →∞ n
(n + 2)!+ (n + 1)!
2. Обчислити lim
.
n→∞ ( n + 2)!−( n + 1)!
2.

Обчислити суму перших трьох членів послідовності xn =

Варіанти відповідей: а) 1; б) 0; в) ∞; г) інша відповідь.
Розроблені таким чином модульні програми для певної теми чи
кількох тем або розділів забезпечують досягнення поставлених цілей
одержання якісної підготовки фахівців.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.Д. Орлова
Одесская национальная морская академия,
г. Одесса, УКРАИНА
E-mail: renar@tm.odessa.ua

Курсанты Одесской национальной морской академии, получающие
диплом специалиста или магистра, должны владеть не только различными
методами высшей математики, но и умением использовать полученные
знания в реальных жизненных ситуациях. При изучении курсантами
магистрами или специалистами специальных разделов курса высшей
математики знание учебных программ и календарных планов на весь
семестр обучения, необходимо для того, чтобы вносить коррективы в
индивидуальный план своей работы в период обучения.
Изложение специальных разделов курса высшей математики
особенно, практическое использование математических методов в теории
автоматического регулирования не следует строго относить к предметам,
освоение которых строится на структурно-ориентированной основе (под
этим подразумевается возможность жестко и однозначно задать схематизм
предмета и его организации)[3,5]. В этом случае, более приемлемо,
отнести изучаемые разделы к предметам группы «позиционноориентированных» [3],так как в этом случае допускается многозначность
позиций, неоднозначность трактовок полученных результатов. Имеется в
виду возможность описания одного и того же процесса принципиально
разными типами уравнений.
К особенностям методики обучения курсантов магистров следует
отнести способ реализации образовательного процесса. Исходя из
реальных ситуаций, процесс образования строится на учебном диалоге
преподавателя и курсанта специалиста (магистра), который направлен на
совместное конструирование программной деятельности.
В рабочих и учебных программах для аудиторных занятий
предусмотренно 51% от общего объёма часов, таким образом, на
самостоятельную работу курсантов по изучению курса выносится
практически половина общего курса. В связи с этим организация
самостоятельной работы курсанта и контроль за выполнением этой работы
преобретают особое значение [1,2,4].
Существенными компонентами организации самостоятельной познавательной деятельности являются внутренняя мотивация и наличие творческих умений обучающихся. Умение самостоятельно мыслить,
способность ориентироваться в новом материале, самому видеть
нерешенные проблемы, умение искать пути их решения, используя
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различные литературные источники, критичность ума и возможность
использования полученных знаний в других изучаемых предметах.
При таком подходе к изучению предмета следует изменить
традиционную систему контроля знаний. Прежде всего, необходимо
установить минимум, который необходимо освоить для обеспечения
адекватного восприятия специальных разделов высшей математики.
Разработать адекватную систему тестирования курсантов, осуществлять
технологии обучения "по результатам".
Необходимо сменить и позицию преподавателя по таким пунктам:
оценка преподавателем курсантов; курсант не должен делать ошибок;
преподаватель знает, как и что должен отвечать курсант; преподаватель
учит, а курсант учится; преподаватель должен знать ответы на все
вопросы, которые возникают на занятии; на вопрос преподавателя всегда
должен быть ответ.
Позиция преподавателя – это позиция консультанта создающего
атмосферу "свободы выбора в обучении" предмета высшей математики.
При изложении и изучении курса преподаватель должен, использовать
методы, стимулирующие активность обучаемого, соотносить содержание
учебного материала с конкретными задачами теории автоматического
регулирования, стимулировать интерес к познанию новых разделов через
выяснение появившихся вопросов, ибо возникшие вопросы вызывают
потребность в новых знаниях.
Подготавливать и настраивать курсантов на информацию и на тот
процесс, которые будут предлагаться на следующих этапах работы.
Предлагать для углубленного изучения специальные разделы « Высшей
математики» и указывать возможность их использования в будущей
специальности.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ В УМОВАХ КРЕДИТНОМОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Г.С.Пастушок
Національний університет “Острозька академія”
м.Острог, УКРАЇНА

Система контролю знань навичок і умінь повинна будуватися на
єдиних об’єктивних критеріях, бути простою і зручною, одночасно
визначати стан якості підготовки контингенту студентів не тільки з точку
зору наявності предметних знань умінь, але і сформованості загальних і
специфічних розумових дій, прийомів розумової діяльності та тих
прийомів навчальної роботи, без яких програма навчання не може бути
реалізована. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу визнати,
що теоретичним обґрунтуванням педагогічного контролю є концепція
навчання як системи (А.М.Алексюк, М.І.Махмутов, І.Я.Лернер).
Психологічною сутністю стимулювання студентів до навчання є
визначення контролю як єдності управління мотивацією суб’єкта учіння та
саморегуляції
навчально-пізнавальної
діяльності
(Л.С.Виготський,
О.М.Леонтьєв, К.К.Платонов, С.Л.Рубінштейн). Із уведенням у навчальний
процес нових технологій з’являються нові нетрадиційні форми і методи
контролю, які відображені у працях М.А.Бондаренка, Н.М.Туринської,
І.Є.Булах,
Н.Д.Наумова,
В.Н.Нуждіна,
Л.П.Одерія,
В.Л.Рисс,
Л.М.Русакової, Т.В.Солодкої.
Рейтингова система оцінювання знань студентів успішно виконує
такі функції: діагностичну, навчаючу, розвиваючу та виховну; знаходять
відображення три організаційні принципи педагогічного контролю:
виховуючий, систематичність, всебічність. Досвід впровадження
рейтингової системи оцінювання знань дає можливість говорити про вплив
на навчально-виховний процес, а саме: активно впливає на характер
навчання; дозволяє запровадити у навчальний процес гнучкі робочі
програми, індивідуальне навчання; розширює рамки самостійної роботи
студента; вводить елемент змагання (боротьба за свій рейтинг,
застосування моральних та матеріальних стимулів); сприяє систематичній
роботі протягом триместру (семестру); впливає на стосунки між
викладачем та студентом і змінює їх; посилює мотивацію студентів та
підвищує якість навчання; підвищує ефективність праці викладача.
Рейтингова система оцінювання успішно діє в НаУОА, де
навчальний процес здійснюється по триместрах. Остаточна оцінка
виставляється за чотирибальною системою (відмінно, добре, задовільно,
незадовільно), але їй відповідає певна шкала, виражена в балах, на які
розбита найвища кількість балів -100, яким оцінюється вся навчальна
діяльність студента з дисципліни. Всі види навчальної діяльності студента
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протягом триместра (практичні заняття, виконання письмових робіт,
модульний контроль, залік, іспит) оцінюється відповідною кількістю балів,
залежно від рівня складності завданням надається певна вартість в балах
так, щоб загальна сума балів дорівнювала максимальній кількості їх за
видом діяльності. За даною системою оцінювання розділяємо призначення
окремих видів контролю в навчальному процесі: формуючого або
поточного (практичні заняття), заліково-тематичного (підсумкові
контрольні роботи, підсумкового (модульний контроль, залік, іспит).
Рейтингова система оцінювання не допускає можливості незасвоєння
певного розділу студентами, бо відповідна вартість питань цього розділу
віднімається, що веде до зниження кількості балів.
Дослідження показали, що використання навчального рейтингу дає
чимало відчутних переваг. Для студента, наприклад, значення рейтингової
системи полягає у тому, що вона: орієнтує його на всебічне розкриття
своїх здібностей; активізує його роботу, робить її ритмічною і
систематичною протягом всього триместру(семестру); вносить більше
мотивованості в його дії; формує самотність, ініціативність, творчість і
відповідальність, що дуже важливо в умовах переходу в ринковий світ;
підвищує об’єктивність оцінки його знань, майже повністю виключає
випадкову залежність від вдалої чи невдалої відповіді на заліку або іспиті,
бо студент приходить до сесії з певним наробком – багажем балів, які
складають основу його майбутньої оцінки за опанування змістом тієї чи
іншої навчальної дисципліни; неабияке значення має й те, що при цьому
зменшується його психологічне навантаження під час підсумкового
контролю.
Викладачеві рейтинг дає змогу: реалізувати його прагнення до
диференційованого й індивідуального підходу в роботі зі студентами; бути
не озвучувачем інформації з дисципліни, а помічником студентів у їхньому
здобуванні знань; більш рівномірно розподіляти педагогічне навантаження
протягом року, як і студентам уникати перевантаження в сесійний період;
більш активно, творчо, методично обґрунтовано вест навчання.
Великі переваги переваги рейтингової системи для організації
навчального процесу: зникає упереджений підхід до оцінки знань, істотно
розширюється шкала оцінок, що дає можливість більш об’єктивно
порівнювати успіхи студентів; вступають в дію нові фактори заохочення до
праці, зростає роль змагання чи навіть конкуренції особистостей, підвищується
відповідальність студента за результати навчання, що дуже важливо для
утвердження в навчальному закладі культу навчання; підсилюється
індивідуальне навчання; розширюються рамки і значення самостійної роботи
студентів; зникає проблема відвідування занять; змінюються взаємини
викладачів та студентів у напряму утвердження сучасної педагогіки їхнього
співробітництва. А найголовніше те, що все це сприяє підвищенню якості
навчання, більш високому рівневі підготовки фахівця.
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ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ В ВНЗ
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
С.В.Петренко
Сумський державний педуніверситет ім. А.С.Макаренка,
м. Суми, УКРАЇНА
Е-mail: sv_petrenko@iatp.org.ua

Приєднання України до Болонського процесу, курс держави на
європейську інтеграцію, здійснення модернізації освітньої діяльності у
контексті європейських вимог ставить нові вимоги до освіти в цілому.
Входження України до Європейського освітнього і наукового поля
сприяє покращенню якості освіти і забезпечує на цій основі
конкурентноспроможність випускників ВНЗ та престижу української
вищої освіти у світовому освітньому просторі.
У зв’язку з цим у навчальних закладах як загальноосвітніх так і вищих
повинні відбуватися комплексні, системні зміни, які повинні забезпечити
формування якісно нового освітнього середовища [1].
Перехід ВНЗ на кредитно-модульну систему вимагає особливої
підготовки перш за все, випускника старшої школи.
Великі надії в цьому плані покладаються на розвиваючу модульнорейтингову систему в профільній школі.
Ця система організації навчального процесу сприяє швидкій адаптації
учнів до змінних вимог сучасного життя, стимулює учасників навчального
процесу до досягнення більш високих показників у навчанні і готує учня
до навчання у вищому навчальному закладі за новими технологіями з
залученням їх до наукової роботи [3].
Основними завданнями модульно-рейтингової системи організації
навчання у старшій школі є:
− систематизація роботи учнів протягом семестру;
− підвищення рівня активності учнів і спонукання їх до змагальності в
навчальних досягненнях;
− підвищення рівня адаптації до швидкозмінних вимог сучасності;
− скорочення затрат бюджету часу на проведення атестації навчальних
досягнень;
− набуття учнями навичок самостійної науково-практичної та
дослідно-наукової діяльності;
− стимулювання прагнення учнів до саморозвитку та самоосвіти.
Така система організації навчального процесу передбачає:
− відхід від класичної схеми навчання;
− раціональний поділ навчального матеріалу на модулі й перевірку якості
засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля;
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− перевірку якості підготовки учнів до кожного практичного,
семінарського та лабораторного заняття;
− можливість використання ширшої шкали оцінювання знань;
− вирішальний вплив суми балів, одержаної протягом семестру, на
підсумкову оцінку з навчальної дисципліни;
− виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного
зростання й мобільності в умовах реформування сучасного
суспільства.
Очікувані наслідки впровадження модульно-рейтингової системи
організації навчального процесу:
1. Інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості
підготовки випускника старшої школи.
2. Систематичне засвоєння навчального матеріалу.
3. Встановлення зворотного зв'язку з кожним ліцеїстом на певному
етапі навчання.
4. Ріст навичок самостійної роботи учня.
5. Скорочення непродуктивного навчального часу.
6. Ріст ступеня внутрішньої свободи і відповідальності учня.
7. Підвищення відповідальності учнів за результати навчальної
діяльності.
8. Психологічне розвантаження учня наприкінці семестру.
9. Контроль і своєчасне корегування навчально-виховного процесу;
зменшення кількості пропусків навчальних занять.
Організація навчальної роботи згідно з модулем має творчий
характер і є одним з важливих шляхів реалізації профільного навчання [2].
Уведення модульно-рейтингової системи організації навчального
процесу дає можливість зробити навчальний процес гуманним і духовним
як за характером так і змістом міжособистих взаємин та підготувати учня
до навчання в ВНЗ за кредитно-модульною системою.
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ПРО НАСТУПНІСТЬ ЗАГАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
М.В.Працьовитий, Л.В.Ковальова
Київський національний педуніверситет ім. М.Драгоманова
м.Київ, УКРАЇНА

Комплексне вирішення провідної загально-освітньої проблеми
підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців передбачає,
на нашу думку, формування навичок закономірного та безпомилкового
мислення. Ці риси (якості) особистості суб’єкта навчання породжуються,
формуються і розвиваються здебільшого завдяки математичній освіті.
Інтелектуальний розвиток людини відбувається безперервно протягом
усього життя під впливом великої кількості факторів (чинників)
суб’єктивного та об’єктивного характеру. Він невпинно йде своїм шляхом
переважно без зовнішнього втручання, але це не означає, що цей шлях має
бути стихійним. Більш того, з метою його прискорення та поглиблення
викладач має нагоду, користуючись принципом наступності фахової
підготовки, суттєво підвищити ефективність загально-освітньої діяльності.
Стиль мислення (повноцінність аргументації) забезпечується
повнотою узагальнень (понять, категорій) і повнотою та дотриманістю
класифікацій. При цьому слід уникати:
- необґрунтованих узагальнень та аналогій;
- суто емоційних концепцій щодо висування гіпотез;
- суб’єктивного вибору системи незалежних аргументів.
Завдяки стилю мислення визначається чіткість теоретичних зв’язків,
простота і прозорість наукових конструкцій і тому подібне. Багаторічний
досвід викладання математичних дисциплін свідчить про те, що робота над
засвоєнням понять, їх властивостей та взаємозв’язків неминуче виховує у
суб’єкта навчання спонтанно але достатньо послідовно цілий ряд рис, які
мають яскраве моральне забарвлення.
Головна функція змісту неперервної математичної освіти, на нашу
думку, полягає у цілісному орієнтуванні з позицій практичної корисності
суб’єкту навчання ефективно використовувати математичні знання з
метою оптимальної адаптації в умовах конкуренції. В зв’язку з цим
виникає гостра потреба в підручниках та посібниках нової архітектури, за
допомогою яких суб’єкт навчання зміг би самостійно вибрати режим
вивчення предмету, глибину та обсяг навчального матеріалу у
відповідності до своїх можливостей і потреб.
Ідея полягає в тому, що суб’єкту навчання для кожного заняття
пропонується спеціально, „доцільно” підібрані задачі, розв’язуючи які
відбувається засвоєння спеціальних знань. Цей метод дає можливість у
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відповідності до принципу „навчати інших чому небудь” – означає вчити
їх вчитися.
Таким чином, задача полягає не лише у викладанні знань, але і в
навчанні самого суб’єкта набувати ці знання шляхом невпинних
тренувань, тільки самостійна робота під чітким керівництвом високо
ерудованого викладача можуть забезпечити успіх [1]. Кредитно-модульна
система спрямована на те, щоб «на малому навчити великому», тобто на
мінімальній кількості навчальних фактів привести того, що навчається, до
можливості узагальнень та нових відкриттів [3]. При умілому підборі
завдань з поступовим зростанням труднощів у суб’єкта навчання
гартуються воля, ретельність та наполегливість. Саме завдяки втіленню в
навчальний процес кредитно-модульної системи можна створити найбільш
сприятливі умови для плідної реалізації ідеї наступності при викладанні
математики. Наступність, та нашу думку, зосереджує в собі прищеплення
суб’єктові навчання впевненості у власних силах та допомоги йому коли
це для нього необхідно. Переконливим і яскравим прикладом корисності
навчання, яке ґрунтується на цьому положенні, є багаторічна педагогічна
діяльність В.Ф.Шаталова.
Проблема наступності математичної освіти особливо яскраво
проявляється у вигляді протиріччя між традиціями середньої та вищої
школи. Вихід з такого положення вбачається у застосуванні в навчальному
процесі ВНЗ спеціального компактного «стиковного курсу» математики,
який без зламу з’єднював би шкільний та вузівський курси. Особливість
такого курсу [2] полягає у викладанні елементів елементарної математики
з позицій вищої математики з використанням прийомів останньої,
звертаючи увагу не на розрізнені факти, а на їх взаємозв’язки, вивчаючи не
конкретні прийоми, а принципи, які їх породжують.
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СИСТЕМНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
М.В. Працьовитий, В.М. Усенко
Луганська філія Інституту прикладної математики
та механіки НАН України
м.Луганськ, УКРАЇНА
E-mail: algebra@lgpu.lg.ua

З розвитком сучасних технологій, ускладненням їх інформаційного та
технічного забезпечення, супроводження та впровадження, значно
посилюються вимоги до рівня, якості і, особливо, до змісту освіти в будьякому фаховому напрямку. Чітко окреслилася тенденція відставання змісту
фахової освіти від реальних вимог до нього з боку умов професійної
діяльності спеціалістів. Подальший розвиток цієї тенденції з необхідністю
тягне кризу неадекватності змісту освіти умовам її реалізації. Подолання
кризи неадекватності в сучасних умовах потребує якісно нових підходів до
визначення змісту освіти, принципів та технологій її формування.
Концепція фундаменталізації змісту освіти є провідною в цьому напрямку.
Вона, однак, вимагає перегляду її основних засад та нового визначення
самого поняття фундаментальної освіти. Задачі фундаментальної освіти в
наш час не зводяться до формування теоретико-методологічної бази для
спеціальних розділів фахової освіти. Основною сучасною задачею
фундаментальної освіти є забезпечення можливості синхронної адаптації в
умовах динамічних змін інформаційного середовища, в якому реалізується
професійна діяльність. Це означає, що зміст фундаментальної освіти має
володіти усіма ознаками універсальності, які повною мірою можуть бути
досягнутими лише за умови включення до її складу математики. Проблема
математизації фундаментальної освіти – перший основний системний
чинник перегляду принципів формування змісту загальної математичної
освіти.
В той же час особливої гостроти набула проблема формування змісту
фахової математичної освіти. Маючи свою специфіку, вона, однак, має
розглядатися в контексті загальної проблеми математизації.
Головною ознакою сучасного стану математики є її концептуальне
розгалуження – розшарування її змісту за вихідними концепціями
побудови замкнених математичних теорій. Таке розшарування
відбувається не лише на метапредметному рівні – рівні вибору
методологічних концепцій (такими, якими, наприклад, є теоретикомножинна концепція та концепція конструктивізму), а й в межах самих
методологічних концепцій – на рівні внутрішньої концептуалізації
предметної області.
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Повний аналіз феномену концептуального розгалуження математики є
суто методологічною проблемою математики, розв’язання якої є ще
далеким від завершення. Проблема концептуального розгалуження набуває
ваги другого основного системного чинника перегляду принципів
формування змісту математичної освіти.
Постають при цьому принаймні два головних дидактичних аспекти
проблеми концептуального розгалуження математики:
• проблема адекватності змісту фахової математичної освіти,
• проблема толерантності змісту загальної математичної освіти
змістові освіти фахового спрямування.
Ці проблеми не можна розглядати окремо від проблеми актуалізації
дескриптологічної функції математики в формуванні змісту фахової освіти
–
коли
математика
впроваджується
як
необхідний
фактор
фундаменталізації освіти (в будь-якому фаховому напрямку). На цьому
напрямку постає третій основний системний чинник перегляду принципів
формування змісту математичної освіти.
Авторами роботи, що анонсується, та виконавцями НДР 0103U000026
– "Генезис та систематизація змісту математичної освіти" пропонується
розробка системних основ розв'язання проблеми концептуалізації змісту
математичної освіти та проблеми його дидактичної реалізації.
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Сучасний розвиток економіки та перехід її до системи ринкових
відношень „висувають нові вимоги до математичної підготовки студентів”
[1]. Проблема „забезпечення належного рівня математичної підготовки”
майбутніх спеціалістів стає особливо актуальною [2].
Питання сучасного рівня математичної підготовки студентів ВЗО
обговорюються як окремими авторами, так і в нормативних документах
[3], [4].
Необхідно підкреслити, що традиційний процес навчання
математики та теорії ймовірностей і математичної статистики зокрема,
потребує суттєвої модернізації, а саме: студент повинен учитися
самостійно, адже якість підготовки спеціалістів у вищій школі
визначається не тільки обсягом певних знань і навичок, а й здатністю до
самоосвіти і творчої діяльності.
В системі сучасної вищої освіти в процесі підготовки студентів
економічного профілю з курсу теорії ймовірностей та математичної
статистики актуальним є:
- підсилення акценту на подання матеріалу в операторній
(безкоординатній) формі, що допомагає зосередити увагу на
природних (інваріантних) закономірностях процесів і явищ;
- курс не повинен вивчатися формально; обов’язково треба
розглядати прикладні та професійно значущі задачі;
- курс необхідно будувати за принципом достатньої мотивації нових
понять.
В останні роки проводяться активні пошуки розв'язання проблеми
оновлення змісту та удосконалення методів, організаційних форм і засобів
навчання теорії ймовірностей і математичної статистики у ВЗО:
- нові підходи до методики викладання курсу теорії ймовірностей і
математичної статистики;
- використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій;
- комп’ютерна діагностика рівня знань студентів;
- методи самостійної роботи.
256

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

Разом з тим, аналіз методичної і навчальної літератури показав, що
поза увагою науковців-методистів та викладачів залишилася низка
важливих питань, які вимагають суттєвих змін в підходах до вивчення
теорії ймовірностей та математичної статистики. При цьому дуже
важливим є розуміння і усвідомлення того, що підвищення ролі теорії
ймовірності і математичної статистики, як навчальної дисципліни, в
формуванні спеціалістів економічного профілю вимагає не збільшення
кількості годин на її вивчення, а удосконалення змісту і самої методики
навчання, яка б урахувала наступні вимоги:
- впровадження професійної спрямованості курсу теорії ймовірностей
і математичної статистики;
- розв’язування на практичних заняттях поряд з формальними
задачами прикладні і професійно спрямовані задачі;
- забезпечення інтеграції теорії ймовірностей і математичної
статистики з дисциплінами економічного циклу та формування
системи інтегрованих курсів;
- здійснення в навчальному процесі індивідуалізації і диференціації,
що є важливим аспектом в умовах особистісно орієнтованого
підходу до навчання;
- забезпечення умов для реалізації потенціальних можливостей
подальшого росту кваліфікації молодих спеціалістів шляхом
впровадження в навчальний процес активних та інноваційних
методів навчання;
- здійснення процесу навчання в атмосфері доброзичливої
вимогливості, основою якої є управління взаємовідношеннями та
взаємодіями між кожним студентом і колективом в цілому,
встановлення партнерських відносин між особистістю викладача і
особистістю студента, при яких повністю зникають психологічні
бар'єри.
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СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТУИТИВНОГО КОМПОНЕНТА
КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ У СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Н.В. Резникова
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА

Представляемое исследование является элементом поиска подходов к
обучению в условиях лавинообразного роста объема информации, разработки
новых методологий передачи знаний с учетом особенностей когнитивного
стиля усвоения, переработки и использования баз знаний, выявления системы
врожденных и приобретенных способностей, профессионального отбора для
успешной деятельности в какой либо из сфер, к числу которых принадлежит
развитие, использование и преподавание математических знаний. Оно
заключалось в выявлении методами психологии интуитивного компонента
когнитивного стиля у студентов, отобранных и обучающихся
профессиональному применению, развитию и преподаванию математики, а
также в оценке роли развитого интуитивного компонента когнитивного стиля в
процессе учебы; процента студентов с выраженным интуитивным стилем и с
аналитическим дедуктивным стилем математического мышления; связи
развитого интуитивного компонента когнитивного стиля с успехами в учебе,
студенческой научной работе; степени ориентированности системы отбора
будущих студентов на обладающих выраженным интуитивным или же
аналитическим компонентом стиля математического мышления.
В качестве инструментария использована серия математических задач,
ориентированных на определение преобладания интуитивного или
аналитического компонента когнитивного стиля.
Применялась гипотеза о существовании взаимосвязи между преобладанием интуитивного мышления и когнитивным стилем, в частности с
выраженность таких его параметров, как импульсивность и полезависимость.
С целью ее эмпирической проверки использовались методики изучения
когнитивного стиля полезависимость – поленезависимость – «Тест включенных
фигур Готшильда» и измерения импульсивности – рефлексивности MFFT Дж.
Когана. Для выявления взаимосвязи между преобладанием интуитивного и
аналитического компонента когнитивного стиля и индивидуальным профилем
асимметрии была использована методика измерения функциональной
асимметрии.
Для проверки предположения о том, что преобладание интуитивного и
аналитического стиля мышления влияет на особенности ассоциаций
испытуемых, использована методика свободных ассоциаций на математические
понятия. Исследование продемонстрировало возможность выделения групп
студентов с преобладанием интуитивного или аналитического мышления.
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Процент студентов с преобладанием аналитического компонента когнитивного
стиля (83% от общего числа опрошенных) превышает процент испытуемых с
преобладанием интуитивного компонента (17%). Существуют выраженные
различия в особенностях когнитивного стиля и познавательной деятельности у
студентов с преобладанием интуитивного и аналитического мышления.
Наиболее значимыми являются различия выраженности компонента
когнитивного стиля импульсивность-рефлективность.
Для студентов с преобладанием интуитивного мышления более
характерна импульсивность. Они легко склоняются в пользу любой гипотезы,
не учитывая степени её обоснованности и не анализируя все возможные
альтернативы. Студентам с преобладанием аналитического мышления более
свойственна рефлективность, в процессе решения задач гипотезы проверяются
и многократно уточняются.
Для студентов с интуитивным мышлением характерна выраженность
параметра когнитивного стиля полезависимость, что говорит о целостности,
глобальности, недифференцированности восприятия. Для студентованалитиков больше свойственна поленезависимость – аналитичность,
дифференцированность восприятия. Выявлены значимые различия в
особенностях функциональной асимметрии студентов исследуемых подгрупп.
Для испытуемых с преобладанием интуитивного мышления характерно
доминирование правого полушария или же одинаковое развитие обоих
полушарий. Для испытуемых с выраженным аналитическим мышлением
характерно доминирование формально-логического левого полушария и в
гораздо меньшей степени - одинаковое развитие обоих полушарий.
Обнаруживаются различия в особенностях ассоциаций испытуемых. Для
студентов-интуитов характерны творческие и смешанные ассоциации на
математические понятия, что говорит о нестандартности мышления,
способности отойти от существующих догм и правил. Аналитикам свойственны
математические и смешанные ассоциации, свидетельствующие о
стандартности, логичности мышления испытуемых, его привязанности к
нормам математического языка. Существует прямая связь между
преобладанием интуитивного мышления и успеваемостью. У студентовинтуитов успеваемость выше, чем у аналитиков, что говорит о том, что развитая
интуитивность мышления способствует более успешному овладению учебным
материалом.
Сопоставляя число студентов разных специальностей факультета с
выраженным интуитивным или же логическим компонентом когнитивного
стиля и данных о конкурсе при их отборе для обучения на соответствующие
специальности (максимальный – на специальность «статистика», более низкий
– «прикладная математика» и минимальный – «математика») можно сделать
вывод, что преобладание интуитивного компонента является фактором более
успешного участия в конкурсном отборе.
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РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В КУРСАХ
АЛГЕБРИ І ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ
Т.І.Cавочкіна
Харківський національний педуніверситет ім.Г.С.Сковороди
м. Харків, УКРАЇНА,
E-mail: savochkinat@rambler.ru

Зрозуміло, що спрямовуючи вищу освіту України до Європейського
простору освіти, найважливішим аспектом є те, щоб рівень навчання
якісно відповідав загальновизнаним стандартам Болонського процесу [1].
Разом з цим зменшується кількість аудиторних годин, які
відводяться навчальним планом на вивчення дисциплін математичного
циклу. З іншого боку, вимоги до фахової підготовки майбутнього вчителя
математики зростають.
У зв’язку з цим, важливого значення набуває правильно поставлена і
продумана до деталей методика викладання основних математичних
дисциплін, кожна з яких має свій предмет дослідження і свою програму
для викладання.
Назріла необхідність переглянути зміст і методи викладання окремих
математичних дисциплін і перейти до побудови єдиного курсу вищої
математики для студентів педагогічних спеціальностей. На першому етапі
побудови такого курсу важливого значення набуває проблема розширення
міжпредметних зв’язків при викладанні основних дисциплін математичного циклу.
Досліджується проблема розширення міжпредметних зв’язків на базі
таких фундаментальних понять математики, як конгруенція і процес
факторизації.
Основна задача полягає у тому, щоб розкрити рівень і можливості
міжпредметних зв’язків основних математичних дисциплін, та вказати
шляхи підвищення ефективності процесу викладання математики у
педагогічному вузі, зокрема алгебри та теорії чисел.
Як відомо [2], основною задачею загального курсу вищої алгебри є
дослідження і вивчення різноманітних алгебраїчних систем: півгрупа,
група, кільце, поле, лінійний простір, алгебра матриць, класичні алгебри,
числові системи, алгебра многочленів і таке інше; тобто об’єктів виду
А=〈М, о1,..., ок,w1,...,wl〉, де М – непуста множина елементів довільної
природи; оі, wj – алгебраїчні операції і відношення на М.
Одним із універсальних підходів до вивчення алгебраїчної системи А
є наступний. На множині М визначається деяка конгруенція γ і будується
нова фактор-алгебра ⎯А = А/γ, елементами якої є класи абстракції
(суміжності або еквівалентності) γ(х), де х∈М.
Виходячи із властивостей фактор-алгебри ⎯А і класів суміжності
260

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

γ(х), встановлюють будову і властивості самої алгебри А. Відмітимо, що
процес факторизації – це процес переходу від алгебри А до фактор-алгебри
⎯А.
Крім того необхідно відмітити, що поняття конгруенції тісно
пов’язане із поняттям гомоморфізму ϕ: А → В алгебри А на алгебру В.
А саме, нехай γ = {(а1, а2) | ϕ(а1) = ϕ(а2)}, тоді відношення γ є
конгруенцією на алгебрі А, причому, фактор-алгебра ⎯А = А/γ ізоморфна
алгебрі В.
Відмітимо, що процес факторизації в алгебрі відіграє надзвичайно
важливу роль в різних алгебраїчних напрямках досліджень: у теорії кілець,
теорії груп, теорії півгруп, в теорії лінійних алгебр, в теорії універсальних
алгебраїчних систем, в теорії многовидів, в теорії формацій, в теорії
категорій і таке інше.
В алгебрі (як в навчальному курсі, так і в алгебраїчних наукових
дослідженнях) широко використовуються такі алгебраїчні об’єкти, як
ідеал, нормальна підгрупа, підпростір, гомоморфізм. Вони виступають як
самостійні об’єкти дослідження і як інструмент дослідження інших
математичних структур. Спільним для них є те, що за допомогою них
визначається конгруенція γ алгебраїчної системи А, а тому і факторалгебра ⎯А = А/γ.
А саме, якщо I – ідеал кільця А, то відношення γ = γI = {(х, у) | х – у
∈ I} є конгруенцією на А і отримуємо фактор-кільце ⎯А = А/I. Аналогічно,
якщо Н – підпростір лінійного простору V над полем Р, то маємо факторпростір ⎯V = V/Н.
Нарешті, якщо N – нормальна підгрупа групи G, то відношення γ =
{(х, у) | х⋅у –1 ∈N} є конгруенцією на G і маємо фактор-групу ⎯G = G/N.
Проведений аналіз показує, що ґрунтовне оволодіння поняттям
процесу факторизації дає можливість:
1) значно спрощувати математичні викладки у процесі викладання
математики;
2) об’єднати у одну спільну схему такі важливі поняття, як: ідеал
кільця, нормальна підгрупа, фактор-простір і таке інше;
3) використовувати, як інструмент дослідження нових алгебраїчних
об’єктів навчального курсу алгебри та теорії чисел.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
И.К.Сахацкая
Киевский университет экономики и технологий транспорта
г.Киев, УКРАИНА
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Подготовка для Украины высококвалифицированных инженеров
является стратегической задачей, так как пренебрежение к техническому
образованию приводит к серьезным техногенным катастрофам. Но в
основе инженерного образования лежит знание основ высшей математики
как фундамента для получения специальных знаний.
Поэтому после окончания курса высшей математики студенты
должны уметь формулировать математические задачи, выбирать
математический метод для решения, применять численные методы
решения с использованием современной компьютерной техники и на
основе полученного математического анализа давать практические
рекомендации. И здесь возникает вопрос: каким образом всему этому
можно научить за то число часов, отведенное на преподавание высшей
математики в ВУЗе и на той базе элементарной математики, с которой
приходит студент первого курса из школы? Тем более что сейчас большая
часть обучения приходится на самостоятельную работу студента. Даже
при наявности программ, соответствующих учебников возникает
потребность постоянного контакта с
преподавателем, а до
компьютеризации всей страны еще очень далеко. При изучении
математики необходимо исходить из того, что деление на чистую и
прикладную математику не может быть строго проведено и основним
критерием знаний студентов является использование математических
методов для решения практических задач. Но курс высшей математики
невозможно построить, исходя только из специфики будущей
специальности неучитывая логики построения самой математики. Любая
наука имеет внутреннюю структуру, некоторые разделы не имеют
прикладного характера, но они необходимы для объяснения последующих
тем прикладного характера. Для многих студентов решение чисто
математических задач намного легче, чем постановка и решение задач,
связанных с будущей специальностью. Целью при изучении математики
является получение студентом определенной части знаний, умения
использовать
изученные
математические
методы,
развитие
математической интуиции, воспитание математической культуры.
Преподавание математики доложно быть достаточно простым и в тоже
время базироваться на строгом изложении материала. Учить надо
необходимому и тому, что сложно выучить самостоятельно. На этих
принципах и надо строить учебные программы. Часто студенты
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недовольны тем, что их обучают, как они считают, никому ненужным
методам. Если встретится такая задача, то они посмотрят в справочниках.
Также все чаще и чаще не остается времени на объянение прикладных
аспектов, несмотря на то, что многие теоремы приводятся без
доказательств, а только в виде формулировок и акцентируется их значение
или для дальнейшего изложения материала, или для практики. И это
является плохой тенденцией, так как заменяет углубленное изучение
материала поверхностным знакомством, что снижает и без того достаточно
низкий средний математический уровень будущих специалистов.
Для правильной постановки преподавания математики для любой
специальности необходим тесный контакт и взаимопонимание между
математическими и специальными кафедрами, что предполагает высокую
квалификацию
сотрудников
этих
кафедр.
Поэтому
подбор
высококвалифицированных кадров для педагогической работы в ВУЗах
является основним заданием. В настоящее время наблюдается тенденция
принятия на работу на математические кафедры ВУЗов преподавателей, не
имеющих базового образования. В настоящее сремя нет точных рецептов,
как излагать различные разделы высшей математики. Методика
преподавания математики не является наукой, это искусство. Лекции не
должны сводится к пересказыванию учебника. Хотя в настоящеевремя
наметилась тенденция к сжатости в изложении материала, что приводит к
полному непониманию у студента зачем это ему необходимо, откуда все
это получается, и часто разорванности материала, отрывочности сведений.
Практически нет переводов на украинский язык классических изданий по
высшей математики.
Стремление таким образом облегчить изучение математики в ВУЗах
приводит к потере качественно более низкому уровню обучения не только
в области математики, но и других фундаментальных дисциплин, к более
низкому уровню выпускников Вузов.
Во всем мире высшее образование становится более
индивидуализированной, т.е. в скором будущем студенты, а не
преподаватели будут выбирать содержание учебной программы. Это
связано с тем, что студенты имеют разный уровень начальних знаний и
разные образовательные потребности. Возникает необходимость
разработки широкого спектра учебных программ и курсов, при этом
формирования учебного курса, способов обучения, оценивания знаний –
все это может быть поручено разным организациям. Студенты могут
изучать курсы разных университетов, а сдавать экзамены в другом ВУЗе.
Пока ни студенты, ни преподаватели не готовы к новым требованиям даже
в области тестирования. Традиции списывания, необходимость
выставления оценок согласно требований проверяющих не повышают
общий образовательный уровень выпускников. Математическая
безграмотность становится нормой.
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СИСТЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
С.П. Семенець
Житомирський держуніверситет ім. І. Франка
м. Житомир, УКРАЇНА

У роботі [5] автором були виділені методологічні основи системи
розвивального навчання, які успішно реалізовані в початковій школі, а
зараз упроваджуються в основній. Аналіз методологічних засад системи
розвивального навчання дозволив зробити висновок, що розвивальне
навчання в системі фахової та методичної підготовки майбутніх учителів
математики має насамперед відповідати дидактичному принципу
наступності. А тому методична система розвивального навчання майбутніх
учителів математики повинна будуватися на основі вже визначених та
прийнятих методологічних засад, які відповідно до особливостей вікового
та сензитивного періодів найбільшою мірою слугують реалізації
поставлених цілей розвитку особистості, формування суб’єкта навчальнопрофесійної діяльності. У зв’язку з цим фахова та методична підготовка
майбутніх учителів математики має відповідати методологічним засадам
системи розвивального навчання та ґрунтуватися на системі прийнятих
загальнонаукових методів відображення дійсності і мислення, які
відносяться до теоретичної групи.
1. Історичний і логічний загальнонаукові методи дослідження дають
змогу простежити об’єкт вивчення в динаміці його історичного
становлення і розвитку, обґрунтувати існуючі теоретичні уявлення,
висунути нові теоретичні припущення, розкрити внутрішні зв’язки і
закономірності розвитку об’єкта пізнання. В.Г. Бевз, розглядаючи історію
математики як інтеграційну основу навчання предметів математичного
циклу, зазначає: „Історичний підхід у навчанні служить сильним і дієвим
засобом у боротьбі з догматизмом і формалізмом, сприяє свідомому
засвоєнню математичних знань і формуванню творчої особистості” [1, 9].
2. Сходження від абстрактного до конкретного – загальна форма
наукового пізнання, закон відображення дійсності і мислення, є
методологічною основою реалізації системи розвивального навчання.
Оскільки математика як наука носить дедуктивний характер, то реалізація
цього принципу в процесі її вивчення відповідає діалектичному закону
єдності та відповідності форми і змісту.
3. У математиці в цілому, зокрема і в геометрії, набули широкого розвитку
аксіоматичні теорії, в основу яких покладено теоретико-множинні поняття.
Аксіоматичний метод побудови теорії передбачає перелік назви ряду об’єктів,
що вивчаються в цій теорії і вважаються вихідними (неозначуваними,
первісними); формулювання тверджень, які приймаються без доведення
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(аксіом). Такі теорії приводять до поняття математичної структури, яка дає
змогу сформувати узагальнене поняття про математичні теорії в цілому.
Відповідно до концепції розвивального навчання такі змістові узагальнення як
продукт сформованого теоретичного мислення мають складати основу фахової
підготовки майбутнього вчителя математики.
4. Побудова математичної теорії аксіоматичним методом передбачає
перевірку трьох вимог. Одна із них (найсуттєвіша – сумісність) вимагає
побудови моделей (інтерпретацій). Зведення математичної теорії до іншої
загальновизнаної (як правило декартової) у методі моделей є прикладом
цілісності, структурованості та логічної досконалості математичної науки. На
необхідності побудови моделей наголошував основоположник теорії
розвивального навчання В.В. Давидов: „Взагалі там, де змістом навчання є
зовнішні властивості речей, принцип наочності себе виправдовує. Але там, де
змістом навчання стають зв’язки і відношення предметів, – там наочність не є
достатньою. Тут, на наш погляд, вступає в силу принцип моделювання” [2, 385].
Згідно із сформульованим А.В. Петровським основним принципом
розвитку особистості в навчальній діяльності [4], розвиток особистості
студента обумовлюється дослідницьким характером його навчальнопрофесійної діяльності, яка формується у спеціально організованому
освітньому середовищі з таким типом міжособистісних відносин, що
академічна група студентів стає основною референтною групою,
створеною з метою розв’язування навчально-професійних задач. На
початковому етапі вирішальним фактором забезпечення такого типу
взаємовідносин в академічній групі є особистісна позиція викладача. Ця
позиція, за словами одного з фундаторів системи розвивального навчання
на Україні О.К. Дусавицького, „...виражається у відомому, але часто
ігнорованому принципі: гідність важливіше, ніж знання” [3, 105].
Методологічні засади реалізації системи розвивального навчання дають
можливість сформулювати науково обґрунтовану концепцію побудови
методичної системи розвивальної освіти майбутніх учителів математики.
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
С.В.Скрыпник, Е.В.Саркисьянц
Донецкий государственный университет экономики и торговли
г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: elena-sarkisyanc@yandex.ru

Естественнонаучное образование в сегодняшней высшей школе
испытывает серьезные трудности, обусловленные, прежде всего, падением
престижа математического образования, лежащего в основе инженернотехнических специальностей, следствием чего является уменьшение конкурса в
ВУЗы по этим специальностям и возрастание числа абитуриентов, стремящихся
поступить на гуманитарные направления образования, связанные с экономикой
и юриспруденцией. Математизация и компьютеризация практически всех
областей знаний требует более глубокого подхода к математическому
образованию в высшей школе.
Эти проблемы с определенной долей условности можно разбить на
следующие группы: проблемы начального уровня подготовки; проблемы
слабой взаимосвязи внутривузовских циклов дисциплин и несовершенства
учебных планов; проблемы материально-технической базы. Рассматривая эти
проблемы подробнее, можно отметить следующее.
Начальный уровень подготовки студентов и слушателей определяет их
возможности по восприятию и освоению нового учебного материала.
Недостаточный уровень начальных знаний и умений ведет к нарушению
принципа непрерывности в образовании из-за необходимости во время учебы в
вузе заниматься ликвидацией пробелов на предшествующем этапе подготовки.
К проблемам этой группы следует отнести и разноуровневость начальной
подготовки студентов, поскольку на ее выравнивание также требуются время и
дополнительные усилия преподавателя. Абитуриенты имеют весьма
неоднородную подготовку по математике.
Для решения второй проблемы проводится дифференциация
первокурсников по уровню подготовки и в зависимости от этого выстраивается
траектория их обучения. Этот вопрос особенно важен на современном этапе
реформирования школьного образования и переходе к профильному
образованию. Университетам необходимо курировать соответствующие
направления подготовки школьников. В некоторой степени решать эти
проблемы позволяет работа в базовых школах и профильных классах,
согласование рабочих программ школьных и вузовских дисциплин для
обеспечения преемственности в обучении, разработка и внедрение модели
непрерывного образования, которая предполагает решение на каждой ступени
образования определенных задач. В частности, на уровне средней школы,
целесообразно профориентация и углубленная подготовка по естественным
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наукам, для чего необходимы организация профильных классов в базовых
школах, постоянно действующих консультационных пунктов для учителей
математики в крупных городах и районных центрах, широкая пропаганда
естественнонаучных знаний с использованием всех средств массовой
информации; на уровне вузовского образования, необходима оптимизация
учебного процесса в плане рационального соотношения форм учебных занятий,
доли аудиторной и самостоятельной работы, разработка и внедрение новых
технологий образования, включающих современные подходы к обучению и
воспитанию, средств и методов самоконтроля, позволяющих студенту
корректировать модель своего образования.
Всеобщее
увеличение
так
называемой
«гуманизацией»
и
«гуманитаризацией» высшего, в том числе высшего технического, образования
в ущерб конечной цели работы технического вуза – подготовить
квалифицированного специалиста-профессионала – и, как следствие,
нерациональная модернизация учебных планов подготовки специалистов в
технических университетах привели к тому, что стало снижаться качество этой
подготовки. Возникла потенциальная опасность деградации технических вузов,
когда, вразрез своему предназначению, они будут готовить людей с высшим
образованием «вообще», а не конкретно, то есть способных лишь говорить о
своей деятельности, поверхностно и безосновательно судить о некоторых
задачах, но не решать их. «Усовершенствованные» учебные планы подготовки
специалистов с явно «гуманитарным перекосом» в ущерб дисциплинам
естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов не могут
в принципе обеспечить требования Государственного образовательного
стандарта в части квалификационных требований к выпускнику технического
вуза (особенно с учетом рассмотренных выше проблем начального уровня
подготовки). К этой же группе проблем можно отнести и несогласованность
рабочих программ отдельных дисциплин, недостаточное внимание вопросам
прикладной, вычислительной математики, их оторванность от профильных
дисциплин.
Для решения этих проблем необходимо в первую очередь отказаться от
эклектичности учебных планов – доминантной в них должна быть
профессиональная направленность образования.
К проблемам материально-технической базы кафедр могут быть
отнесены: недостаточное количество учебных и учебно-методических пособий,
дефицит площадей, символическое финансирование расходных статей на
материалы, технологическое оборудование, стажировки, повышение
квалификации, переподготовку, научные обмены и т.д. Для решения этих
проблем необходима и университетская, и региональная, и государственная
поддержка. Кроме этого, утверждение планов издания учебной и учебнометодической литературы с использованием электронных носителей;
формирование межкафедральных рабочих групп и временных трудовых
коллективов для решения реальных производственных проблем.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА – ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ
З.І.Слєпкань
Національний педуніверситет ім.М.П.Драгоманова,
м.Київ, УКРАЇНА

1

2

3

4

5

Тривалість у
тижнях

4
ІІ
Організаційноабо або
виховна
ІІІ 6

4-6
тижнів

Назва
практики

Навчальна
(підготовча)
практика
Педагогічна
(виробнича) –
рівень
бакалаврів
Педагогічна
(виробнича) –
рівень
спеціалістів
Викладацька
та науководослідницька –
рівень
магістрів

Курс

№
п/
п

Семестр

Протягом п’яти років професіональної підготовки навчальним
планом НПУ ім. М.П.Драгоманова передбачене проходження студентами
п’яти видів педагогічних практик на різних етапах навчання (див.табл.1)

ІV

7

3-4
тижня

IV

8

6 тижнів

V

9

6 тижнів

10

2 тижня
або
6-8
тижнів у
магістр.
після
закінчен
ня вузу

V

Термін
проведення
Час
шкільних
канікул
Один день
на тиждень
протягом
семестру

Класи

5-11

Таблиця 1
Кількість
кредитів,
годин
6-9кред.
(216-324
год)

5-9

4-6кред.
(162-216
год)

Лютий –
березень

5-9

9 кред.
(324год)

Вересень –
жовтень

10-11

9 кред.
(324год)

Березень

3 кред.
I-V (108год)
курси або 9-12
кред.
педву
(324-432
зу
год)

Різні види педпрактики дають можливість студентам ознайомитися з
реально. Системою навчально-виховної роботи в школі в цілому, з
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досвідом планування і проведення вчителями уроків, позакласної роботи з
предмету, організаційної і виховної роботи класних керівників з учнями та
їх батьками.
В основу педагогічної практики студентів мають бути покладені
системний, комплексний, діяльнісний та особистісно-орієнтований
підходи. Ефективне її проведення залежить від належного рівня організації
і управління діяльністю студентів. Цьому повинен сприяти спеціальний
методичний посібник, який створений нами з врахуванням рекомендацій
Болонської декларації, зокрема і щодо кредитно-модульної системи.
В посібнику виділено 5 модулів за кількістю видів педпрактики,
для кожного з них зазначено кількість кредитів і годин щодо
навчального навантаження студентів. Сформульовано основну мету і
завдання як умови досягнення мети для педпрактики в цілому і для
кожного її виду окремо.
Далі в посібнику подаються вимоги до кожного виду практики.
Зокрема, крім формулювання мети і завдань, вказується зміст кожного з
трьох основних видів діяльності студентів під рубриками:
1. Ознайомитися.
2. Вивчити.
3. Формувати власні навички і уміння майбутньої педагогічної
діяльності.
Пропонуються форми звітності, зазначаються обов’язки керівників
педпрактики (методиста предметника (групового керівника), викладачів
кафедр педагогіки, психології, педагогічної творчості), права та обов’язки
студента-практиканта, норми оцінювання їх роботи.
Із загального обсягу методичного посібника 78% відведено на
додатки. В них представлені орієнтовні зразки календарних і тематичних
планів, зразки планів-конспектів основних типів уроків, схема аналізів
уроків, позакласних і виховних заходів і їх плани-конспекти, перелік
можливих тем позакласних виховних заходів та рекомендована
література до них. Подаються орієнтовні схеми вивчення досвіду
вчителя і класного керівника, учня і класного колективу та складання
їхніх психологічних характеристик, інструкція до виконання завдання з
педагогічної творчості для студентів IV курсу(заповнення технологічної
карти). Пропонуються зразки анкет для вивчення взаємин у колективі,
орієнтовний план-сітка роботи в оздоровчому таборі та орієнтовний
перелік математичної тематики для інтелектуального дозвілля в них.
Пропонується орієнтовна схема проведення педагогічного дослідження
(експерименту), форма психолого-педагогічного щоденника студента,
журналу обліку роботи старостою групи, схема звітів студента та
групового керівника, орієнтовна схема протоколу аналізу уроку,
позакласних і виховних заходів.
В кінці посібника подано загальний список літератури з педпрактики.
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ПРАКТИКУМ З МЕТОДИКИ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ
АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З.І. Слєпкань, В.Я.Забранський
Національний педуніверситет ім.М.П.Драгоманова,
м.Київ, УКРАЇНА

Завдання підвищення рівня самостійної навчальної діяльності студентів є
одним із пріоритетів Болонського процесу, який орієнтує на перехід у навчанні
від формату teaching (навчаємо) до формату learning (вчимося). Досвід навчання
методики математики в НПУ ім. М.П. Драгоманова свідчить про те, що в цьому
контексті особливої уваги заслуговує практикум, який включає дві організаційні
форми – семінарські і лабораторні заняття. Основною вимогою до їх ефективного проведення є наявність відповідного навчального посібника. Сучасні цілі й
завдання підготовки майбутнього вчителя вимагають створення нових навчальних посібників у відповідності із сучасними концептуальними основами щодо
їх змісту і структури. Колектив кафедри математики і методики математики нашого університету створив навчальний посібник з загальної методики навчання
математики, який може бути використаний як для організації самостійної роботи студентів, так і для підготовки та проведення практикуму. У цьому посібнику
весь курс загальної методики математики розділено на 6 модулів і 12 тем.
Структура кожної теми в посібнику така:
1. Формулюються мета й завдання вивчення теми.
2. Подається змістова структура теми у вигляді таблиці, де визначені
компоненти теми і рекомендовані для опрацювання підручники і посібники.
3. Визначаються результати вивчення теми у вигляді вимог стосовно
того, що студент має знати і що вміти після опрацювання теми.
4. Формулюються контрольно-смислові запитання й завдання
репродуктивного характеру, за якими студент зможе здійснити першу
самооцінку після опрацювання структурних компонентів теми.
5. Подаються відповіді та вказівки до контрольно-смислових
запитань і завдань репродуктивного характеру. Виходячи із ситуації
забезпеченості навчального процесу необхідною літературою до всіх цих
завдань подано короткі відповіді або конкретні посилання на підручники та
посібники з методики навчання математики, які є в університетській бібліотеці.
6. Формулюються методичні завдання реконструктивного й творчого
характеру для самостійної роботи, які студенти мають виконувати після
здійснення першої самооцінки.
7. Пропонуються зразки виконання деяких завдань реконструктивного й творчого характеру, які є особливо важливими в системі
методичної підготовки майбутніх учителів математики.
8. В кінці подано список основної рекомендованої літератури.
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Самостійну роботу студентів по засвоєнню кожної теми
передбачено здійснювати за такою методичною схемою:
1. Ознайомитись з темою, метою та завданнями її вивчення та
вимогами до засвоєння.
2. Опрацювати структурні елементи змісту теми, що є основними її
теоретичними положеннями, використавши вказану таблицю.
3. Здійснити першу самооцінку, відповівши на контрольно-смислові
запитання й завдання репродуктивного характеру. Якщо виникають труднощі,
варто використати відповідні відповіді та вказівки до цих запитань, які
наведено нижче.
4. Виконати методичні завдання реконструктивного та творчого
характеру для самостійної роботи, які потребують застосування
засвоєних теоретичних знань на практиці, прояву певної методичної
інтуїції, вміння висловлювати власну точку зору та вести дискусію.
5. Підготуватись до презентації методичних публікацій по даній
темі (за бажанням студента ).
Як альтернативну до традиційної пропонується рейтингова система
оцінювання навчальних досягнень студентів під час практикуму. Для визначення
рейтингового показника виділяються основні види роботи і відповідна їм кількість
балів.
Що оцінюється / види роботи /
1.Присутність на занятті.
2.Пропуск заняття.
3.Підготовленість студента до заняття по контрольносмислових запитаннях репродуктивного характеру.
4.Наявність (відсутність) виконаних методичних
завдань реконструктивного та творчого характеру.
5.Виступи на семінарі з підготовленими методичними
завданнями реконструктивного та творчого характеру.
6.Участь в обговоренні виступів на семінарі.
7.Презентація методичних публікацій по темі.
8.Контрольна робота.
9.Відпрацювання пропущених занять.

бали
2
-2

Коеф
k
n

1-5

k-n

2 (- 2 )
3-5
3
5
1-5
3–5

k/3
k/3
1
n

k – загальна кількість занять, n – кількість пропущених занять.
Якщо рейтинговий показник студента виявиться від 100% до 60%, то на
заліку йому автоматично виставляється “зараховано”. На нашу думку,
найдоцільніше залік робити диференційованим, при цьому, якщо рейтинговий
показник від 100% до 85%, то на заліку цьому автоматично відповідає оцінка
“відмінно”, від 84% до 75% – “добре”, від 74% до 60% – “задовільно”. Така
система оцінювання краще мобілізує систематичну самостійну роботу
студентів, сприяє їх саморегуляції, самоаналізу і тим самим активізації
навчально-пізнавальної діяльності.
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ОСОБЛИВІСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
МАТЕМАТИКИ У БОЛОНСЬКОМУ ВИМИРІ
В.Г.Страхов, О.Е.Валлье, В.І.Ільчук
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів,
м.Одеса, УКРАЇНА
E-mail:odessa-inst@farlep.net

Тенденцією розвитку європейська системи освіти є інтеграція,
прагнення до відкритості Європи світовим процесам в цілому. Не секрет,
що сучасна система освіти України знаходиться у талому стані, що вона не
спроможна достатньо повно розв’язати ті проблемні питання, які
поставлені перед нею динамікою розв’язку сучасного суспільства,
загостренням економічних та багатьох інших проблем, зростанням потреб
окремих груп людей.
Вихід з такого положення потребує не тільки реформування сучасної
освіті та керування освітою, а також значного підвищення значення
системи освіти у суспільстві, у процесі реформування всебічно
розвинутого громадянина, який має усі можливості задовольняти свої
особисті інтереси та інтереси суспільства.
Розв’язок проблем, що виникають потребує принципіально нового
філософського осмислення ролі освіти у суспільстві, її структури та
функцій [1].
Вступ освітянської системи України у Болонський процес є одним з
тих чинників, на основі яких мають бути реалізовані інтеграційні
прагнення України у систему освіти Європи та кінцевому у світову
систему освіти. Безперечно при цьому виникло та виникає велика кількість
проблем як структурно – організаційних так і суттєво педагогічних. Що
стосується перепідготовки вчителів, то однією з початкових задач є
узгодження українського освітнього рівня з міжнародним, бо якісна
реалізація змісту освіти залежить від кваліфікації вчителя.
В зв’язку з переходом на 12-річний термін навчання у змісті
шкільної математичної освіти відбуваються суттєві зміни. Такі зміни
вимагають серйозних змін й у перепідготовці працюючих учителів
математики, яким необхідні такі знання, які б дали змогу викладати
математику на різних освітніх рівнях.
Система перепідготовки та самопідготовки вчителя до реалізації
нового змісту має базуватись на головному завданню школи – навчити
учня вчитися та застосувати отриманні знання. Тобто сьогодні вчитель
математики має сам володіти теоретичним матеріалом шкільного курсу,
сучасними методиками організації навчання математики, новітніми
особистісно-орієнтованими педагогічними технологіями, сучасними
технічними засобами навчання – комп’ютером, тощо.
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Тому і програми і навчальні плани підвищення кваліфікації
вчителів повинні бути різнорівневими. Кожна з програм курсів
вчителів математики має вміщувати найбільш важливі питання
загальної та часткової методики викладання математики в школі, її
теоретичні основи. Основне призначення цього розділу – ознайомити
вчителів з сучасними тенденціями та технологіями навчання учнів,
всіляко сприяти розвиткові творчого підходу до вирішення проблем
викладання та самоосвіти вчителя. Концептуальна основа програм має
передбачати різнорівневий підхід до перепідготовки вчителів з
науково-теоретичного та методичного циклів згідно з професіограмою
різних категорій вчителів; методика навчання в цьому плані повинна
враховувати специфіку аудиторії.
Головне навантаження при проведенні курсової перепідготовки
лягає на активні методи перепідготовки вчителів, наприклад створення
проблемних ситуацій, робота „круглого столу”, аналіз конкретних
педагогічних ситуацій, використання комп’ютера, як засобу навчання,
квазіпрофесійна діяльність вчителя під час ділової гри, уроки в
незнайомому класі з наступним обговоренням, розгляд викладання того
чи іншого питання по існуючим підручникам, тощо.
Такі методи навчання вчителів дозволять вирішити ряд завдань
які важко розв’язати при традиційному навчанні, а саме – перетворити
отримані вчителями знання, вміння та навички в засіб професійної
діяльності. Так ще однією з форм активного навчання слухачів може
бути спеціально розроблена система дидактичних завдань та вправ. Ці
завдання охоплюють усі базові теми шкільного курсу математики:
тотожні перетворення алгебраїчних та трансцендентних виразів,
алгебраїчні рівняння і системи рівнянь, алгебраїчні нерівності і
системи нерівностей, ірраціональні, показникові, логарифмічні
рівняння, нерівності та системи рівнянь та нерівностей, тригонометрію,
прогресії, комбінаторику та елементи теорії імовірностей, задачі на
складання рівнянь, початки аналізу та питання з геометрії, інша
частина завдань спрямована на виявлення знань та умінь вчителів з
основ дидактики математики – планування роботи згідно з програмою,
вміння керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, вміння
оцінювати та контролювати позакласну роботу з математики.
ЛІТЕРАТУРА
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Л.В.Тополя
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА

Нині є потреба у якісно новій підготовці фахівців, що здатні працювати
в умовах швидкого збільшення кількості проблем, спричинених постійними
структурними і змістовими змінами у виробництві та на освітянській ниві. За
сучасних умов у вищих навчальних закладах треба відмовитися від
авторитарно-репродуктивних підходів, одноманітності у викладанні і
створювати умови для підвищення рівня інтелектуальної активності
студентів, розвитку якостей особистості та фахівця. Тому популярними у
вищих навчальних закладах мають стати технології інтерактивного навчання.
Термін ”інтерактивний” утворено з двох англійських слів: inter – між,
взаємний, та aktiv – активний, діяти. Інтерактивність – це здатність активно
взаємодіяти під час діяльності. Інтерактивними методами навчання
вважають такі, що забезпечують комунікативну та інтелектуальну
активність його учасників. Зважаючи на значення слів, що утворюють
термін „інтерактивний”, таке визначення є дещо некоректним, оскільки
будь-який метод уже за своєю суттю не може бути не інтерактивним.
Використання інтерактивних технологій означає відмову (повну або
часткову) від репродуктивних методів навчання та зорієнтованість на
здобуття знань у ході активної взаємодії, дискусії, евристичної бесіди тощо.
Оскільки „інтерактивність” означає здатність взаємодіяти в процесі навчання,
то інтерактивне навчання – це діалогове навчання із спілкуванням щодо
почутого, побаченого, вивченого, що передбачає створення умов, за яких
кожен учасник відчуває спроможність працювати інтелектуально. З
використанням інтерактивних технологій легко змоделювати реальні життєві
та створити проблемні ситуації; вони сприяють зміні ролі студента і зміні
основного джерела мотивації навчання. Рівень інтерактивності методу
залежить від цілепокладання, мети, використаних прийомів, що забезпечують
взаємодію суб’єктів та об’єктів навчального процесу.
Найпоширенішим методом навчання у вищій школі є лекція
презентуючого характеру. Викладачі віддають їй перевагу через великий
обсяг інформації, що її треба донести студентам, зростаючу динаміку
розвитку науки та велику кількість інформації, яка не відображена в
підручниках та посібниках (або їх немає в достатній кількості). Але
взаємодія викладача і студентів під час презентуючих лекцій невелика.
Тому є потреба у „врощенні” інтерактивних прийомів у навчання.
Наведемо кілька прикладів.
Після оголошення теми, мети і плану заняття викладач пропонує
студентам звернутися до власного досвіду та висловити думку щодо
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розуміння термінів, понять; запитує, чи вони мають хоча б наближене
уявлення про те, що вивчатиметься, чого чекають від лекції, які знання
хотіли б отримати тощо.
Наприклад, після повідомлення теми „Функції в шкільному курсі
алгебри і початків аналізу” ставимо такі запитання: 1) Які означення
функції знаєте з курсу математичного аналізу? 2) У якому класі і яке
означення є в курсі основної школи? 3) Які функції вивчалися в основній
школі і в чому особливість їх вивчення? 4) Які функції ви вивчали в
старшій школі, будучи учнями?
Активізує студентів завдання впродовж лекції записувати ключові
слова, поняття, терміни, положення. Оцінити правильність і повноту
переліку можуть як самі студенти, так і викладач наприкінці лекції.
Дієвим для активізації пізнавальної діяльності студентів є прохання
на основі почутого на лекції створити схему, діаграму, таблицю, показати
взаємозв’язки між новими та відомими поняттями.
Так, на початку лекції „Числові системи в курсі математики 5–6-х
класів” запропонувати студентам визначити, які пункти доцільно внести
до довідково-інформаційної таблиці „Властивості додавання і множення на
множині дійсних чисел”. Наприкінці лекції заслухати відповіді,
наголосити, що таку таблицю треба самостійно скласти вдома.
На лекції „Методика вивчення ознак рівності трикутників”
доцільно провести бесіду про те, чи будуть рівними трикутники, якщо у
них: 1) рівні медіани; 2) рівні висоти; 3) рівні бісектриси; 4) вони мають
однакові периметри? Висунуті і частково аргументовані версії відповідей
студентам слід довести або спростувати вдома. Елементи евристичної
бесіди доцільно використати і на лекції „Рівняння і нерівності в старшій
школі”. Перелік запитань може бути таким: 1) Чому в шкільному курсі
математики спочатку вивчають рівняння, а потім відповідні нерівності? 2)
У чому полягає суть розв’язування рівнянь з параметрами? 3) Назвіть
способи попередження кожного названого на лекції типу помилок, що їх
допускають учні, розв’язуючи рівняння і нерівності.
Підвищити активність студентів на лекції можна також, оголосивши
конкурс на кращий конспект однієї або кількох лекцій (чи зошит у цілому).
Інтерактивності на лекції можна досягти, створивши проблемну
ситуацію та залучивши студентів до її вирішення. При цьому студентів
треба спонукувати не лише до пошуку шляхів виходу із проблемних
ситуацій, але й до постановки логічних запитань, що сприяють цьому.
До переліку інтерактивних прийомів, які можна застосувати на
лекції, можна занести й такі: незвичний, нетрадиційний початок лекції;
заслуховування фіксованих у часі повідомлень студентів; демонстрація,
обговорення, захист наочності, виготовленої студентами тощо.
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МЕТОДИКА СТРУКТУРУВАННЯ І ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО
МАТЕРІАЛУ З ПОЧАТКІВ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І ВСТУПУ ДО
СТАТИСТИКИ В УМОВАХ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ
О.В. Трунова
м. Чернігів, УКРАЇНА

При навчанні початкам теорії ймовірностей і вступу до статистики у
школі, навіть у класах з поглибленим вивченням математики, недоречно
притримуватись тих поглядів на теорію ймовірностей, які пропонують
сучасні підручники, що використовуються у вищих закладах освіти.
При навчанні необхідно спиратися на відоме положення педагогіки
про те, що пізнання наукове і пізнання у процесі навчання – різні речі.
Пізнання у процесі навчання є науковим у тому розумінні, що воно
спирається на відомості сучасної науки. Але воно суттєво не відрізняється
від пізнання у самій науці.
Проблема співвідношення навчання і наукового пізнання не нова.
Вона загострилась в умовах науково-технічної революції за рахунок
об’єму наукових знань, високого темпу їх зростання, перетворення науки у
безпосередню виробничу силу, значного підвищення теоретичного рівня
галузей науки. Ця обставина диктує необхідність проведення глибокої
„диференціації” розкриття окремих питань, що входять у програми
навчання.
За „Концепцією математичної освіти 12-річної школи” математична
підготовка забезпечується двомірною моделлю диференціації навчання.
На наш погляд диференціації як профільній так і рівневій повинні
підлягати різні питання програми.
Тому початки теорії ймовірностей і вступу до статистики в школі
повинні мати різну інформаційну і інтелектуальну ємність, діагностикопрогностичну спрямованість та соціальну ефективність (обсяг
стохастичних знань має бути достатнім для успішної майбутньої трудової
та навчальної діяльності, а також різнитися способами упорядкування
матеріалу, ступенем узагальнення знань, співвідношенням між
теоретичними і емпіричними знаннями.
Рівень вимог для початків теорії ймовірностей і вступу до статистики
включає переліки зазначених тем, опорних уявлень, знань, навичок, умінь і
способів математичної діяльності. Останні відображають розвиток
особистісних якостей учня.
У диференційованому навчанні математиці ми дотримуємося
концепції єдності рівневої і профільної диференціації. Кожен із цих двох
різновидів диференціації один без одного неповноцінні.
По-перше, "високий" рівень навчання математики в школі не може
бути повною мірою здійснимо, якщо він не ґрунтується на профільну
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диференціацію. Профільна диференціація є найважливішим засобом
здійснення рівневої диференціації. Не використати першу як важіль для
приведення в дію всіх можливостей другої – означає заздалегідь
запланувати занижену ефективність навчання в порівнянні з тією, якою
вона могла б бути.
По-друге, профільна диференціація є ефективним засобом
варіативності рівнів навчання предмету, і незалежно від того, чи ведеться
навчання математики в математичному, технічному, гуманітарному,
природно-біологічному або звичайному класі, без профільної
диференціації неможлива ефективна рівнева диференціація.
По-третє, вибір профільності навчання ніскільки не знижує
значимості рівневої диференціації, а змінює лише можливості її
здійснення.
У реальності рівнева і профільна диференціації – нерозривні
елементи
єдиного
процесу
диференціації
навчання.
Взагалі,
розчленовування диференціації на два види корисно для того, що б більш
різнобічно й глибоко, детально й повно вивчити проблему
диференційованого навчання і забезпечити належний рівень навчання
математики.
Застосування диференціації навчання може бути використане на
різних етапах уроку, а саме на етапі введення нового матеріалу, на етапі
самостійної роботи учнів по вивченню нового й самостійної роботи із
застосуванням вивченої теорії до розв’язання задач, можливості поділу
самостійної роботи за ступенями допомоги з боку вчителя учням, на етапі
роботи з підручником, диференційований контроль підготовленості до
уроку, диференціація домашнього завдання, диференціація оцінки знань.
Зупинимося на стилі викладу початків теорії ймовірностей і
елементів статистики в класах різних рівнів.
У технічних, економічних, природничих класах доцільно
акцентувати увагу на прикладній і практичній спрямованості змістової
лінії. Методика навчання повинна бути спрямована на формування вмінь
моделювати реальні ймовірнісні процеси, розвиток умінь, імовірнісного
мислення, посилення міжпредметних зв'язків.
У математичних класах виклад матеріалу носить досить абстрактний
характер з високим ступенем формальних доведень, залишаючи більшу
частину матеріалу, що вивчається для самостійної роботи. Більшу
ефективність дає лекційна форма роботи з наступними семінарськими
заняттями.
Для реалізації основних цілей диференційованого навчання в школі
необхідні якісно інші підходи до вивчення теоретичного матеріалу і
системи задач і вправ, які й повинні виступати як засіб інтеграції різних
тем початків теорії ймовірностей і елементів статистики, що буде сприяти
ліквідації перевантажень учнів навчальним матеріалом.
277

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН
Н.А. Филатова
Донецкий университет экономики и права,
г.Донецк, УКРАИНА
Е-mail: filatova@interdon.net

В современных условиях реформирования системы высшего образования
и интеграции Украины в Болонский процесс возрастает актуальность
оптимизации преподавания математических дисциплин у студентов
экономических специальностей. При этом особую важность приобретают
построение и использование экономико-математических моделей для анализа и
прогнозирования экономических явлений и процессов.
Наиболее распространенным методом экономико-математического
моделирования является балансовый анализ с использованием модели
многоотраслевой экономики (модель В. Леонтьева).
Целью балансового анализа является определение того, каким должен
быть объем производства каждой из n отраслей, чтобы удовлетворить все
потребности в продукции этой отрасли. При этом каждая отрасль выступает с
одной стороны, как производитель некоторой продукции, а с другой – как
потребитель своей и произведенной другими отраслями продукции.
Связь между отраслями, как правило, отражается в таблицах
межотраслевого баланса. Предположим, что рассматривается n отраслей
промышленности, каждая из которых производит свою продукцию. Часть
продукции идет на внутрипроизводственное потребление данной отраслью и
другими отраслями, а другая часть предназначена для целей конечного (вне
сферы материального производства) личного и общественного потребления [1].
Рассмотрим процесс производства за некоторый период времени
(например, год).
Введем следующие обозначения: х1- общий (валовой) объем продукции iй отрасли (i=1,2,...,n); хij - объем продукции i-й отрасли, потребляемой j-й
отраслью в процессе производства (i,j = 1,2,...,n); уi - объем конечного продукта
i-й отрасли для непроизводственного потребления.
Поскольку валовой объем продукции любой i-й отрасли равен
суммарному объему продукции, потребляемой n отраслями, и конечного
продукта, то
n

x I = ∑ x ij + y i ,

(i = 1,2,..., n)

(1.1)
Уравнения (1.1) называются соотношениями баланса. Будем
рассматривать стоимостной межотраслевой баланс, когда все величины,
входящие в (1.1), имеют стоимостное выражение.
j =1
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Введем коэффициенты прямых затрат
a ij =

xij
xj

,

(i, j = 1,2,..., n)

,
(1.2)
показывающие затраты продукции i-й отрасли на производство единицы
продукции j-й отрасли.
Можно полагать, что в некотором промежутке времени
коэффициенты аij будут постоянными и зависящими от сложившейся
технологии производства [2]. Это означает линейную зависимость
материальных затрат от валового выпуска, т.е.
xij = a ij x j ,

(i, j = 1,2,..., n)

,
(1.3)
вследствие чего построенная на этом основании модель межотраслевого
баланса получила название линейной.
Теперь соотношения баланса (1.1) примут вид:
n

x i = ∑ a ij + y j ,

(i = 1,2,..., n).

(1.4)

j =1

⎛ x1 ⎞
⎛ Y1 ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ a11 a12 ...a1n ⎞
⎜ x2 ⎟
⎜Y ⎟
⎜
⎟ Y =⎜ 2⎟
X =⎜ ⎟
A = ⎜ a 21 a 22 ...a 2 n ⎟
...
...
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ a a ...a ⎟
⎜x ⎟
⎜Y ⎟
⎝ n ⎠,
⎝ n⎠,
⎝ n1 n 2 nn ⎠ ,

Обозначим
где Х - вектор валового выпуска, Y - вектор конечного продукта, А матрица прямых затрат (технологическая или структурная матрица). Тогда
систему (1.1) можно записать в матричном виде:
X = AX + Y
(1.5)
Основная задача межотраслевого баланса состоит в отыскании
такого вектора валового выпуска X, который при известной матрице
прямых затрат А обеспечивает заданный вектор конечного продукта У.
Экономико-математическое моделирование предполагает не только
знание студентами базовых экономических курсов, но и владение
математическими методами построения моделей. Сокращение времени
аудиторных занятий и увеличение длительности самостоятельной работы
студентов предполагает разработку соответствующего программнометодического обеспечения, увеличение количества консультаций у
преподавателей, широкое использование студентами ресурсов глобальной
сети Internet и локальных сетей.
ЛИТЕРАТУРА
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В условиях современных социально-экономических преобразований
и интеграции Украины в Европейское образовательное пространство
возрастает актуальность изучения математических дисциплин с целью
формирования аналитического мышления у студентов-экономистов. При
этом усиливается роль экономико-математического моделирования и
использования компьютерной техники в процессе обучения.
Болонский процесс предполагает внедрение двухуровневой системы,
т.е. системы, основанной на двух основных циклах – достепенном (цикл
обучения до первой академической степени – бакалавра) и послестепенном
(цикл обучения после первой академической степени) [2]. При этом
степень, присуждаемая после первого цикла обучения, должна быть
востребованной на европейском рынке труда как квалификация
соответствующего уровня, что будет способствовать повышению
мобильности работников и усилению миграции населения. Однако
существующие в Украине устойчивые традиции присуждения
академических
степеней
не
будут
содействовать
внедрению
двухуровневой системы образования, при этом современная система из
шестиуровневой (младший специалист - бакалавр - специалист – магистр кандидат наук – доктор наук) может превратиться в четырехуровневую
(бакалавр – магистр – кандидат наук – доктор наук).
Переход высших учебных заведений Украины на кредитномодульную
систему
предполагает
разработку
образовательноинформационных единиц – модулей, что сделает возможным изменение
сроков обучения и максимальный учет индивидуальных познавательных
способностей студентов. При этом можно будет снизить степень
дублирования информации в различных дисциплинах, а если этого не
избежать, то максимально ориентировать подобную информацию на
специфику курса. Длительная разработка модулей и соответствующего
методического обеспечения не позволит Украине ускорить темпы
интеграции в европейское образовательное пространство.
Ориентация Болонского процесса на качество образования требует
выработки набора конкретных требований к выпускнику, определяющим
из которых является мобильность [1,2]. Мобильность выпускника высшего
учебного заведения предполагает свободное владение языком
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международного общения (английским), языком межрегионального
сотрудничества в Европе (французским или немецким), умение работать с
компьютерной техникой и ресурсами всемирной сети Internet, знания
специальных
дисциплин.
Выработка
подобных
требований
и
формирование государственных стандартов образования поможет не
только усилить мобильность выпускников, но и позволит повысить
конкурентоспособность украинских учебных заведений.
Повышению конкурентоспособности украинских вузов будет
способствовать также максимально широкое привлечение студентов и
использование дистанционных методов обучения. Это предполагает
повсеместное
распространение
компьютерной
техники,
умение
потенциальных потребителей ею пользоваться и определенный уровень
культуры при работе с информацией.
Вхождение
в
европейское
образовательное
пространство
предполагает изменение временного соотношения лекций и семинаров:
сокращение лекционного времени, увеличение времени на консультации и
индивидуальную работу студентов [3]. Это требует не только усиления
мотивации и ответственности студентов, но и предполагает проведение
реструктуризации учебных курсов, потоков студентов, нагрузки
преподавателей. Такая реструктуризация не может быть проведена быстро
без ущерба для качества образовательных услуг, кроме того, она
предусматривает повышение себестоимости услуг за счет увеличения
времени на индивидуальную работу со студентами и консультации. Рост
себестоимости образовательных услуг непременно скажется на
повышении цен на эти услуги на рынке, в результате чего украинские вузы
могут потерять свои конкурентные преимущества. В таком случае
необходимо повышать качество учебных и методических разработок, что
может частично компенсировать рост цен.
Таким образом, вхождение Украины в европейское образовательное
пространство, с одной стороны, открывает новые возможности для
выпускников, с другой – может снизить качество образовательных услуг и
существенно ослабить позиции украинских вузов. Чтобы этого не
произошло, необходима стратегия интеграции системы образования
Украины в европейское образовательное пространство и последовательная
адаптация украинских вузов к европейским требованиям.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У КРЕДИТНО – МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ
Л.О. Флегантов
Полтавська державна аграрна академія,
м.Полтава, УКРАЇНА
E-mail: leonid.flegantov@rambler.ru

Навчальним планом спеціальності 6.050104 „Фінанси” на дисципліну
„Вища математика” відведено 216 годин (лекцій – 68, практичних занять – 68,
самостійна робота – 80). Заліковий кредит в Україні становить 36 годин.
Трудомісткість вивчення дисципліни – 6,0 кредитів.
Модульна структура курсу:
Модуль
Назва модуля
Годин Кредитів
1.
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
47
1,31
2.
Диференціальне та інтегральне числення
45,5
1,26
3.
Функції багатьох змінних
24,5
0,68
4.
Диференціальні рівняння та ряди
72
2,00
5.
Екзамен
27
0,75
Разом: 216
6,0
Розподіл годин самостійної роботи між модулями: виконання РГР – 9 годин; підготовка до екзамену – 27 годин; залишок – пропорційно кількості
практичних занять.
Поточна успішність оцінюється за 12-бальною системою. При цьому,
кафедрою визначається вага видів занять та заходів контролю (у балах):
Види занять та контролю
К-ть балів
Вівідування занять, за 1 год.:
лекцій
10
практичних
10
Оцінки, за 1 бал:
поточні
1
за СР
5
за КР
10
захист РГР
10
Підсумковий контроль, за 1 бал:
екзамен
50
Студент набирає по кожному модулю певну суму балів:
Кількість годин
Планова кількість оцінок
Макс.
Модуль
Лек Практ Сам поточні СР КР РГР екз сума балів
1
18
16
13
3
2
1
807
2
14
18
13,5
3
2
1
1
902
3
12
10
2,5
2
1
207
4
24
24
24
4
4
1
2
2256
5
27
1
450
Разом: 68
68
80
12
9
2
4
1
770
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Підсумкове оцінювання проводиться згідно 100-бальної шкали:
За ECTS

За національною шкалою

A
5 (відмінно)
BC
4 (добре)
DE
3 (задовільно)
FX
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
F
2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом
Цій шкалі відповідають наступні критерії оцінювання:
За шкалою
ECTS
Мод_1

Кількість балів (від – до)
Мод_2
Мод_3
Мод_4
Мод_5

К-ть балів

90 – 100
75 – 89
60 – 74
35 – 59
0 – 34
Підсум.

A
726 – 807 812 – 902 186 – 207 2030 – 2256 405 – 450 693 – 770
BC
605 – 725 677 – 811 155 – 185 1692 – 2029 338 – 404 578 – 692
DE
484 – 604 541 – 676 124 – 154 1354 – 1691 270 – 337 462 – 577
FX
282 – 483 316 – 540 72 – 123 790 – 1353 158 – 269 270 – 461
F
0 – 281 0 – 315
0 – 71
0 – 789
0 – 157 0 – 269
Студент, якій відвідав всі обов’язкові заняття і має всі планові поточні оцінки та оцінки проміжного контролю знань не менші, ніж 10, набирає
у підсумку 633 або більше балів, і може одержати підсумкову оцінку 4
(добре)/ВС, не складаючи іспиту.
Висновки і пропозиції. Діюча система обліку та оцінювання навчальної роботи студентів завершується перетворенням суми балів у традиційні
оцінки за національною шкалою та їх відповідники за шкалою ECTS. На
цьому етапі втрачається потенціал кредитно-модульної системи, як системи організації навчання, що може забезпечити високий рівень знань студентів на основі їх здорової конкуренції у навчанні.
Оцінювання знань має бути рейтинговим. А саме: студенти всього
потоку ранжуються за кількістю набраних балів і автоматично одержують
підсумкові оцінки за рейтинговою шкалою:
Позиція у
рейтингу

Оцінка за
шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

Кращі 10%
A
5 (відмінно)
Наступні 15%
B
4 (добре)
Наступні 25%
C
4 (добре)
Наступні 25%
D
3 (задовільно)
Наступні 15%
E
3 (задовільно)
Наступні 5%
FX
2 (незадовільно), повторне складання
Останні 5%
F
2 (незадовільно), повторний курс
Відомі показники успішності і якості навчання (90 і 50%), що регламентовані для ВНЗ IV рівня акредитації, у рейтинговій системі є стандартами, згідно
яких здійснюється оцінювання знань. Повторне складання поточного, проміжного та підсумкового контролю не дозволяється. Це забезпечить реальні стимули для конкуренції студентів у навчанні, що сприятиме підвищенню рівня знань
і якості вищої освіти.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ
О.Г. Фомкіна
Полтавський університет споживчої кооперації України
м. Полтава, УКРАЇНА

Одним із важливих положень у рамках Болонського процесу є
орієнтація
вищих
навчальних
закладів
на
підвищення
конкурентноздатності випускників, які б користувались попитом не лише в
Україні, а й за кордоном. У цьому контексті особливої уваги потребує
організація навчальної діяльності студентів заочної форми навчання як
однієї з найпоширеніших в системі вищої освіти.
Важливим у цьому процесі є розуміння, що підвищення ефективності
навчання студентів-заочників тісно пов’язано з необхідністю коригування
існуючих підходів до реалізації методичної системи проведення занять, в
тому числі і з математичних дисциплін.
Це обумовлено, в першу чергу, тим, що при організації і проведенні
занять зі студентами заочної форми навчання виникає ряд проблем
психолого-педагогічного характеру, зокрема: розкриття та оцінки
психологічного потенціалу особистості; мотивації і врахування потреб
студентів; виділення і удосконалення стратегій мислення; проведення
діагностики рівня математичної підготовки (навченості) студентів та рівня
їх научуваності; виділення типологічних груп студентів, а значить і
диференціації навчання; розподіл студентів по рівнях самостійності в
залежності від виду діяльності (репродуктивний, продуктивний і творчий)
і за особливостями індивідуально-психологічних механізмів (образний,
логічний, змішаний).
Ці проблеми можуть бути частково, а то і повністю розв’язані, якщо
основні структурні компоненти методичної системи будуть найбільш
повно реалізовані в умовах заочного навчання з урахуванням його
особливостей, а саме:
1. Мета навчання повинна полягати в розв’язанні двох рівноправних
завдань: а) озброєння студентів глибокими математичними знаннями,
формування у них економної системи математичного мислення (завдання
повинні розв’язуватися не тільки правильно, але і своєчасно, економно до
затрачених зусиль), виховання математичної культури; б) практичного
застосування навчального матеріалу: закріплення математичних фактів
задачами прикладної спрямованості, використання в спеціальних
дисциплінах.
2. Зміст навчання має відповідати запитам та вимогам сучасного
виробництва та підприємництва в умовах ринкової економіки та
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відігравати вирішальну роль у формуванні спеціаліста і особистості. Тому
важливим є питання відбору інформації , яка визначає зміст математичної
підготовки.
Саме розробка робочих навчальних програм дає змогу здійснити
гнучкий підхід до виділення необхідного для передачі студенту матеріалу.
Робочі програма з математичних дисциплін мають бути динамічними і
відображати всі моменти, що пов’язані зі змінами змісту загального курсу і
зі змінами навчального плану. Специфіка заочного навчання потребує,
серед іншого, врахування переваги самостійної роботи, індивідуалізації
навчання, зростання інформаційної місткості академічної години, роботи з
базою знань та банками даних (завдання з дисципліни, методичні
вказівки).
3. Методи та прийоми навчання мають впливати не тільки на рівень
засвоєння знань і умінь, а і на розвиток пізнавальних здібностей,
інтелекту, ініціативи, творчості. Тому слід віддавати перевагу методам
проблемного навчання, різним видам самостійної роботи, інноваційним
технологіям (ділові ігри, навчальні та контролюючі тести, комплексні
контрольні завдання, опорні конспекти, ситуаційні завдання).
4. Організаційні форми навчання потребують раціонального їх
поєднання, обґрунтованого і продуманого вибору тієї чи іншої в
залежності від змісту матеріалу та індивідуальних особливостей студентів.
Особистісно-діяльнісний підхід до навчання зумовлює зміну основної
форми організації навчання на заочному факультеті – самостійної роботи.
Вона передбачає особливий характер відношень між його учасниками
(викладачем та студентами, між самими студентами) і має спиратися на
високе матеріально-технічне, бібліографічне, комп’ютерне забезпечення,
на консультативну підтримку викладачів.
Система контролю знань студентів має бути направлена не тільки на
об’єктивну перевірку і оцінку знань та умінь, а і на формування суспільно
цінних якостей особистості: чесного ставлення до праці, почуття
відповідальності за результати своєї роботи, дисципліну і т.ін.
5. Засоби навчання в процесі самостійної підготовки – це
використання не тільки традиційних носіїв інформації, а і сучасних
інформаційних та телекомунікаційних технологій. Доступ студентів до
ресурсів могутньої комп’ютерної мережі робить їх активними об’єктами
навчального процесу.
Отже, удосконалення методичної системи організації і проведення
занять на заочному факультеті з метою позбавлення недоліків у викладанні
та підвищення якості навчання (з урахуванням євроінтеграційних
тенденцій та сучасних вимог педагогіки і психології вищої школи)
сприятиме водночас і розвитку професійних, соціально-психологічних,
особистісних та творчих якостей студентів.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Л.В. Чекарамит
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА

Реформирование современной системы образования, ориентация
Украины в области образования на интеграцию в Европейское
образовательное пространство требуют обновления и совершенствования
подготовки педагогических работников.
Важнейшим направлением совершенствования профессиональнопедагогической
подготовки
становится
личностно-ориентированное
образование, направленное на индивидуальное профессиональное развитие
личности, в ходе которого формируется готовность молодого человека к
научно-обоснованному осмыслению личностно-профессиональных качеств,
умение создавать стратегию своей профессиональной деятельности. Для
реализации личностного образования необходимо создавать условия, которые
обеспечат самодостаточное развитие личности, эффективное формирование
профессиональных качеств. Этому способствует внедрение новых технологий
обучения и воспитания, они значительно меняют традиционный
педагогический процесс, профессиональную деятельность педагога и учебнопознавательную деятельность студента.
Педагогическая технология является предметом изучения многих
научных направлений в педагогике, в зависимости от которых она и
рассматривается, в частности:
 как упорядоченная совокупность действий, операций и процедур,
которые
инструментально
обеспечивают
достижение
предполагаемого результата в условиях образовательного процесса,
который постоянно меняется (В.А. Сластенин);
 как совокупность психолого-педагогических установок, которые
определяют специальный выбор и компоновку форм, методов,
способов, приемов (схем, рисунков, диаграмм, карт) (Б.Т. Лихачев);
 как продуманная во всех деталях модель специальной
педагогической деятельности по проектированию, организации и
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением
комфортных условий для учащихся и учителей (В.М. Монахов).
Таким образом, характерными признаками педагогической технологии
являются процессы программирования, проектирования, конструирования,
прогнозирования, моделирования, направленные на упорядочение педагогического процесса и гарантированный педагогический результат.
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Рассмотрим возможности разнообразных технологий, реализация
которых способствует обновлению и улучшению профессиональной
подготовки.
Одним из направлений совершенствования профессионального роста
учителя, как известно, является повышение его творческого потенциала,
развитие эвристических способностей, поисково-преобразующего стиля
мышления. Развитию этих качеств способствует проблемное обучение.
Оно предусматривает системное применение широкого круга задач
проблемного типа, направленных на формирование у студентов умений:
формулировать проблемы, выдвигать гипотезы; планировать систему
действий, направленных на решение задач; актуализировать имеющуюся
информацию; реконструировать известную информацию; контролировать
ход решения задачи; анализировать и обобщать результаты; применять
общенаучные и конкретные методы исследования.
Характерным примером внедрения новых технологий обучения в учебновоспитательный процесс высшего учебного заведения является модульная технология, которая была впервые пропагандирована на Украине А.М. Алексюком.
Модульное обучение в системе высшего образования основано на многих
философских, социально-психологических и педагогических теориях и
концепциях. Эффективность модульной технологии обеспечивается тем, что она
строится на основе учета индивидуальных особенностей и познавательных
возможностей учащихся. Научно адаптированные учебные программы для
индивидуального обучения стимулируют развитие личностной потребности в
знаниях, формируют познавательный интерес. Модульному обучению присущи
идей оптимизма, успеха в учебной деятельности.
Одной из новосозданных моделей обучения является дистанционное
обучение, реализацию которого обеспечивает дистанционная технология.
Дистанционное обучение – это универсальная гуманистическая форма
обучения, которая базируется на использовании возможностей широкого
спектра традиционных технологий и технических способов, которые
создают условия свободного выбора дисциплин, диалогового обмена
идеями, суждениями между преподавателями и обучающимися, между
самими обучающимися. Компьютерно-опосредованные коммуникации
позволяют в дистанционном образовании активно использовать методы
интерактивного обучения: дебаты, дискуссии, моделирование, ролевые
игры, мозговые атаки и др. Интерактивное взаимодействие между
участниками учебного процесса способствует приобретению знаний,
стимулирует интеллектуальную активность, учит мыслить творчески.
Опыт показывает, что внедрение в практику обучения новых
педагогических технологий, ориентированных на личность учащегося,
создает условия для подготовки специалистов с широким научным
образованием, профессионально компетентных, способных творчески
решать сложные задачи своей деятельности.
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НАУКОВА ПРАЦЯ СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
О.В.Шепеленко
Донецький державний університет
економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
м, Донецьк, УКРАЇНА

Однією із самих актуальних потреб суспільства є в даний час
формування нової моделі освіти і нової моделі фахівців, які б відповідали
потребам стрімко мінливого століття та інтегруванню у Європейський
освітній простір. Складовою частиною цієї моделі є вузівська підготовка
інженерів, в рамках якої потрібно впровадження в постійний навчальний
процес вищої школи нових інноваційних технологій навчання. Значною
частиною цих інновацій стає прилучення студентів до наукової праці.
Однією зі складових інноваційної поведінки є стратегічне бачення й
уміння прогнозувати, уміння користатися причинними методами аналізу,
що включають аналіз структур зв’язків і структур залежності.
Нова реальність, у якій опинилася система вищої освіти, вимагає і
нових підходів у правильній побудові міжпредметних зв’язків – однієї з
найважливіших передумов інноваційної поведінки майбутніх фахівців.
Професійна орієнтованість математичних задач, постійне звертання до
механічного, фізичного і економічного змісту понять і дій приводить до
актуальності теоретичних знань, отриманих студентами на заняттях з
вищої математики. Засвоєні навички використання сучасних методів
математичного моделювання реальних механізмів, аналізу їхньої
поведінки під час випробування або експерименту, поняття практичної
значущості досліджуваної моделі, елементи наукового передбачення і
прогнозування, уміння інтерпретувати результати наукового дослідження є
найважливішим фундаментом підготовки фахівця в області устаткування
харчових і переробних виробництв.
Математика
є
основною
фундаментальною
дисципліною,
теоретичною основою й інструментом наукового пізнання для більшості
інженерних дисциплін. Вдалий інженерний пошук і розробка реального
інженерного проекту неможливі без використання апарата і методів
сучасної математики. Більш того, математичне моделювання і наступна
математична алгоритмізація уможливлюють залучення сучасних ЕОМ з
метою більш ефективного рішення інженерних задач.
У силу специфічної спрямованості освіти студентів-інженерів їхній
математичній підготовці приділяється досить велика увага. Однією з
основних рис математичного знання, що обумовлює можливість його
застосування в різних галузях людської діяльності, є високий рівень
абстракції. У процесі навчання необхідно установити зв’язок між
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загальноінженерними і спеціальними дисциплінами і курсом вищої
математики, що дозволить студентам уже на молодших курсах вникати в
проблеми спеціальності і використовувати математичні наукові результати
надалі при курсовому і дипломному проектуванні.
Успішне рішення питання про підвищення якості підготовки
фахівців вимагає активного залучення студентів у науково-дослідну
роботу. Такий підхід стає однією з форм розвитку в студентів аналітичного
і синтетичного мислення, творчої ініціативи. Індивідуалізація процесу
навчання досягається залученням студентів, що успішно займаються, до
наукових розробок, у яких поєднуються теоретичні основи математичних
методів і реальні інженерні задачі.
Однією з таких задач є моделювання складних механічних систем і
дослідження їхньої поведінки в різних режимах роботи. За такі системи
можна вибрати реальні обертові механізми торгового, харчового і
переробного устаткування, застосовуваного на підприємствах суспільного
харчування.
Розвиток технології навчання методам математичного моделювання
нерозривно зв’язаний з використанням сучасних комп’ютерних програм
навчального і наукового призначення. Впровадження комп’ютера вносить
принципові зміни в методи і методику викладання матеріалу.
Для побудови рівнянь руху складної механічної конструкції за
допомогою останніх версій відомої програми аналітичних обчислень
Reduce досить лише задати механічні параметри системи, що вважаються
відомими
обмірюваними
величинами.
Застосування
сучасного
програмного забезпечення дозволяє значно збільшити розмірність
розв’язуваної задачі, врахувати в моделі численні нюанси і тим самим
наблизити її до реальної.
Практика показує, що саме комплексне застосування залучення
студентів до наукової роботи дає їм можливість поглибити математичні і
професійні знання, закріпити навички використання комп’ютерних
програм, підвищити роль самостійної роботи й інтерес до вивчення вищої
математики.
Описаний підхід до викладання вищої математики, що включає в
себе органічне об’єднання вивчення теоретичних основ математики,
індивідуалізації процесу навчання, професійно-орієнтовану спрямованість,
активне залучення студентів до наукових розробок, є основою формування
фахівця-інженера, здатного приймати обґрунтовані технологічні рішення,
розробляти гнучкі життєві і професійні стратегії, переборювати складності
ділового спілкування і професійного росту, переробляти обсяг інформації,
що різко збільшується в останні роки.
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СВЕТЕ ИНТЕГРИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Г.К. Шурко
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
г.Макеевка, УКРАИНА

Известно, что социально-экономические и политические изменения в
обществе, вхождение Украины в мировое сообщество требуют от системы
национального образования нашего государства проведение структурных
реформ, направленных на обеспечение конкурентоспособности, мобильности, трудоустройства специалистов.
Украина четко ориентируется на вхождение в образовательное и
научное пространство Европы, проводя модернизацию образовательной
деятельности в контексте европейских требований.
Неотъемлемой составляющей системы непрерывного профессионального образования является допрофессиональная профильная
подготовка учащихся. Поэтому изменения должны коснуться не только
системы высшего образования, но и среднего образования также.
Интегрированный в структуру Донбасской национальной академии и
архитектуры, архитектурно-строительный лицей позволяет отслеживать
некоторые моменты внедрения педагогических технологий в условиях
комплекса «Лицей-ВУЗ».
Одним из основных, на наш взгляд, моментов, который, несомненно,
позволит выпускникам лицея получать в дальнейшем высшее образование,
в соответствии с требованиями Болонского соглашения, является индивидуализация и дифференциация учебной деятельности, реализуемая в лицее
следующим образом:
1. Образование в лицее проводится по трем профилям:
архитектурному, техническому и экономическому.
2. На вариативную часть отводится от 3 до 10 часов в неделю (в
зависимости от профиля) и занятия проводятся в специализированных
аудиториях и лабораториях академии.
Например, занятия по основам начертательной геометрии проводятся
в аудиториях кафедры инженерной графики, занятия по рисунку,
архитектурной графике, основам архитектурной композиции – в
специализированных аудиториях кафедры архитектуры, химический и
физический практикум – в соответствующих лабораториях кафедр химии и
физики.
3. Чтение специальных курсов на разных профилях в лицее
осуществляют высококвалифицированные преподаватели соответствующих кафедр академии, имеющих значимый опыт организации самостоя290
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тельной работы обучаемых и осуществления дифференцированного и
индивидуального подхода.
Существенное приближение преподавателя в лицее к вузовской
системе преподавания приводит к тому, что у студентов академии –
выпускников лицея, как правило, отсутствует адаптационный период на
первом курсе, а их успеваемость существенно выше успеваемости других
студентов академии.
4. Классы на всех занятиях делятся на подгруппы (13-15 человек),
что дает возможность учащимся, имеющим разный уровень стартовой
подготовки, получить качественное допрофессиональное профильное
образование.
Особенно это важно для учащихся, прибывших в лицей из сельских
районов, небольших городов и поселков (заметим, что число иногородних
учащихся лицея составляет в среднем 60-65% от общего числа лицеистов).
5. Учащиеся лицея в достаточной степени обеспечены базовыми
школьными учебниками и имеют реальную возможность использования
учебных, учебно-методических пособий библиотеки академии и
методических кабинетов профильных кафедр, что позволяет эффективно
использовать индивидуальный подход к обучаемым в учебном процессе.
6. Личностно-ориентированный подход осуществляется и в научной
работе лицеистов, которая осуществляется в рамках деятельности Малой
академии строительства при ДонНАСА под руководством преподавателей
академии, кандидатов и докторов наук.
Результаты этой работы докладываются на ежегодных научных
конференциях преподавателей и студентов академии. Наиболее
интересные доклады публикуются в «Вестнике ДонНАСА» (ежегодно 3-5
публикаций).
7. Дифференцированный подход осуществляется и при подготовке
определенной части учащихся к различным предметным олимпиадам.
Традиционно
становятся
призерами
физико-математической
и
архитектурной олимпиад, проводимых в академии, учащиеся
одиннадцатых классов лицея.
8. Широкое использование в учебном процессе и в индивидуальной,
самостоятельной работе учащихся компьютерных технологий поднимает
на совершенно иной качественный уровень дифференцированный и
индивидуальный подход к обучаемым.
За годы существования лицея его закончили более 700 человек, и
почти все стали студентами академии и других вузов региона и страны.
Сегодня среди выпускников академии (бывших выпускников лицея) есть
магистранты, аспиранты, молодые преподаватели разных кафедр.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Л.И. Щелкунова
ХГТУСА, г. Харьков, УКРАИНА
Е-mail: l_shelkunovamail@.ru

Одной из ключевых задач современной системы образования
является подготовка квалифицированных специалистов, умеющих
критически
мыслить,
самостоятельно
принимать
решения
и
адаптироваться в быстро меняющихся информационных пространствах.
Важнейшей составляющей на пути решения этой задачи является
формирование научного мировоззрения будущего специалиста. Для
построения научно обоснованной системы взглядов и представлений об
окружающем мире при изучении математики необходимо обосновывать
введение новых понятий, идей и методов с использованием наглядных
образов, аналогий или примеров. Важно при этом увязывать новые знания
с уже имеющимися, донося до сознания не частности, а принципы. Такой
подход помогает уяснить место математики в системе современных
знаний, её роль в решении практических задач, а также способствует
целостному, системному постижению действительности.
Этим принципам обучения необходимо следовать систематически,
учитывая уровень подготовки студентов. Безусловно, указанные принципы
не вызывают сомнения, но при их реализации возникают проблемы
методического характера: как организовать учебный процесс, как
раскрывать важные и сложные вопросы, заинтересовав студентов разных
способностей, а значит, активизируя их работу.
Известно, что одной из эффективных форм обучения является
использование принципов проблемных ситуаций. Какие вопросы, в какой
момент и в какой форме следует ставить перед студентами при изучении
разных разделов математики? Опыт показывает, что при изложении
понятия предела интересно и важно затронуть проблему связи конечного и
бесконечного, а в процессе дальнейшего изучения математического
анализа раскрыть вопрос взаимосвязи дискретного и непрерывного.
Принцип дополнительности понятий является одним из основных
научных принципов, согласно которому некоторые понятия, являясь
несовместимыми, должны восприниматься только как дополняющие друг
друга. Раскрытие этого принципа помогает убеждать студентов в том, что
полнота описания действительности заключается в понимании
дополнительности понятий. Остановлюсь подробнее на опыте
рассмотрения идеи дополнительности случайного и закономерного или
хаоса и порядка при изучении курса “Теория вероятностей”.
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Проблему взаимосвязи этих понятий интересно поставить в начале
изучения курса. Например, в форме вопроса: “Что является определяющим в
окружающем мире – случайность или закономерность?” Студенты, которые
осознанно раскрыли аналогичные вопросы дополнительности понятий в
предыдущих разделах математики, утверждают, что это две сущности,
которые не исключают, а дополняют друг друга. Характер же этой
взаимосвязи раскрывает закон больших чисел в форме теорем Чебышева,
Бернулли и других. Важно подчеркнуть, что в этом взаимодействии нет
симметрии. Если для появления закономерности необходимо большое
количество случайностей, то порой достаточно несколько закономерностей
для появления случайности. Яркой иллюстрацией тому являются стихийные
бедствия. Эта асимметрия носит название “стрелы времени” и определяет
направление всех процессов от прошлого к будущему.
Здесь важно и своевременно донести до сознания студентов, что
детерминистский и стохастический подход в математических
исследованиях предполагает разные мировоззренческие позиции. Но при
этом они не исключают друг друга. Закономерности теории вероятностей –
это тоже детерминизм, но детерминизм более широкого типа, который в
качестве предельного случая включает детерминизм жёсткий, в реальных
условиях наблюдаемый лишь приближённо. Хорошей иллюстрацией
сказанного является классическая механика Ньютона, детерминистская
модель которой адекватно описывает процессы взаимодействия макротел
до тех пор, пока не появляется необходимость описания, например,
электромагнитных явлений. Для этих целей используют стохастический
подход и, собственно, современная научная картина мира базируется на
квантово – статистической теории.
Конечно, в современных условиях с учётом сокращения количества
учебных часов на изучение математики становится всё сложнее
разрабатывать подходы к раскрытию таких глубоких вопросов познания.
Тем не менее нельзя жалеть ни сил, ни времени на решение таких задач.
Для этого необходимо в начале изучения курса снабдить наиболее
подготовленных
студентов
литературой,
поставить
задачу
и
сформулировать
перечень
вопросов,
предоставив
возможность
самостоятельной последовательной проработки материала. Очень
интересно и полезно ознакомить студентов с содержанием книги
известного венгерского математика, популяризатора математики А. Реньи
“Трилогия о математике”, а также с его “Письмами о вероятности”.
Вопросов, касающихся реализации указанных идей, больше, чем
ответов. Но опыт показывает, что такой подход к изучению математики
помогает в решении задачи формирования личности, способной
ориентироваться во множестве противоречий современного мира, а также
прививает у будущих специалистов потребность познавательной
систематической деятельности.
293

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ON MATHEMATICAL EDUCATION FOR SCIENCE MAJOR
STUDENTS AT AMERICAN UNIVERSITIES
P.Glukhovskiy
Department of Mathematics & Natural Sciences
National University, Los Angeles, USA
pglukhovskiy@nu.edu

Influence of the mathematics and implementation of mathematical
modeling in science become more and more noticeable. Therefore, high
education system in the United States requires students who pursue a scientific
career path to take a number of courses in mathematics. For instance, science
major students at California State University in Los Angeles have significant
mathematical “work out”.
The number of courses is different. This difference depends on the chosen
program, and varies from one major to another. It also depends on student
background and preparedness. For those students who did not finish high school,
but were enrolled into the university, a five years program is usually offered.
This elongated program is also given to students who did not have enough
exposure in science and mathematics at high school.
Therefore, this extended program allows to get a desired degree in a
chosen field, and to complete an education deficiency by both groups of
students. As it is shown below, additional courses of mathematics are given to
such students during their first year (see, for example, MATH 103).
From the data below we can see that California State University in Los
Angeles utilizes a traditional quarter-based system. Each quarter is usually 13week long. Several courses of mathematics are offered throughout an academic
year. However, students take one course of mathematics per quarter. Each
course in mathematics is 4 units: 6 regular hours a week of class work with an
instructor.
4 years BS program in Chemistry
Year 1

Units

MATH 103
MATH 206
MATH 207

4
4
4

Year 2
MATH 208
MATH 209
MATH 215
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Units
4
4
4

Year 3
MATH 255

Unit
s
4
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Course descriptions
MATH 103 Algebra and Trigonometry
MATH 206 Calculus I: Differentiation
MATH 207 Calculus II: Integration
MATH 208 Calculus III: Sequences, Series, and Coordinate Systems
MATH 209 Calculus IV: Several Variables
MATH 215 Differential Equations
MATH 255 Introduction to Matrix Theory

It is also known that organization of the high education system in the
United States is not consistent and varies from university to university: some
schools have utilized semester-based system, while other schools have quarterbased system. There are many schools who successfully implement innovative
approaches to life-long learner education (see, for example, [1]).
For instance, National University is providing higher education through a
non-traditional model of instruction. There are essentially two models of the
instructional process: parallel and sequential [2]. A parallel model is
implemented in the several-subjects-at-a-time format which engages students in
several different courses per day during each semester at practically all
conventional colleges and universities. A sequential (or linear) model allows
students to take one course at a time. National University each one-month
course takes eight evening classes during a week and two morning classes on
Saturdays, thus totaling 45 hours. Along with the online classes that offer all the
benefits of contemporary distance education, onsite classes are also customized
for students' needs. More than 30th years of National University successful
experience show that the one-course-at-a-time, one-month-long instructional
model realistically provides quality professional education.
REFERENCES

[1] Bowling, N., Ries, K., and Ivanitskaya, L. (2002) How effective are
compressed
courses.
On
Target,
v.1,
issue
III,
http://www.cel.cmich.edu/ontarget/aug02/compressed.htm
[2] P. Serduykov, I. Subbotin, N. Serdyukova, Accessible, Convenient &
Efficient education for working adults in a shorter time: Is It Possible? CAEL
Forum and News, Spring 2003, v. 26, issue 3. 24-28.
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IMPLEMENTATION OF FUZZY LOGIC IDEAS
TO THE LEARNING ASSESSMENT
I.Subbotin
National University, Los Angeles, USA
E-mail: isubboti@nu.edu
N.Bilotskii
National Pedagogic University, Kiev, UKRAIN

Fuzzy logic, introduced by L.A. Zadeh [Z], has been successfully
developed lately by many researchers and has been proven to be extremely
productive in many applications, including engineering, control theory, business,
medicine, and so on. There are also some interesting attempts to implement
Fuzzy logic ideas in the field of education (see, for example, [EO], [PS], and
[VM]). As some other researchers [VM], we will base our consideration on the
ideas of Voss [VJ], who developed the argument that learning as a specific case
of knowledge transfer consists of successive problem-solving activities, in
which the input information is represented of existing knowledge with the
solution occurring when the input is appropriately represented. This process
implements the following states: a) representation of the input data, b)
interpretation of this data, c) generalization of the new knowledge, and d)
categorization of this knowledge. The states a and b could be unified in one state
of interpretation the new knowledge.
There is a commonly used in the Fuzzy logic approach to measure the
performance with the pair of numbers (xc,yc) as coordinates of the center of mass
of the represented figure U, which we can calculate using the following wellknown formulas. In everyday life we can assume that the figure on diagram 1
approximately represents the knowledge distribution. This distribution
implements the following states: C) representation of the input data and
interpretation of this data (y1), B) generalization of the new knowledge (y2), and
A) categorization of this knowledge (y3).
1
y2
y1
y3

F • (xc,yc)

U
0

1

2
3
diagram 1
In this case, we can find the center of mass using the following simple formulas:

296

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

1 ⎛ y1 + 3 y2 + 5 y3 ⎞
1 ⎛ y12 + y2 2 + y32 ⎞
xc = ⎜
⎟ , yc = ⎜
⎟.
2 ⎝ y1 + y2 + y3 ⎠
2 ⎝ y1 + y2 + y3 ⎠

Let’s analyze the possible positions for the center of mass in this partial case
under the natural restriction y1 + y2 + y3 = 1. The ideal case reflected in the point
Fi (2.5, 0.5). The worst scenario appears in Fw (0.5, 0.5). Clearly, the area that
covered by possible positions of Fc is symmetrical with the axis of symmetry y =
1 1
2 6

1.5. It is easy to find that this unique minimum is reached in the point Fm ( , ).
That is way the area for Fc is approximately could be represented as the
“triangle” on the diagram 2 below.

Fw •
0

• Fi

• Fm

1

2
diagram 2

3

Detailed considerations led us to the following logical criteria for
comparison of class learning achievements.
Among two or more classes the class with the biggest xc performs better.
If two or more classes have the same xc ≥ 1.5, then the class with the higher yc
performs better. If two or more classes have the same xc ≤ 1.5, then the class
with the lower yc performs better.
REFERENCES

[EO] ESPIN E.A. – OLIVERAS C. M. L., Introduction to the use of the
fuzzy logic in the assessment of mathematics teachers. Proceedings lst
Mediterranean Conf. Math., 107-113 , Cyprus,1997.
[PS] PERDIKARIS S., Mathematizing the van Hiele levels: a fuzzy set
approach, Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 27, 41-47, 1996.
[VM] VOSKOGLOU M.G., The process of learning mathematics: a fuzzy
set approach, Heuristics and Didactics of Exact Sciences, V 10, p.9 – 13, 1999.
[VJ] VOSS J. F., Learning and transfer in subject-matter learning: A
problem solving model, Int. J. Educ. Research,11, 607-622, 1987.
[Z] ZADEH, L. A. Fuzzy sets. Information and Control, 8, 338-353, 1965.
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MIDDLE SCHOOL TEACHERS’ LEARNING TO USE
MATHEMATICAL REPRESENTATION IN RELATIONSHIP TO
TEACHERS’ ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT IN
MATHEMATICS INSTRUCTION
Zhonghe Wu
Department of Teacher Education, School of Education
National University Los Angeles, USA
E-mail: zwu@nu.edu

Proposed study examined teachers’ learning and understanding of
mathematics representations through professional development, investigated
teachers’ use of mathematics representations in teaching fractions and
algebraic functions, and addressed patterns of teachers’ changes in learning
and using representation corresponding to Teachers’ Zone of Proximal
Development (TZPD). Applying Vygotsky’s (1978) ZPD principle for
students, the study designed Teachers’ Zone of Proximal Development
(TZPD); by applying the theory of ZPD, professional development programs
as capable others could foster teachers’ skills and capacities, which would
gradually become internalized as learning proceeds from originally
independent to collaborative learning situations (Forman, & Cazden, 1985).
The study divides three stages of TZPD corresponding to three
different levels of teachers’ learning processes in mathematics
representations.
At level 1, when teachers learn representations through individual
learning, they engage in their personal learning in a limited zone, in which
their knowledge of representation is limited, unstructured, and unconnected,
in a way that is not sufficient to teach mathematics effectively.
At level 2, through structured professional development, teachers
interact with peers and are guided by capable others, and their learning is
transformed to interpsychological regulation, in which teachers can provide
clear though not comprehensible representations with limited variety and
connection.
At level 3, by continuing to collaborate with more capable others,
teachers have opportunities to reflect and internalize their knowledge of
representation in the intrapsychological process in which teachers are able to
provide various representations accurately and comprehensibly to students.
The process of transition from interpsychological to intrapsychological
functioning leads teachers to make progress to a higher and broader zone of
ZPD, which is called TZPD in this study, defined as teacher learning occurs
in collaboration with more capable others.
Using a qualitative research design, data were collected over a 2-year
period, from eleven participating 6th and 7th grade mathematics teachers
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from four school districts in the United States in a research-designed
professional development workshop that focused on helping teachers
understand the importance of mathematical representations in classroom
teaching. Teachers were given two questionnaires before and after the
workshop to assess their understanding of mathematical representations,
teachers’ lessons were videotaped before and after the workshop, teachers’
learning and discussion were videotaped and audio taped during the
workshop, and teachers were interviewed after workshop to find out the
patterns of their changes in learning and using mathematics representations.
In addition, different students were assessed before and after the workshop.
The results show that all teachers have certain zone of TZPD which can
expend and reach to their learning potential with the help of capable others.
Teachers’ knowledge growth is measurable and follows a sequential order of
TZPD. Teachers can make transitions once they grasp the specific content
and strategies in mathematics representation. The patterns of teacher change
depend upon their knowledge of mathematics representations learning and
their beliefs about using them in the instruction. Results also showed that
change of individual teachers’ instruction using multiple mathematical
representation directly related to their students’ achievement. Using multiple
representations in instruction helped students’ mathematical conceptual
understanding.
This study advocates teachers using mathematics representations as a
tool in making connections between concrete and abstract understanding and
for focusing on mathematics conceptual understanding. Teachers should
understand and be able to develop multiple representations to facilitate
students’ conceptual understanding without relying on any one particular
representation. They must focus on the conceptual developmental
transformation from one representation to another. Finally, teachers should
understand their students’ appropriate development levels in mathematical
representations.
The findings suggest that TZPD could be used as an approach in
professional development as well as teacher education program to design
programs for effecting teacher changes
REFERENCES
Forman, E.A., & Cazden, C.B. (1985). Exploring Vygotskian perspectives
in education: the cognitive value of peer interaction. In J. V. Wertsch (Ed.),
Culture communication and cognition: Vygotskian perspectives. New York:
Cambridge University Press.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher
psychological process. Cambridge, MA: Harvard University Press.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Н.А. Бабак
загальноосвітня школа № 14, Горлівка, УКРАЇНА
E-mail: oschool14@yandex.ru
Важливим напрямком роботи школи № 14 м. Горлівки є виконання
регіональної моделі моніторингу якості освіти, створеної Головним
управлінням освіти і науки Донецької області.
Робота над цією проблемою дала нам змогу слідкувати за цим
процесом згідно з визначеною програмою, співставляти отримані
результати та порівнювати із запланованими. Основним показником
системи знань і умінь учнів з навчального предмета був рівень навчальних
досягнень в обсязі держстандарту. Технологія їх відстеження реалізувалась
відповідно до розроблених логічно структурних схем.
Опрацювання на практиці схеми заходів проходило синхронно
різними суб'єктами моніторингових служб з таких етапів:
- контролюючий;
- оцінювально-результативний;
- корекційний;
- управлінський.
Відстеження навчальних досягнень, взагалі, з математики дало змогу
робити висновки про:
- знання, уміння та навички з даного предмета,
- логіко-математичні здібності,
- ступінь розвитку загально навчальних умінь та навичок,
- результати пізнавальної діяльності.
Корекційна робота на підставі результатів відстеження навчальних
досягнень учнів була спрямована насамперед на окремого учня.
Оцінюючи уміння, оцінювалась пам'ять, увага, здатність до
самостійного розв'язання. Як правило, після проведення письмових робіт
учитель проводив аналіз допущення в роботі помилок, щоб скоректувати
результати навчання учнів. Для цього під час перевірки письмових робіт
учнів з математики деякі вчителі проводили аналіз роботи, який полягав у
визначенні, якими уміннями не оволодів кожен з учнів, які навички ще не
сформовані. Намагались, щоб такий аналіз завжди доходив до кожного
учня.
Значна увага приділялась складанню схеми поелементного аналізу,
яка дозволила оцінити логічні кроки розв'язання задач, бо невиконання
цього кроку свідчило про помилку, яку допускає учень і на яку слід
вказати, щоб в подальшому уникнути її появи. Кожен логічний крок
розв'язання задачі відповідає коду помилки із словника помилок, який
302

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

пропонується
вчителем.
Така
робота
дозволила
забезпечити
індивідуальний підхід до навчання при організації корекційного процесу,
організувати і керувати самостійною діяльністю учнів, скоротити час на
роботу над помилками та продовжити роботу щодо самокорекційної
діяльності учнів за таким планом:
1. Відповісти на питання: “На яке правило я допустив помилку?”
(починати словами: “Я не вмію...”, “Я не знаю...”, “Я забув...”).
2. Сформулювати відповідне правило.
3. Розв'язати запропоновану задачу з урахуванням помилок.
4. Навести приклади на застосування зазначених правил.
Проведена робота дозволяє учню самостійно оцінити свої знання та
просунутися до бажаного рівня своїх навчальних досягнень.
На етапі аналізу здійснюється контроль за результатами своєї
роботи, яка дозволяє розвинути здатність до самоконтролю (здатність
особистості знаходити й виправляти свої помилки та недоліки в
діяльності); здатність до рефлексії й корекції (осмислення особистістю
процесу й результату даного виду діяльності, усвідомлення та виправлення
своїх недоліків з метою підвищення ефективності розв'язання поставлених
задач); давати адекватну самооцінку (здатність особистості об'єктивно
оцінювати свої можливості, особистісні якості й досягнення в навчальній
діяльності).
Показниками, на які звертається особлива увага в навчальному
закладі є
1. інтерес до предмета в цілому;
2. оцінка ролі предмета в планах учнів на майбутнє;
3. емоційний комфорт або дискомфорт, який переживає учень
на уроці; ситуації успіху;
4. потреба в подоланні шаблонів репродуктивного сприйняття
матеріалу;
5. формування досвіду творчої діяльності в процесі
опрацювання навчальної дисципліни;
6. надання учням змоги само реалізуватися в освітньому
процесі;
7. потреба в самоосвіті, вдосконалення власного досвіду учнів у
процесі навчальної діяльності;
8. потреба в розширенні сфери спільної роботи з учителями,
однокласниками тощо.
Таким чином, для підготовки учня до самоосвіти у процесі навчання
відбувається постійне нарощування управлінських функцій школяра в усіх
ланках навчальної діяльності, питома вага елементів самоосвіти в процесі
навчання постійно зростає, забезпечуючи учневі більш активну позицію в
навчанні.
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ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
(ДОНБАСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ, 2005 РІК)
З.О. Брусило, О.В.Мазнєв
Донбаський регіональний центр тестування,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Е-mail:umk@matfak.dongu.donetsk.ua
Сьогодні в Україні відбуваються глибокі зміни у всіх сферах життя,
звичайно ж і в освіті. В цих умовах особливо зростає роль моніторингу
якості освіти в Україні. Об’єктивна порівняльна інформація про рівень
навчальних досягнень сприяла б формуванню обґрунтованих інформацій
щодо освітньої політики, зокрема, могли би бути підставою для
коригування навчального процесу, оновлення змісту освіти, методик
викладання. Отримати таку об’єктивну інформацію досить важко, тому що
результати державної підсумкової інформації не завжди реально
відображують рівень навчальних досягнень у середній школі. Ці
результати є не порівнюваними від школи до школи, від села до міста і т.д.
Головною причиною цього є відсутність єдиної технології оцінювання,
його суб’єктивність. Достовірність інформації про рівень навчальних
досягнень випускників набуває особливого значення при вступі до вищих
навчальних закладів на бюджетну форму навчання. Інструментом
одержання такої інформації є зовнішнє тестування навчальних досягнень.
Таке оцінювання має шанс бути об’єктивним і неупередженим, оскільки
його проводять зовнішні щодо навчального закладу інституції,
застосовуючи стандартизовані тестові завдання, відповідні процедури
проведення тестування і технології безособової перевірки.
В Україні вперше таке тестування відбулося в 2003 році, результати якого
отримав 3121 випускник із 670 шкіл України. У 2005 році зовнішнє сертифікаційне
тестування з української мови, математики, історії та економіки мали можливість
пройти 10000 учнів загальноосвітніх навчальних закладів України. У зовнішньому
сертифікаційному тестуванні з математики, проведеному 16 квітня 2005 року в
Донецькому регіональному центрі тестування, взяло участь 573 учня середніх
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій Донецької області. Тестування з
математики мало на меті: перевірити відповідність знань, умінь та навичок учнів
програмовим вимогам; виявити рівень навчальних досягнень учнів; оцінити
ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до
подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
Робота складалася з 27 завдань, які було розміщено в трьох частинах, що
відрізнялися за змістом та складністю завдань у них, кількістю та формою завдань
у кожній частині.
Завдання, запропоновані у частині 1, це завдання, що потребували
від учнів стандартного застосування програмового матеріалу за відомими
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алгоритмами і зразками. Учні повинні були розпізнати запропоновані
математичні об’єкти та виконати завдання за відомими алгоритмами в
стандартних ситуаціях. Успішне розв’язання цих задач дозволило зробити
висновок про початковий та середній рівень навчальних досягнень учнів.
Частина 2 містила завдання на застосування програмового матеріалу
в змінених і ускладнених ситуаціях.
Результати тестування виявили істотні відмінності у рівні
математичної підготовки учасників тестування.

Завдання, запропоновані у частині 3 містили дві задачі з алгебри (№ 25
та № 26) та одну з геометрії (№ 27), це завдання на застосування
програмового матеріалу в нестандартних ситуаціях. Їх мета – перевірити
уміння аналізувати ситуацію, робити висновки, проводити логічно і
математично грамотно міркування, обґрунтовувати свої дії та чітко і ясно
записувати їх. Ці завдання навіть не всі учасники тестування намагались
розв’язувати, а як свідчить проведений аналіз результатів, повністю
правильно розв’язали ці завдання: № 25 – 0,2 %, № 26 – 1,5 %, № 27 – 0,4 %.
Розподіл результатів ЗСТ за рівнями навчальних досягнень учнів такий:
початковий – 16 %, середній – 34 %, достатній – 34 %, високий – 16 %.
Вибірка учасників тестування не є репрезентативною вибіркою
випускників середніх шкіл Донецької області, а отже отримані результати не
дають підстав поширювати одержані кількісні характеристики на всю
сукупність випускників. Однак, можна стверджувати, що деякі характеристики
математичної підготовки сукупності учнів виявлені та потребують подальшого
усебічного і виваженого осмислення та вивчення.
ДІАГНОСТИКА ПРИЙОМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДІЙ, ЩО ВХОДЯТЬ
ДО СКЛАДУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
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С.І.Великодний
Загальноосвітня школа № 26,
м.Маріуполь, УКРАЇНА
E-mail: mathed@ukr.net
Володінню математичними знаннями на рівні застосування їх для розв’язання реальних або наближених до реальних задач приділяється велика увага в
математичній освіті багатьох країн світу. Найчастіше такий рівень марематичної
підготовки називають "математичною грамотністю". Він передбачає оволодіння
учнями в процесі навчання математики певними прийомами діяльності
прикладного характеру (наприклад, читати діаграми, оцінювати та інше).
Математичне моделювання є основним засобом реалізації
прикладної спрямованості навчання математики. Відповідно задача
діагностики уміння застосовувати на практиці математичні знання
зводиться до дослідження рівня оволодіння прийомом діяльності
математичне моделювання, що, в свою чергу означає дослідження рівня
опанування прийомами діяльності та діями, що входять до його складу [1].
Методологічною основою для дослідження цієї проблеми є діяльнісний
підхід у навчанні (Л.С.Виготський, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, B.B.Давидов,
Н.Ф.Тализіна). На основі цього підходу розроблені принципи діагностики окремих
прийомів пізнавальної діяльності (Н.Г.Салміна, З.І. Калмикова та інші).
Обов’язковим елементом процесу формування моніторингових
технологій в українській школі повинно стати створення надійного
механізму дослідження рівня опанування учнями прийомами діяльності та
діями прикладного характеру, які входять до складу математичного
моделювання як основи уміння застосовувати знання з математики.
Аналіз досвіду та результатів міжнародних (TІMSS, PISSA-2000 та
PISSA-2003) та національних моніторингових досліджень дозволяє
сформулювати гіпотезу, що не існує суттєвої залежності між
навчальними досягненнями з математики в традиційному розумінні і
досягненнями в її застосуванні для розв’язання прикладних задач.
Досвід лабораторії з проблем математичної освіти ДонНУ з розробки
засобів моніторингу навчальних досягнень застосовано в організації
дослідження рівня опанування учнями основної школи такими прийомами
діяльності як створення (вибір) математичної моделі, аналіз
(інтерпретація) даних, інтерпретація (аналіз) результатів.
Вибірка експериментального дослідження складалась з 913 учнів
м.Донецька та області, учням було запропоновано тест з 25 завдань
закритого типу (частково результати цього дослідження були опубліковані
в [2]). У процесі аналізу експериментальних даних виділено три рівні
сформованості уміння застосовувати математичні знання: низький,
середній та високий (досягнення учнем певного рівня поставлено у
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залежність до доступності тестових завдань та кількості балів, що отримав
учень за виконання завдань тесту). Інтервал 25-75% виконаних завдань
тесту відповідає середньому рівню. Переважна більшість учнів (84%)
показала середній рівень сформованості умінь застосовувати математику.
Для перевірки гіпотези щодо неіснування прямої залежності між
успішністю навчання математиці в традиційному розумінні та умінням
застосовувати математичні знання для розв’язання реальних та
наближених до реальних задач, для учнів, що показали різні рівні в
виконанні тесту, було проведено порівняльний аналіз з урахуванням їх
академічних досягнень. Дані констатуючого експерименту дозволяють
стверджувати, що рівень сформованості уміння застосовувати математичні
знання для розв’язання реальних та наближених до реальних задач у
більшості учнів (86%), що у навчанні показують високі результати (більш
ніж 9 балів), суттєво не відрізняється від рівнів сформованості уміння
застосовувати математику більшості учнів (86%), що навчаються на 7-9
балів та більшості учнів (77%), що мають з математики менше, ніж 7 балів.
Висновок на користь гіпотези має підтвердження при зіставленні рівня
виконання учнями тесту з рівнем вивчення математичних дисциплін. Більшість учнів,
що вивчають математику додатково чи поглиблено (75%), за рівнем виконання тесту
суттєво не відрізняються від більшості учнів, що вивчають математику за
загальнонавчальними програмами (86%). Деякі дані, отримані в процесі
експерименту, дозволяють констатувати навіть наявність певних труднощів у
застосуванні математичних знань тими учнями, що вивчають математику
поглиблено.
Висновки :
1. Уміння застосовувати математичні знання знаходить свій прояв у
володінні учнями конкретними прийомами діяльності та діями, що входять
до складу узагальненого прийому діяльності математичне моделювання.
2. Аналіз результатів експериментального дослідження підтверджує гіпотезу про відсутність суттєвої залежності між навчальними досягненнями з
математики в традиційному розумінні і досягненнями в її застосуванні для
розв’язання прикладних задач.
3. Уміння застосовувати математичні знані учнями основної школи повинно
стати предметом спеціальних періодичних досліджень на національному рівні, що
дасть можливість корегувати зусилля вчителів, методистів та науковців щодо
створення умов для надання українським учням якісної сучасної математичної освіти.
ЛІТЕРАТУРА
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РОЛЬ ТЕСТУВАННЯ У РОБОТІ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОТВОРЧИМИ ДІТЬМИ
М.А. Гарбич, О.Р. Гарбич
Дрогобицький державний педуніверситет ім. І.Франка,
м. Дрогобич, УКРАЇНА
E-mail: informatyka@drogobych.net
Розвиток прогностичної функції педагогіки, розширення досліджень
проблем розбудови національної системи освіти, створення нових типів
навчальних закладів, організація навчання та виховання талановитої
молоді зумовлюють потребу серйозного опановування і ефективного
використання тестової діагностики в навчанні, зокрема, в дидактичних і
методичних дослідженнях. Адже, процес будь-якої діяльності людини
неможливий без обліку результатів цієї діяльності, перевірки її якості і
продуктивності. Облік сприяє поглибленню знань учнів, корекції хибних
уявлень, повторенню і запам’ятовуванню матеріалу. Саме життя
підштовхує до пошуку ефективних способів розв’язання проблем,
проявлення гнучкості мислення, вміння планувати, передбачати можливий
хід подій. Щоб досягти успіху в любій діяльності, індивід повинен
володіти достатнім інтелектом, який включає вміння логічно і абстрактно
мислити, здатність узагальнювати і робити висновки.
Завданням тестів є активізація всіх інтелектуальних процесів, які
дають можливість пережити творчий злет і радість перемоги при
знаходженні правильної відповіді. Інтелект визначається швидкістю
розумових процесів. Думається, що саме тести дають можливість судити
перш за все про гнучкість інтелекту.
На нашу думку, важливо створити середовище успішне для розвитку
творчого мислення, а зміст тестів побудований на словесному, буквеному,
цифровому матеріалі являється чудово підібраним тренувальним
матеріалом для розвитку розумових здібностей.
В педагогічних дослідження і шкільній практиці розрізняють тести
розумової обдарованості (інтелекту); тести навчальної успішності
(засвоєння знань). Характерною ознакою тестових завдань є трудність,
вони економічні в часі, учневі не доводиться витрачати час на самостійне
складання, формулювання відповідей і на поширений письмовий їх виклад.
У процесі експериментального дослідження працюючи з групою
старшокласників, ми проводили тестування учнів для визначення рівня
інтелектуальних здібностей і темпу розвитку, здатності до логічного
мислення, просторової уяви. Оцінкою тесту був коефіцієнт інтелекту, так
би мовити, трамплін, відштовхнувшись від якого учень може не тільки
випробувати себе, але вміло використовувати завдання тестів, як
навчальний матеріал для розвитку задатків.
308

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

З 45 учнів 10-11 класів Довжанської середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, 11 вирішили тестові завдання, якими передбачено
вимірювання індуктивного мислення, відчуття мови, здатності до
абстрагування, комбінаторних здібностей, практичного мислення,
просторової уяви, уваги та пам’яті. Відібрана група, під нашим
керівництвом, працювала над розв’язанням нестандартних задач з курсу
математики. Завершенням даного експерименту було проведення тесту на
засвоєння знань – тест успішності.
У своїй роботі ми використовували тести з конструйованими
відповідями, а саме: тести на доповнення – будують у вигляді речень з
пропущеними словами, виразами, символами; які позначають крапками.
( (а + b)3 = a 3 + ... + b3 замість крапок необхідно написати +3a 2b + 3ab2 ); тести
на використання аналогії – на основі схожості предметів, явищ,
математичних виразів учні повинні сформувати інші об’єкти, схожі у тому
ж відношенні або один з таких об’єктів. ( 5 : 25 = 100 :... у даному прикладі
учень повинен вписати пропущений член пропорції); тести на заміну
елементів відповіді – учневі подається словесний вираз або математична
формула, учень повинен відшукати помилки. ( Зайдіть помилку у формулі
(a + b)(a 2 − 2ab + b 2 ) = a 3 + b3 ).
Продуктом експерименту є загальне піднесення рівня успішності,
процента правильних відповідей в експериментальних групах. На нашу
думку, метод тестів дає змогу мати кількісні показники успішності учнів
які можна математично обробляти. Тестування дає досить точну картину
засвоєння учнями навчального матеріалу. Адже, тест не дає можливості
відхилятися від висвітлення основних питань даного розділу чи теми, що
цілком можливе у випадку вільної письмової, чи усної відповіді. Перевірка
тестів не потребує значних зусиль і часу, учні через короткий час
дізнаються
про
результати
своїх
відповідей,
що
запобігає
запам’ятовуванню помилкових положень.
Отже, тести не тільки сприяють підвищенню надійності і
об’єктивності оцінювання знань, а й є одним з найбільш економним
засобів перевірки. Висновок учнів – тести передбачають і стимулюють
регулярну ґрунтовну підготовку до уроків.
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СТАТИСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНУ БАЗОВОЇ
МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА ОСНОВІ
МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
О.О.Глюза
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Міжнародний та вітчизняний досвід свідчить про те, що стандарт
навчальних досягнень з математики повинен забезпечити базовий рівень
математичної підготовки, який характеризується повною системою знань і
вмінь,
необхідною
для
успішного
продовження
навчання.
Загальновизнаним є вимірювання досягнення базового рівня за допомогою
тестів.
Протягом багатьох років лабораторією з проблем математичної
освіти при Донецькому національному університеті проводяться
дослідження стану базової математичної підготовки учнів міських школах,
різних за своїм статутом і складом учнів.
На основі результатів тестування, усереднених на підставі
еквівалентності результатів за усіма варіантами і усереднених за
навчальними роками завдяки сталій стійкості результатів, було
встановлено надійність і змістову валідність інструментарію [1] .
За результатами діагностико-корегувального моніторингу стану
базової математичної підготовки проводилося дослідження зв’язку базової
і загальної математичної підготовки, вплив корегувальної діяльності та
інших факторів на рівень навчальних досягнень; дослідження динаміки
стану базової математичної підготовки у навчальному закладі.
Перевірена гіпотеза про еквівалентність результатів тестування за
тестами базового рівня й експертного оцінювання досягнення рівня базової
математичної підготовки. Можна стверджувати, що успішність виконання
тесту базового рівня є передумовою успішності досягнення інших рівнів
математичної підготовки, за результатами тестування можна робити
висновки щодо досягнення базового рівня математичної підготовки.
На базову математичну підготовку можна впливати за допомогою
організації корегувальної діяльності. Дослідження показують, що у учнів, з
якими проводилась корегувальна робота на певних засадах поліпшується
успішність виконання завдань, забезпечується готовність до навчання. На
вибірці об’ємом 90 учнів за критерієм Вілкоксона “типове” зсунення
(поліпшення результатів вимірювання) є достовірним за інтенсивністю.
Серед факторів, які суттєво впливають на стан базової
математичної підготовки учнів є мотивація. Досліджувався вплив цього
фактору в групі з 30 учнів, яку було розподілено на три групи: з сильною,
середньою, низькою мотивацією. В групах учнів з сильною і середньою
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мотивацією спостерігаються зміни результатів тестування після
корегувальної роботи в напрямку поліпшення, в групі учнів з низькою
мотивацією ці зміни носять хаотичний характер.
За допомогою моніторингових досліджень можна спостерігати за
станом
математичної
підготовки
учнів
навчального
закладу.
Використовуючи результати тестування в Z-показниках за тестами
базового рівня того самого контингенту учнів Донецької гімназії №92
(об’єм вибірки - 193 учня) протягом декількох років одержали наступне
зображення графіків розподілу успішності навчальних досягнень (рис.1).
За цими даними можна зробити висновок про певну стабільність розподілу
успішності того самого контингенту учнів протягом декількох років за
тестами базового рівня. Ця стабільність є показником якості базової
математичної підготовки учнів гімназії.
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Рис.1 Розподіл успішності навчальних досягнень учнів
Отримані результати дозволяють зробити наступні висновки.
1)Тести, які розроблені лабораторією з проблем математичної освіти при
ДонНУ є якісними вимірниками стану базової математичної підготовки.
2)Корегувальна діяльність, яка організована на основі моніторингових
досліджень, суттєво поліпшує базову математичну підготовку і забезпечує
успішність навчання.
3)Серед факторів, які впливають на зміну стану базової математичної
підготовки, вагомим є мотивація до навчання.
4)За результатами моніторингових досліджень можна робити висновки про
локальну стабільність розподілу успішності результатів тестування. Ці
дані виражають динамічну характеристику стану базової математичної
підготовки учнів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Діагностичний комплект для проведення моніторингу якості
базової математичної підготовки учнів 4 – 11 класів /Бродський Я.С.,
Павлов О.Л.,
Афанасьєва О.М.,
Євтухова О.В.,
Сліпенько А.К.,
Сурядна О.О. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.
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КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ
ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
І.М. Горда
Полтавська державна аграрна академія,
м. Полтава, УКРАЇНА

Обов’язковим компонентом навчально – виховного процесу в вузі є
контроль знань, умінь та навичок студентів.
Контроль знань студентів з математики у вищих навчальних
закладах можна здійснювати за допомогою усного опитування,
самостійних робіт, колоквіумів, математичних диктантів, тощо. Але
традиційна система носить суб’єктивний характер і не забезпечує
задоволення потреби в об’єктивній інформації про навчальні досягнення
студентів. Одним із розв’язків проблеми є використання тестових
технологій, які забезпечують комп’ютерну обробку даних і представлення
результатів.
Широке впровадження сучасних інформаційних технологій надає
можливість для використання нової форми контролю – комп’ютерне
тестування, яке забезпечує універсальність і єдність вимог в рамках
прийнятого стандарту знань, дозволяє розширити можливості
індивідуального підходу викладача до кожного студента, надає студенту
психологічного комфорту, стимулює його особисту ініціативу і
зацікавленість в ефективних формах навчання. Все це в певній мірі
забезпечує ідеям гуманізації, індивідуалізації, комунікативності, творчої
активності, професіоналізації.
Досвід впровадження комп’ютерного тестування на кафедрі вищої
математики Полтавської державної аграрної академії показує, що при
викладанні математичних дисциплін цей метод дозволяє:
- проводити тестування як у складі академічної групи, так і індивідуальне
тестування в будь-якій зручний для студента час;
- здійснювати контроль знань студентів з окремих вузлових питань
курсу, тем (поточний контроль), модулів (проміжний контроль), розділів
(підсумковий контроль);
- забезпечити ефективний контроль часу тестування і задавати
відведений час на тестування в залежності від кількості питань та рівня їх
складності;
суттєво зменшити час на проведення контролю;
- забезпечити об’єктивність оцінювання рівня знань студентів і виводити
результати на друк;
- проаналізувати рівень засвоєння і об’єм знань студентів;
- підвищити мотивацію навчання за рахунок новизни діяльності;
- здійснити статистичну обробку результатів тестування.
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Перелічені можливості можуть бути забезпечені виконанням
наступних умов: студентам надається можливість ознайомитися зі змістом
тестових завдань, повідомляється графік графік тестування, виключається
можливість доступу студентів до електронної бази тестових завдань.
Розробка системи тестових завдань передбачає виконання наступних
кроків:
- Мета. Чітко формулюється для чого розроблений тест, які функції
виконує;
- Умови використання. Визначається контингент студентів, які
підлягають тестуванню (курс, об’єм знань, період навчання), час
тестування, вказується спосіб проведення тестування;
- Аналіз розділів, тем. В залежності від важливості розділів робиться
процентна розкладка знань студентів по розділах і складається загальний
план теста з врахуванням змісту завдань;
- Визначення виду тестових завдань Використовуються завдання в
залежності від теми розділу;
- Емпірична перевірка тесту. Перевіряються всі тестові завдання.
Результати тестування статистично обробляються.
Комп'ютерне тестування можна використовувати на всіх етапах
навчального процесу для контролю поточної успішності студентів в
семестрі, визначення рейтингу студентів на навчальному курсі, проведення
заліку і попереднього іспиту.
На кафедрі вищої математики Полтавської державної аграрної
академії створена оригінальна програма – оболонка Eeasy Test.
Досвід використання комп’ютерного тестування з математичних
дисциплін підтверджує, що йому властива низка переваг:
- масовість і короткочасність (охоплює контролем велику кількість
студентів та зменшує затрачений час в порівнянні з іншими формами
контролю;
(підвищує
об’єктивність
оцінювання
знань.
- об’єктивність
Виключається фактор суб’єктивного підходу зі сторони викладача.
Обробка результатів проводиться через комп’ютер);
- валідність (контролює велику кількість теоретичних та практичних
завдань);
- простота (тестові завдання конкретні і лаконічні і не потребують
розгорнутої відповіді і пояснення);
- демократичність (всі студенти знаходяться в рівних умовах) і
технологічність (комп’ютерна обробка даних).
Комп’ютерне тестування може сприяти досягненню високих
результатів навчально – пізнавальної діяльності студентів та підвищенню
якості освіти. Тому комп’ютерне тестування необхідно використовувати
при перевірці знань студентів в вузах з метою формування більшого
об’єму знань у студентів і усунення об’єктивізму в їх оцінюванні.
313

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТЫ
И. В. Гридасова, Н. И. Селякова
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА

Понятие предела последовательности вызывает определенные
трудности у студентов. Эти трудности вызваны многими причинами.
Одной из них является та, что мы живем в материальном мире конечных
множеств видимых предметов и мыслим конечными категориями. Понятие
предела связано с бесконечностью, и человеку приходится перестраивать
образ мышления для того, чтобы понять, что множества, содержащие
бесконечное число элементов обладает совсем другими свойствами, чем
конечные множества. Например, трудно осознать, что на отрезке [0,1]
находится столько же точек (чисел), сколько на отрезке [0,10] . То есть
подмножество, не совпадающее с множеством, содержит столько же
элементов, сколько само множество. Для конечных множеств - это абсурд.
Трудно также осознать то, что любое конечное число членов
последовательности не окажет влияния на его предел. Предел зависит от
того, что «делают» члены последовательности где-то там, далеко, на
бесконечности. Будут ли они «дружно» приближаться к какому-то
значению или нет. Студент смотрит на первые члены данной ему
последовательности, не думая о том, что смотреть надо на ее бесконечный
« хвост», чтобы судить о ее пределе. Поэтому само понятие предела для
человека, впервые сталкивающегося с ним, – уже эвристика.
Обдумать и прочувствовать понятие предела могут помочь тестовые
задачи. В наше время, когда Украина входит в Болонский процесс, роль
тестового обучения и контроля знаний усиливается. Приведенные далее тесты
служат не столько для контроля знаний студентов, сколько для использования
их во время занятий по данной теме. Каждый вопрос теста можно
проанализировать, приводить примеры и контрпримеры, доказывать
справедливость некоторых утверждений. С помощью данных тестов можно
обучать студентов говорить на математическом языке: переводить
утверждения на математический язык и уметь понимать предложения,
записанные на математическом языке (с помощью математической
символики). Для студентов первокурсников это еще одна большая проблема.
Над этими проблемами работал, в частности, Ю. А. Палант. В связи с
70-летием со дня рождения Юрия Александровича (авторы много лет
работали с ним на кафедре математического анализа и теории функций
ДонНУ), хочется внести вклад в этот благородный труд.
Тесты
1. Пусть последовательность {xn } – неограниченна сверху. Какие
утверждения справедливы
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а) ∃ lim xn = +∞ ;
n→∞

б) {xn } расходится;
в) {xn } монотонно возрастает;
г) ∃{xnk }: lim xnk = +∞ ;
k →∞

д) {xn yn } сходится, если {yn } сходится;
е) {xn + y n } расходится, если {yn } расходится;
ж) {xn + y n } расходится, если {yn } сходится;
з) ∃{y n } , что {xn yn } сходится;
и) ∃ M ∈ R : xn > M ∀n ∈ N ?
2. Дана последовательность {xn } , sup{xn } = a, a ∈ R, a > 0, inf {xn } = 0 . Какие
утверждения справедливы
а) {xn } бесконечно мала;
б) {xn } фундаментальна;
в) любая подпоследовательность {xnk } сходится;

г) ∃{xnk }, которая сходится;
д) ∃ n ∈ N : xn = a ;
е) ∀n ∈ N xn < a ;
ж) ∃{y n }: {xn + y n } сходится;
з) ∃{y n }: sup{xn + y n } = a, inf {xn + yn } = 0 ;
и) ∃{y n }: sup{xn + y n } = +∞, inf {xn + y n } = −∞ ;
к) ∃{y n }: sup{xn y n } = +∞, inf {xn yn } = −∞ ?
3. Пусть lim xnk = a, a ∈ R , где {xnk } – подпоследовательность {xn } . Какие
k →∞

утверждения справедливы
а) в любой окрестности B(a, ε ) содержится бесконечно много членов {xn } ;
б) ∀ε > 0 вне B(a, ε ) находится лишь конечное число членов {xn } ;
в) вне любой B(a, ε ) находится лишь конечное число членов {xnk };
г) ∃ B(a, ε ) , что ∀n ∈ N xn ∈ B(a, ε ) ;
д) ∃ B(a, ε ) , что ∀nk ∈ N xnk ∈ B(a, ε ) ;
е) lim xn = a ?
n →∞

ЛИТЕРАТУРА
1. Ильевский В.И., Палант Ю.А. Исследование функций. Тесты с
коррекцией ответов. – Киев: Институт системных исследований
образования, 1995.
2. Палант Ю.А. Программированные материалы к спецкурсу «Алгебра и
начала анализа». – Донецк: ДонНУ, 1983.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» В ДОННАБІ
Ю.В. Грицук, В.О. Моісеєнко
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
м. Макіївка, УКРАЇНА

Підвищення якості підготовки спеціалістів вищими навчальними
закладами на сучасному етапі передбачає значне поліпшення контролю
навчальної роботи студентів як важливого засобу управління процесом
навчання. Ця проблема стає більш актуальною в умовах реформування
вищої освіти України, приєднання країни до Болонської конвенції та
впровадження в навчальний процес кредитно-модульної системи у
відповідності до вимог ECTS.
Методичне забезпечення навчальної діяльності студента з
дисципліни «Інформатика» базується на предметної моделі фахівця, яка, в
свою чергу, складається з семантичної, процедурної, тематичної,
функціональної і операційної моделей. Зміст компонентних складових
детально аналізується колективом викладачів кафедри, уточнюється за
рахунок узгоджень із зацікавленими суміжними навчальними
підрозділами, перевіряється на відповідність нормативній моделі
(державному стандарту) і затверджується завідувачем кафедри.
Педагогічний контроль з дисципліни «Інформатика» має чотири основні
функції: діагностичну, яка націлена на визначення рівня знань та умінь студента
з метою одержання науково-обґрунтованої інформації; навчальну, яка
реалізується тільки тоді, коли система контролю орієнтована по ознакам рівня
підготовленості студентів; організаційну, яка проявляється у залежності від
прийняття рішень про проведення тих чи інших педагогічних і
адміністративних заходів; виховну, яка реалізується через належні організаційні
заходи по формуванню у студентів уявлення, що знання мають самоцінність, а
не є способом досягнення тих чи інших прагматичних цілей.
Розробка та застосування в навчальному процесі тестів досягнень через їх
різновидність, – педагогічних тестів – є основним і достатньо розповсюдженим
засобом контролю навчального процесу, в якому діагностику якості навчання
виміряють дванадцятибальною шкалою оцінок.
Спрощені педагогічні тести, в яких спрощення націлені тільки на
скорочення кількості завдань за рахунок поширення змісту відповідей, як метод
педагогічного контролю задовольняють наступним принципам: об'єктивності;
справедливості і гласності; науковості і ефективності, що реалізується через
побудову системи контролю на основі розробленої теорії тестування, яка
передбачає надійність, валідність та точність результатів. Таким чином
тестовому завданню надають три основних функції: воно охоплює тематичний
матеріал змісту навчальної дисципліни; результати тестового опитування дають
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можливість оцінювати відповідь на кожне запитання не тільки в рангах «вірно»
– «невірно», а і в іншому ранжируванні (наприклад, в кількості балів тощо);
середній час на відповідь студентів не одержує оцінку, але загальний час на
проведення тесту регламентується.
Кафедрою вищої і прикладної математики та інформатики ДонНАБА
застосовуються такі завдання, що передбачають знання студента з тих
попередніх складових навчального матеріалу, які в самому завданні не
сформульовані, але без них не можна дати правильної відповіді. Тобто
конструкція відповіді передбачає ланцюг понять, співвідношень,
висновків, теорем тощо, які у самій відповіді відсутні.
Наприклад. Завдання: Розподілити змінні по комірках і записати
формульний вираз для табличного процесора Excel (надається формульний
вираз в чисельно-літерній символіці).
Правильна відповідь записується у вигляді формульного виразу для Excel
одним рядком. Ця коротка відповідь свідчить про те, що цим завданням
проконтрольовано такий обсяг навчального матеріалу: що таке формульний
вираз в Excel, його складові і порядок запису формульного виразу, пріоритет
знаків арифметичних дій, що таке вбудовані функції Excel, їх аргументи, вміння
використовувати вкладені дужки. Правильна відповідь свідчить також про те,
що студент володіє вмінням вирішувати деякі інженерні задачі.
Завдання, що вносять до тестової картки, у більшості випадків мають
єдину тематику і єдине формулювання, але основа для виконання відповіді
має варіантну побудову за рахунок різних функцій, різних математичних
рівнянь тощо.
Тестова картка, яка видається студенту при проведенні контрольних
заходів, обов’язково має реквізити затвердження у вигляді або посилання на
відповідне рішення кафедри або через підписи завідуючого та викладача.
Розрахунок оцінки, яка виставляється студенту, виконується у самій картці
або в бланку відповіді з реєстрацією кількості балів (або іншим засобом)
по кожному завданню з підсумковим її показником.
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ИЗ ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БАЗОВОГО УРОВНЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В СЕТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РАЙОНА
Л.А. Грищенко
Петровский районный отдел образования,
г. Донецк, УКРАИНА

Одной из актуальнейших проблем современного образования
является организация оптимального управления качеством образования как отдельно взятого учебного заведения, так и сети учебных
учреждений района. Особенно сложно реализовать этот процесс в
последнем случае, так как понятие «качество образования» различно
по уровням образования, типам и видам образовательных учреждений,
по-разному понимается субъектами образовательной деятельности.
Как правило, в подчинении районного отдела образования находится
достаточное количество учебных заведений разного типа: гимназии,
профильные школы, общеобразовательные школы. Перед отделом
образования стоит задача: оценить работу каждого учебного
заведения, стимулировать творчество руководителей, педагогов в
повышении результативности образовательной деятельности, повысить управляемость на всех уровнях системы образования. Для успешного выполнения этой работы очень важно иметь не только оперативную, точную и объективную информацию о текущем состоянии
образовательной системы, об изменениях в ней, но и долгосрочную,
прогностическую информации, что при необходимости позволило бы
своевременно осуществить методическую поддержку каждого учебного заведения, внести требуемые коррективы в его учебно-воспитательный процесс. Такую информацию могут предоставить регулярно
проводимые мониторинговые исследования, основанные на научных
подходах к их организации, проведению и обработке получаемых
результатов. На первуй план в этих исследованиях выходит мониторинг математической подготовки учащихся, так как математика играет
определяющую роль в развитии мыслительных способностей ученика
и уровень его математической подготовки является определяющим
критерием качества знаний. Получить объективную оценку результаттивности преподавания учебного предмета можно только с использованием научно-обоснованной технологии проведения мониторинговых
исследований. Такая технология разработана лабораторией по
проблемам математического образования при Донецком национальном
университете и достаточно полно отражена в публикациях [1, 2].
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Мониторинговые исследования качества математической подготовки
учащихся по технологии стандартизированных измерений были проведены в 15
учебных заведений Петровского района города Донецка (см.Таблицу 1).
Таблица 1
Класс
Учащихся
% правильных
ответов

4
794
65

6
615
50

7
601
49

8
9
10
622 599 485
43 45 42

11
435
39

Всего
4151
49

Полученные результаты можно считать достаточно объективными, так как
мониторинговые исследования были четко спланированы и проведены независимой
районной комиссией в каждом учебном заведении. Применение компьютерных
технологий в обработке результатов, позволило представить их в наглядной форме – в
виде графиков, диаграмм, таблиц, как по каждому учебному заведению, так и в целом
по всем учебным заведениям на уровне района. По каждому классу были определены
темы, наиболее слабо усвоенные учащимися, и темы, по которым учащиеся показали
наилучшие результаты. Итоги мониторинга были рассмотрены на районных
методических объединениях учителей начальной школы, учителей математики,
школьных и районных научно-практических семинарах руководителей и педагогов
учебных заведений. В результате чего были выявлены общие и частные проблемы в
процессе обучения математике в школах района и спланированы мероприятия по
повышению уровня математической подготовки учащихся.
Анализ проведенных исследований позволил районному отделу
образования:
- получить объективную информацию о состоянии математической
подготовки учащихся школ района;
- осуществлять планомерное руководство процессом формирования
районной сети профильных классов;
- принимать решения о создании межшкольных факультативов,
открытии межшкольных консультационных пунктов, филиалов внешкольных учебных заведений;
целенаправленную
работу
по
улучшению
- проводить
результативности участия школ района во Всеукраинских олимпиадах,
конкурсах, отделениях МАН;
- оказывать действенную помощь администрации школ по руководству
учебной, научно-методической работой учебных заведений района.
ЛИТЕРАТУРА
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ШКОЛЕ
И.Н. Дудинская
Обшеобразовательная школа № 4,
г. Донецк, УКРАИНА

«Тест» – слово английское. В словаре русского языка С.И.Ожегова
переводится как пробное задание, исследование, испытание.
Каждый
учитель
мечтает
иметь
учеников
активных,
любознательных, умеющих думать, творческих. Для этого на своих уроках
мы, учителя, учим детей обобщать, анализировать, рассматривать
различные варианты, составлять свои задачи, искать контрпримеры.
Однако, если учащиеся не имеют достаточного уровня базовых знаний, то
они не смогут справиться со многими заданиями, требующими
сообразительности и нестандартных приемов решения.
Изучение теории один из наиболее «утомительных» вопросов для
учащихся. Слушая объяснения учителя ученики могут переписывать с
доски, ничего не понимая, отвлекаясь или уяснив очевидное, не обращать
внимание на различные нюансы. Поэтому, прежде чем начать объяснять
новый материал, а я стараюсь давать его блоками, я должна быть уверена,
что
учащиеся
хорошо
владеют
математическими
понятиями,
необходимыми для усвоения нового материала. Я составляю тест, с
помощью которого могу не только проверить знания учащихся
теоретического материала, но и заставить их анализировать. Ведь если
ребенок не знает точное определения, свойства, признак и тому подобное,
то ему из предложенных ответов приходится выбирать нужный, исключая
неподходящие варианты. Итак, после этого теста я вижу, готовы ли
учащиеся к усвоению нового материала и какие пробелы надо устранить.
После изложения нового материала и выполнения заданий по
применению изложенного материала, составляем следующий тест. Он
состоит из теоретических вопросов и отдельных практических заданий
базового уровня. Учащиеся знают, что тест будет включать в себя весь
новый материал и это стимулирует их работать над параграфом из
учебника. Не секрет, что часто ученики стараются запомнить новый
материал на уроке, а учебник используют для выполнения упражнений.
Авторы считают, что надо обязательно вести учет овладения каждым
учеником теоретическими знаниями и практическими навыками. Ребенок
должен знать, что его знания нам не безразличны, и что учитель не оставит
его в покое до тех пор, пока он не освоит базовый уровень. Конечно,
оставлять учащихся после уроков, работать с ними дополнительно,
учитывая, что нам всем не хватает времени, сложно. А тесты, состоящие от
8 до 12 вопросов рассчитаны по времени на 10-15 минут. Вот и выигрыш
по времени и постоянный контроль знаний. Все знают что учащиеся,
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владеющие теоретическими знаниями лучше овладевают практическими
навыками и у них возрастает интерес к учебной работе.
Следующий этап – это закрепление теории, формирование у
учащихся умений самостоятельно применять знания, как в знакомых
ситуациях так и в новых. После нескольких уроков, в зависимости от
скорости формирования достаточных навыков и от количества часов,
отведенных на данную тему, готовлю новый тест.
Этот тест содержит, в основном, практические задания. Я стараюсь
соблюдать в тестах принцип возрастающей трудности заданий, чтобы
сильным ученикам работать с тестами было интересно.
Тесты позволяют выявить общую картину усвоения материала.
Учитель после анализа проведенного теста видит, с какими детьми надо
проводить коррекционную работу, а для каких надо составлять творческие
задания.
Учащиеся с удовольствием работают с тестами. Иногда я даю им
задания составить тесты самостоятельно по определенной теме. Затем мы
их обсуждаем и обязательно апробируем.
Конечно, некоторые дети пытаются угадать ответ, но в этом тоже
есть своя «польза» – развивается интуиция.
Чтобы работа с тестами не носила характер разгадывания
кроссворда, надо чтобы предложенные варианты ответов имели
правдоподобный вид. Обязательно среди предложенных ответов даю один
правильный. Учащиеся это знают, поэтому сами могут сразу после
выполнения теста оценить свои знания и к следующему уроку
ликвидировать пробелы. Значит в тестах заложена обучающая функция.
Итак, тесты, являясь составной частью обучения и контроля знаний в
общеобразовательном процессе играют множество ролей:
9 дают информацию об объеме знаний и навыков учащихся;
9 используются в организации коррекционного обучения;
9 выявляют учащихся не способных усваивать определенные
знания;
9 применяются при оценке достигнутой компетенции;
9 являются мотивационным фактором.
Но тестом присущи и недостатки. Тесты не учитывают личностные
особенности учащихся. Есть дети медлительные и им на выполнение
тестов времени не хватает. Значит, полностью заменить тестами
традиционные формы контроля не разумно.
Однако, тесты позволяют выявить уровень знаний, умений, навыков,
проверить соответствие требований подготовки выпускников заданным
стандартам, выявить пробелы в знаниях учащихся. Их широкое
применение в системе образования показывает, что тесты становятся
необходимой составляющей диагностики обучения.
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ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
СТАРШОЇ ШКОЛИ
М.А. Заворотинська
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА

Неможливо переоцінити значення просторового мислення в різних
видах людської діяльності. Людина в процесі навчальної і професійної
діяльності постійно створює просторові образи, оперує ними.
Серед всіх предметів, що вивчають у школі, найбільші можливості
для розвитку просторового мислення учнів має геометрія. Достатній рівень
розвитку просторового мислення є не лише однією з головних цілей
навчання геометрії, але й необхідною умовою її успішного вивчення.
Особливо це стосується вивчення стереометрії, коли недостатня увага до
формування просторового мислення в основній школі призводить до
нездатності учнів „виходити у простір”.
Для запобігання цій ситуації необхідно, починаючи з перших кроків
вивчення систематичного курсу стереометрії, організувати діагностику
рівня розвитку просторового мислення в учнів і на основі аналізу її
результатів організувати корекційну роботу.
Організація повноцінної діагностики особливого значення набуває у
профільній школі, оскільки профільна диференціація має за мету
підготовку учнів до подальшого навчання і майбутньої професійної
діяльності, а високий рівень розвитку просторового мислення необхідний
для оволодіння багатьма професіями.
У зв’язку з переходом школи на профільне навчання створюються
альтернативні існуючим засоби навчання різних предметів, зокрема,
геометрії. Діагностика рівня розвитку просторового мислення учнів, що
навчаються за новими підручниками, дозволить оцінити якість відповідних
засобів навчання щодо формування просторових уявлень.
Тож необхідною є розробка й застосування діагностичних методик,
які дозволяли б вчителю виявити рівень розвитку просторового мислення
учнів і скоригувати власну педагогічну діяльність, надати своєчасну
індивідуальну допомогу учням.
На сьогодні існують ґрунтовні діагностичні методики, спрямовані на
дослідження рівня розвитку просторового мислення (дивіться[2],[3]).Проте
більшість з них мало застосовні для проведення масової і оперативної
діагностики учнів, оскільки фіксують процесуальний бік виконання
діагностичних завдань шляхом довготривалого й ретельного аналізу їх
розв’язання. Зрозуміло, що при всій діагностичній ефективності таких
методик, їх використання для вимірювання розвитку просторового
мислення великого масиву учнів є малоздійсненним. З іншого боку,
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більшість відомих у світі тестів для вимірювання здатності просторово
мислити (наприклад, просторові субтести з МАВ або WAIS – R, наведені у
[1]), фіксують лише загальну результативність виконання завдань. Але без
урахування процесуального боку їх виконання неможливо вносити
корективи у навчальну діяльність.
Принципово іншу структуру має розроблений Якіманською І.С. тест
просторового мислення (див. [4]). Аналіз результатів апробації даного
тесту дозволяє стверджувати, що він відповідає всім вимогам до
діагностичних методик і сприяє виявленню різних рівнів розвитку
просторового мислення учнів.
Слід зазначити, що даний тест було створено для діагностики
просторового мислення учнів основної школи на графічному матеріалі з
різних предметів. Тож з його допомогою навряд чи вдасться здійснити
повноцінну діагностику розвитку специфічних для стереометрії елементів
структури просторового мислення.
Для проведення масових досліджень учнів за показником рівня
розвитку їх просторового мислення засобами геометрії необхідна розробка
спеціальних портативних шкільних тестів, які мають бути побудовані
переважно на матеріалі геометрії і у своєму змісті передбачати оперування
образом.
На основі діагностичної методики, запропонованої Якіманською І.С.,
було створено тест для діагностики розвитку просторового мислення учнів
10 – 11 класів. Тест представлений створено у двох варіантах, кожний з
яких складається з 43 завдань з вибором відповіді з чотирьох
запропонованих. Варіанти тесту мають різну структуру. Перший з них
структуровано за рівнем складності, другий – за субтестами, кожен з яких
перевіряє розвиток в учнів певних видів діяльності, що складають
структуру здібності просторово мислити До тесту наведена специфікація,
яка містить перелік прийомів діяльності, володіння якими перевіряє тест.
Подальша робота над тестом буде присвячена розробці і уточненню
методики діагностики просторового мислення, уточненню змісту тестових
завдань з метою їх більш повної відповідності показникам рівня розвитку
просторового мислення, а також перевірці їх надійності і валідності на
масовому матеріалі.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕМАТИЧНОГО ПОЕТАПНОГО
РІВНЕВОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА КЛАСИЧНИМ
ДИДАКТИЧНИМ МЕТОДОМ
А.М.Капіносов
Запорізька ЗОШ Апостолівського району
Дніпропетровської області, УКРАЇНА

П’ятий рік поспіль в середніх загальноосвітніх навчальних закладах
України впроваджується рівнева 12-бальна система оцінювання
навчальних досягнень учнів з математики.
Теоретичною основою нової системи оцінювання є модель вивчення
наук за класичним дидактичним методом Я.А. Коменського. Ідейні засади
навчання наукам викладені великим чеським педагогом у ряді його робіт,
зокрема, "Велика дидактика", "Аналітична дидактика" (розділ книги
"Новітні методи мов"), "Пансофія", "Пампедія" і найбільш цілісно у роботі
"Вихід із шкільних лабіринтів, або Дидактична машина у відповідності з
методом сконструйована для того, щоб у справах навчання і учіння не
затримуватися на місці, а йти вперед". Я. А. Коменський передбачав, що
повне, цілісне впровадження в шкільну практику ідей -розробка
відповідного методу предметних дидактик, методик і, головне, матеріальне
забезпечення методу потребує досить тривалого часу.
Подальша розбудова наукової системи освіти на основі класичного
методу значною мірою була загальмована примітивним, поверховим
тлумаченням глибоких ідей Я.А.Коменського, безсистемним їх
впровадженням. На засадах, відмінних від класичної дидактики, або лише
на їх декларуванні чи поверховому розумінні побудоване традиційне
навчання математики.
Як засвідчує практика, однією з численних причин недостатньо
ефективного впровадження рівневої 12-бальної системи оцінювання
навчальних досягнень є прагнення вчителів поєднати традиційне навчання
з класичними ідеями.
Ідеологія класичного методу, зокрема, система основних ідей,
принципів, розроблена нами на основі узагальнення, систематизації та
конкретизації ідей Коменського стосовно навчання математики в сучасній
школі.
Ідеї викладені в порядку наступності, коли кожна наступна висвітлює
спосіб досягнення попередньої, і згруповані вони в три групи.
І. Цільовий, методологічний компонент.
І1. Повноцінне, ґрунтовне вивчення наук, доступне і швидке навчання
– головна проблема, для розв "язання якої призначений метод.
І2. Адаптивне, розвивальне, виховне, особистісно спрямоване
навчання –стратегія розв"язання проблеми.
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І3 Природовідповідність, науковість, технологічність методу методологія методу.
II. Змістовоий компонент
ІІ1. Теоретичність, практичність, прикладна спрямованість змісту –
– відповідність змісту природі і призначенню математичних знань.
112. Фундаментальність, тематичність і системність змісту –
відповідність змісту будові математичних знань.
113. Повнота, диференційованість змісту, міцність базового змісту –
змістові основи ґрунтовного навчання.
III. Організаційно-методичний компонент
III1.
Мотивованість,
активність,
творче
пізнання,
єдність
створювальної і відтворювальної діяльності – вихідна, ключова ідея
організації учіння.
1112. Наочність навчання, раціональне поєднання наочно-образного,
словесно – логічного і практичного, поєднання дедукції, індукції та
аналогії – "золоте" правило і основний закон навчання.
1113. Поступовість (поетапність, ступеневість), наступність
(рівневість), послідовність – основи доступного навчання.
1114. Усвідомлюваність учіння, самостійність, самодіяльність – основи
особистісно спрямованого учіння.
1115. Індивідуалізація, варіативність учіння, раціональне поєднання
фронтальних, індивідуальних і групових форм навчання – основи
ефективності особистісно спрямованого учіння.
1116. Систематичність, раціональність, оптимальність – головні
принципи управління учінням.
Основний смисл цих ідей і відповідні їм правила розкриті нами у
роботі [3], а опис технології навчання, організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів в процесі вивчення математики поданий у посібнику [4].
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ТЕСТУВАННЯ, ЯК НАЙПРОГРЕСИВНІША ФОРМА
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ
К.С. Кисіль
Горлівський автомобільно-дорожній інститут
м. Горлівка, УКРАЇНА

Входження України до європейського освітнього простору потребують
нових підходів до оцінювання якості навчання у вищих закладах освіти.
Законом України «Про вищу освіту» визначено, що «якість вищої освіти – це
сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну
компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює
здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби
суспільства» (ст.1 Закону «Про вищу освіту»).
Головним завданням сучасного вищого навчального закладу є
розвиток творчої самостійності майбутнього фахівця. На сьогодні
проведення зрізів, контролів різного рівня втрачають актуальність. Адже ці
контролі проводяться точково і не носять системного характеру. У зв’язку
з цим з’явилася потреба в моніторингу якості освіти на всіх етапах
когнітивного та інтелектуального розвитку студентів [4].
Моніторинг як технологія передбачає визначення результатів
навчання і його корекцію відповідно до стану засвоєння конкретних знань
і умінь, які студент повинен був сформувати в процесі вивчення певного
навчального матеріалу. Зокрема це передбачає підбір контролюючих
засобів для визначення досягнення встановлених рівнів навченості та
розробку підсумкових контролюючих засобів, які дадуть змогу
підтвердити досягнутий студентами результат.
Система вищої освіти більшості розвинених країн використовує форму
тестового контролю рівня знань на всіх етапах навчання: вступ до навчального
закладу, сесійні та державні іспити, видача ліцензій на право професійної
діяльності[2]. В останні роки тестування все ширше використовується і в таких
європейських країнах, як Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія та інших [3].
Одним із ефективних сучасних засобів якісних вимірювань навчальних
досягнень є тест. Існує багато визначень поняття «тестування».В Європі
класичнім є визначення Г. Лінерта: «Тестування – це звичайний науковий метод
дослідження однієї або кількох ознак особи, що емпірично розрізняються, мета
якого — визначити відносний ступінь прояву особистої ознаки на основі
максимального використання кількісних показників». Але в педагогічних
дослідженнях не можна задовольнитися цим визначенням, оскільки воно не
включає тестування, орієнтованого на критерії. Більш влучним є визначення К.
Інгенкампа: «Тестування – це метод педагогічної діагностики, за допомогою
якого вибір поведінки, яка презентує передумови або результати навчального
процесу, повинен максимально відповідати принципам «співставлення»,
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об'єктивності, надійності та валідності вимірів. Він повинен пройти обробку та
інтерпретацію і бути прийнятним для застосування у педагогічній практиці»[3].
Тестування дає змогу забезпечити якісне вимірювання знань, підходячи до
цього поняття системно й оцінити знання за обсягом та повнотою, їх
системністю, узагальненням та мобільністю[1]. Останні характеристики
визначаються за допомогою тесту відповідної складності, а обсяг знань
визначається за допомогою відповідей на певну кількість запитань, які надають
особі, що тестується, із загальної кількості методом рандомізації. Визначивши
приблизно обсяг знань в одиницях інформації, які повинен засвоїти студент, цей
обсяг трансформують у певну базу тестових завдань.
Тести для діагностики навчальних досягнень мають свої відмінності.
Їх поділяють на орієнтовані на співвідносну групу (нормативні) та
орієнтовані на критерії (критеріально орієнтовані) [1].
Стандартизований тест, як засіб вимірювання, повинен задовольняти таким
умовам: вимірювання повинні бути об'єктивними, надійними і валідними;
результати повинні бути правильно оброблені та інтерпретовані.
Забезпечення цих вимог передбачає певну структуру тестів,
застосування спеціальних методів їх формування і стандартизації.
Стандартизований тест складеться з специфікації, системи завдань,
інструкції стосовно проведення процесу тестування, технології перевірки,
обробки і аналізу результатів тестування [1].
Значний обсяг роботи щодо створення стандартизованих вимірників
навчальних досягнень з математики, зокрема базового рівня, проведено
лабораторією з проблем математичної освіти Донецького національного
університету [1].
Отже: 1) знання як якісний параметр можуть бути об'єктивно виміряні та
оцінені лише методом тестування; 2) у сучасній педагогічній теорії і практиці
сформувалася окрема наукова галузь – тестологія, що має свій термінологічний
і понятійний апарат, систему законів; 3) основні положення тестології є
теоретичною основою методів контролю успішності навчання; 4) переважна
більшість розвинутих країн Заходу перейшла на тестування, як
найпрогресивнішу форму вимірювання рівня знань.
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МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗНЗ
С.В.Кода
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
м.Суми, УКРАЇНА
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Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розвитку загальної середньої освіти в Україні, потребує уваги звернення до
проблеми встановлення на взаємовідповідності змін у навчальновиховному процесі та системі оцінювання навчальних досягнень. Введення
рівневого оцінювання навчальних досягнень, змістовна робота щодо
запровадження особистісно-орієнтованого навчання, сучасна педагогічна
парадигма, подальше входження України у світове інформаційне
суспільство потребують конструювання систем оцінювання якості
навчально-виховного процесу. При цьому доцільно застосовувати тестову
діагностику, конструювання систем оцінювання якості навчальних
досягнень із застосуванням технологій, адекватним процесам, що
відбуваються у світі і дають реальну можливість для підтримання
об’єктивної інформації про стан базової математичної підготовки учнів у
навчальних закладах.
Тому постала проблема перебудови процесу контролю та
підвищення його ефективності для реалізації функції предметного аналізу
в контролі за якістю навчального процесу доцільно застосовувати тестову
діагностику, оскільки це дає змогу глибоко вивчити рівень засвоєння
учнями матеріалу того чи іншого розділу, розробити заходи по корекції
знань на основі статистичного аналізу.
Недостатня розробленість методології тестового діагностування в
педагогічній теорії та практиці призводить до ряду суперечностей між:
• сучасними вимогами до контролю за рівнем навчальних досягнень
учнів на уроках математики та технологіями оцінювання, які
використовуються у навчальних закладах;
• рівнем компетентності учителів математики загальноосвітніх
навчальних закладів і необхідністю визначення рівня навчальних
досягнень учнів в умовах переорієнтації на методологію
особистісно-орієнтованого навчання;
• підвищенням інтенсивності зовнішніх і внутрішніх потоків
методичної інформації та розвитком технології їх обробки у
загальноосвітніх навчальних закладах;
• необхідністю підвищення ефективності процесу оцінювання рівня
навчальних досягнень і незавершеністю розроблення загальної
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моделі застосування тестових технологій у визначенні рівня
навчальних досягнень учнів з математики з метою подальшої
корекції і творчого розвитку здібностей учнів.
Вищезазначені протиріччя зумовлюють необхідність дослідження
таких проблем:
• виявлення особливостей тестових технологій;
• розроблення моделі застосування тестових технологій у визначенні
рівня навчальних досягнень учнів при вивченні математичних
дисциплін з метою успішного виявлення та максимального розвитку
індивідуальних математичних здібностей кожного школяра;
• організація переходу від традиційних систем визначення рівня
навчальних досягнень учнів до системи з використанням тестових
технологій.
Об`єкт дослідження – застосування тестових технологій в системі
контролю за якістю навчальних досягнень та індивідуальним розвитком
математичних здібностей у школярів.
Предмет дослідження - організаційно – методологічні умови
використанння тестової діагностики в ЗНЗ.
Мета статті – представити експерементально апробовану модель
контролю за рівнем навчальних досягнень учнів з математики в ЗНЗ на
основі тестової діагностики.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше
застосовані тестові технології в системі корекції навчальних досягнень та
забезпеченні індивідуального розвитку математичних здібностей у
школярів, а саме:
• покращення ефективності визначення якості навчальних
досягнень учнів з математики, згідно навчальних програм, та
забезпечення корекції знань на етапі контролю;
• забезпечує зворотній зв’язок у процесі оцінювання якості знань
учнів з математичних дисциплін;
• здійснює незалежну експертизу викладання математичних
дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах.
Розробленість теми. Тему “Впровадження тестової діагностики в
навчання” в регіонах України розробляли Барна М.М., Живодьор В.Ф.,
Козлова О.Г., Мокрицка Г.М., Новикова Н.І., Синько Л.С., Поліщук Р.Г.,
Туринська О.М., Шаромова В.Г., Шиян Р.Б., але їх роботи не стосувалися
методології тестового діагностування та корекції знань учнів на основі
статистичного аналізу.
Напрямки подальших досліджень є сприяння підвищенню якості
індивідуальної діяльності школяра, її корекції та психолого-педагогічної
підтримки.
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ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
К.К. Коновалова
Національний гірничий університет,
м.Дніпропетровськ, Україна
E-mail: pek57@mail.ru

Багато випускників шкіл бажають використати своє право на
подальше навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) і тому незабаром
стають абітурієнтами вузів. Юридичне право ВНЗ зараховувати у студенти
на контрактній основі широко відкрило їх двері для випускників шкіл, які
навчались в школі не дуже сумлінно і наполегливо, але батьки яких мають
гроші. Так виходить, що теперішнє студентство складається із кращих
випускників шкіл з недостатнім рівнем підготовки з шкільних предметів
(приблизно 20%) і тих, що в школі навчались “якось”.
Під час складання вступного іспиту з математики абітурієнти
стикаються с завданнями, які за рівнем складності суттєво відрізняються
від тих, що розглядалися в школі і пропонувались на кінцевому іспиті в 11ому класі. З яких міркувань виходять викладачі ВНЗ, розробляючи
завдання для вступних іспитів, – тайна.
Мимоволі виникає питання: “Які з державних документів про освіту
обумовлюють необхідність існування розриву між рівнями вимог до знань
випускників шкіл та абітурієнтів ВНЗ та які з них визначають підгрунтя
для існування розриву та подальшого його збільшення”?
Ретельне ознайомлення із головними державними документами про
освіту (1, 2,) дозволяє стверджувати – вони не містять в собі підгрунття для
існування означенного розриву. Тоді фактична наявність його, що це –
переконливий доказ неспроможності школи забезпечити високий рівень
знань своїх вихованців, чи це своєрідний захист ВНЗ від проникнення в
них “неучів” або навпаки – створення умов, в яких саме “неучі” за гроші
батьків можуть потрапити до ВНЗ?
Питання і відповіді на них на даний момент вже не мають особливого
значення, бо Україна переходить на зовнішнє тестування випускників шкіл
– зовнішнє тестування, яке підніме на новий рівень відповідальність за
“кінцевий продукт” тих, хто навчає і тих, кто навчається.
Багато нових питань викликає наказ №284 Міністерства освіти і
науки України (3).
1. Як ВНЗ будуть визначати прохідний бал?
2. Чи не станеться так, шо ВНЗ залишаться без контингенту, бо
приблизно 80% першокурсників останні роки демонструють дуже
низький рівень знань із шкільних предметів?
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3. Чи готові вже сьогодні при скороченні часу на викладання
математики вчителі загальноосвітніх шкіл здійснювати якісне
навчання
4. Чи передбачає зовнішнє тестування перевірку знань випускників
шкіл з теоретичного матеріалу, бо школяри сьгодення не мають
досвіду опитування з теорії, а Болонська організація навчання у ВНЗ
передбачає кожні 8 тижнів модульне опитування студентів не тільки
з практичної складової навчального матеріалу, а і з теоретичної?
Перехід освітньої системи на зовнішнє тестування – сміливий крок в
напрямку прозорості процесу зарахування у ВНЗ України тієї молоді, що
прагне, здатна і може вчитись. Зовнішнє тестування з часом на нівець зведе
хибну точку зору багатьох молодих людей – “Мені б тільки заполучити
диплом про вищу освіту!” і створить умови, в яких інтелектуальний
потенціал України буде поповнюватись більш ніж на 20% від тієї загальної
кількості молодих людей, на яких держава витрачає гроші, надаючи їм
вищу освіту.
Україну повинна турбувати інтелектуальна потужність майбутнів
випускників ВНЗ, їх професійна і конкурентна спроможність.
Впровадження в практику зовнішнього тестування підштовхне
середню школу скорегувати традиційні підходи до організації
педагогічного процесу. На погляд автора, таку корекцію необхідно
розпочати з впровадження в процесс навчання психологічного прийому
попереднього ознайомлення тих, кого навчаємо, з улаштуванням
навчального матеріалу, методичними особливостями його розвитку.
Засобами ознайомлення повинні виступати моделі навчального матеріалу –
наочні за зовнішнім виглядом, але логічні за змістом – моделі, що
відображають родо-видо-типові зв’язки понять предмету. Додатком до
підручників повині стати своєрідні “путівники” до системи знань, яку
відображують моделі. Автором такі моделі розроблено для курсу шкільної
і вищої математики, а досвід їх використання на протязі останніх 10 років
викладений в наукових працях (35 одиниць) і поширюється під час лекцій в
Дніпропетровському інституті післядипломної освіти для вчителів.
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Все більше нарікань з боку батьків та учнів можна почути з приводу
якості знань з математики та об’єктивності оцінювання навчальних
досягнень школярів. Найбільше проблем виникає у випускників школи
тоді, коли сподівання пов’язані з вибором майбутньої професії
розбиваються вщент після складання першого, профілюючого іспиту у
ВНЗ. Абітурієнти, успішні в минулому учні, з подивом і розчаруванням
усвідомлюють недосконалість своїх знань та неспроможність до
конкурентної боротьби під час конкурсного відбору.
Запровадження об’єктивного тестового контролю за однаковими
вимогами та параметрами оцінювання в усіх, без виключення,
загальноосвітніх навчальних закладах, створить передумови до усунення
даної проблеми. Причому незалежне зовнішнє тестування випускників має
бути логічним продовженням тестової системи контролю знань та вмінь
учнів в цілому. Завдяки цьому школярі сприйматимуть будь-який тест як
щось звичайне, звичне, зрозуміле та доступне.
Так, ми за те, щоб якнайшвидше запровадити незалежне зовнішнє
тестування для всіх без виключення випускників школи і його результати
враховувати як на завершальному етапі навчання в школі (державна
атестація) так і на першому етапі здобування вищої освіти (вступний
іспит). В цьому разі можна буде без вагань говорити про об’єктивність
оцінювання, незаангажованість, рівність умов тощо. Ідея чудова! Але…
Чи можливе втілення цієї ідеї в життя сьогодні? Причому не на рівні
декларації, чи “як-небудь, тільки б було”, а справді як дієвого, потужного,
випробуваного помічника для держави, для вчителя та, особливо, для
дитини.
На нашу думку, говорити про використання незалежного
зовнішнього тестування під час державної атестації випускників на даний
момент неможливо. По-перше, діючі на сьогодні центри незалежного
тестування (ЦНТ) не в змозі прийняти таку кількість школярів. По-друге,
управління освіти районів, міст, області навряд чи зможуть скоординувати
та узгодити свої дії щодо організації груп учнів, їх транспортування та
опіки. По-третє, не всі учні матимуть фінансові можливості виїхати за
межі місця проживання (сьогодні кожен учень має можливість скласти
випускний іспит безкоштовно за місцем проживання, в рідній школі).
Отже, на рівні держави потрібно відпрацювати технологію проведення
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такої форми державної атестації та забезпечити всі необхідні матеріальні
видатки.
Порівняємо для прикладу результати участі в тестуванні з математики в
ЦНТ м. Львова та вступного іспиту в Прикарпатському національному
університеті імені Василя Стефаника на спеціальності, де математика –
профілюючий іспит (“математика”, “інформатика”, “статистика”, “фінанси”,
“облік і аудит”). Результати випускних іспитів з математики в школі ми до уваги
не беремо, оскільки в цьому випадку складно говорити про об’єктивність і
незалежність оцінювання (жодного випадку появи негативної оцінки при
складанні іспиту з математики в школі ми виявити не змогли). ЦНТ м. Львова
забезпечив проходження зовнішнього сертифікованого тестування з математики
597 випускникам західного регіону. З них відмінні результати (10-12 балів)
отримали 86 учнів (14,4%), зокрема, найвищий бал – 12, чотири учні (0,7%);
незадовільні оцінки (0-3 бали) отримали 74 учні (12,4%). В Прикарпатському
національному університеті імені Василя Стефаника вступний іспит з
математики (на місця державного замовлення), як профілюючий, складало 596
абітурієнтів, з них відмінні оцінки (35-40 балів) отримали 30 абітурієнтів (5%),
максимальний бал – 40 – мають 5 абітурієнтів (0,8%); незадовільні (0-14 балів) – 53 абітурієнти (33,7%). Висока межа незадовільної оцінки при вступі в
університет визначається напевно тим мінімальним рівнем, який дозволяє
абітурієнту навчатись, хоча б за контрактом. Відмінні оцінки, по суті,
відображають реальний стан якості математичної освіти. Жоден ВНЗ не
відмовиться від цієї категорії потенційних студентів. Як бачимо, внутрішнє
тестування університету для організації вступної кампанії та незалежне
сертифіковане тестування демонструють практично однакові результати.
Цілком можливо на етапі, перехідному до всезагального незалежного
зовнішнього тестування, приймати до уваги при вступі результати абітурієнтів,
отримані або у ВНЗ, або в ЦНТ.
Реальнішою виглядає думка про запровадження незалежного
зовнішнього тестування для забезпечення однакових умов всіх абітурієнтів
під час вступних випробувань. Матеріальні видатки в такому разі до уваги
не братимуться, адже вступ – це особиста справа кожного (причому, в
окремих випадках, коли ЦНТ знаходиться ближче, ніж вибраний ВНЗ,
можна говорити й про економію). Проблема полягає тільки в створенні в
достатній кількості регіональних ЦНТ та забезпеченні їх досконалою
інформаційною базою. З точку зору технічного все чудово.
Але не варто нехтувати іншими, наприклад, морально-етичними
питаннями, які виникатимуть в результаті запровадження зовнішнього
незалежного тестування. Найголовніше – однакові вимоги до рівня знань й
умінь сприйматимуться належно тільки за умови створення однакових
умов
здобування
якісної
освіти,
рівноцінних
можливостей
інтелектуального розвитку особистості (найбільш обділеними, з цієї точки
зору, залишаються, на жаль, школярі сільської місцевості).
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ТЕСТИРОВАНИЕ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
И.А. Лебедева
Донецкий национальный технический университет
г. Донецк,УКРАИНА
E-mail: irina_lebedeva@list.ru

Стремительная глобализация рынка образовательных услуг,
подписание Украиной Болонской декларации выдвигает проблему
унификации в области оценки качества педагогического образования на
последипломном уровне. В этой связи, обеспечение объективной оценки
полученных знаний и приобретенных умений учителя, его личностного и
профессионального
продвижения
в
образовательном
процессе
актуализирует задачу создания эффективных диагностических систем.
Представляется, что в их основу может быть положена методика
тестирования [1].
В педагогической литературе под дидактическим тестом понимают
комплекс стандартизированных заданий, направленных на оценку
определенных компетенций согласно выработанной системе критериев.
Тесты позволяют получить достаточно полную информацию об уровне
знаний, умений и навыков испытуемого, измерить психофизиологические
и личностные характеристики.
Результативность
последипломного
образования
учителей
математики, в частности курсов повышения квалификации как одной из
его составляющих, во многом зависит от адекватной оценки уровня
профессионализма слушателей.
Для того чтобы курсовая подготовка стала адресной и была
направлена на профессиональное совершенствование конкретного
педагога, необходима более тонкая дифференциация при составлении
учебного плана курсов, особенно его вариативной части. Повышение
квалификации должно быть ориентировано на потребности каждого
отдельного учителя, стимулирование его творческой активности. В этом
случае и работа учителя в межкурсовой период по повышению уровня
профессионализма будет проходить неформально и достаточно успешно.
Определение уровня профессиональной компетентности, мотивов
повышения квалификации, потребностей и затруднений учителей
осуществляется на этапе входного диагностирования. При формировании
пакета материалов входного диагностирования необходимо принимать во
внимание специфику контингента слушателей курсов.
На курсах повышения квалификации проходят обучение взрослые
люди с высшим образованием, с опытом и стажем работы, со
сложившимися жизненными установками. Заметим, профессия учителя
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является одной из наиболее уязвимых в плане возникновения
профессиональных деформаций. Деформирующее воздействие профессии
проявляется в таких характеристиках учителей, как: доминирование,
авторитарность,
излишняя
требовательность,
безаппеляционность
суждений, нездоровая амбициозность, завышенная самооценка [1].
Вследствие чего, требуется особенно деликатный подход при выборе
контрольно-измерительных процедур.
Мы считаем, тестирование наиболее целесообразным при
диагностике и итоговом контроле по содержательным разделам
предметного курса. Для этого нами разработана система парных тестовых
заданий, охватывающих весь школьный курс математики. Входной и
итоговый тесты формируются из данного банка заданий с учетом
особенностей слушателей. Так, при составлении теста, использующегося в
процессе курсовой подготовки учителей высшей категории, выбираются
задания более высокой степени сложности, чем для учителей категории
«специалист».
Входной тест обычно состоит из 10 – 12 достаточно несложных
заданий (в открытой или закрытой форме) и позволяет проверить как
основные базовые теоретические положения, так и умения учителя
применять их в процессе решения задач. В итоговый тест включаются
вторые задания из тех пар, по которым слушатели на входном
тестировании допустили большое число ошибок. Объем теста в этом
случае, как правило, меньше, но уровень сложности заданий более
высокий.
Сопоставление результатов входного и итогового тестов
способствует получению более полной информации в отличие от обычной
контрольной работы, тем самым дает возможность адекватно оценить
эффективность обучения.
Не менее важным в процессе последипломного образования является
диагностирование психолого-педагогических знаний учителя и умений
применять их на практике. Для составления тестов данного направления
необходимо выявить, отобрать и смоделировать некоторые достаточно
типичные педагогические ситуации; перевести их на язык учебных задач;
отразить в тестовых заданиях учебные задачи; определить и оценить
эталонные ответы.
Наличие
профессиональных
деформаций
также
должно
отслеживаться на этапе входного диагностирования с целью их коррекции
в период курсовой подготовки.
Работа в обозначенных направлениях представляется нам достаточно
перспективной как продолжение дальнейшего исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития
учителя. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.
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ТЕСТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ И МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Р.В.Макушина, Г.А.Попова
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА

Важной проблемой методики обучения математики является
развитие эвристических способностей и интуиции в процессе обучения, то
есть способности видеть задачу и предугадывать результат её решения без
проведения строгих рассуждений и вычислений. Использование в
обучении дидактически обоснованной системы проблемных ситуаций
позволяет управлять мыслительной деятельностью студента, способствует
развитию интереса, гибкости мышления, осознанности и прочности
знаний. Одной из форм создания проблемных ситуаций является работа с
проблемными тестовыми заданиями, которые мы предлагаем студентам на
коллоквиумах. Учитывая, что основной трудностью в изучении
математического анализа являются: формирование математических
понятий (выявление в них главного существенного признака), взаимосвязь
понятий и условия применимости теорем, нами и составлены проблемные
тесты по важнейшим разделам математического анализа. При этом мы
ставим своей задачей не только диагностику знаний студентов, но и
развитие у них математического мышления. Поэтому полный ответ даётся
не по схеме «да» – «нет», а предусматривает аргументированное
обоснование (ссылку на известные математические предложения или
приведение контрпримеров). Приведём образцы тестовых заданий по
некоторым темам:
І. Последовательности.
Пусть {xn} неограниченна сверху. Какие утверждения справедливы?
1) ∃ lim xn = +∞
n→+∞

2) {xn} – расходится
3) {xn} – монотонно возрастает
4) ∃ {xnk } такая, что lim xnk = ∞
k →∞

5) {xn ⋅ yn } – сходится, если {yn} – сходится
{xn + yn }
6)
– расходится, если {yn} – расходящаяся
последовательность.
ІІ. Непрерывность функции.
Какие утверждения справедливы:
1) f(x) непрерывна в промежутке a;b ⇒ f(x) ограничена в a;b ;
2) f(x) не имеет нулей в a;b ⇒ f(x) сохраняет знак в a;b ;
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3) f(x) непрерывна и не имеет нулей в промежутке a;b ⇒ f(x)
знакопостоянна в a;b ;
4) f(x) непрерывна на [a; b] и ∃ x0 ∈ (a; b) , где f(x0)=0 ⇒ ∃ x1 и ∃ x2 ∈ [a;b] ,
где f (x1) ⋅ f (x2 ) < 0 ;
5) f(x) непрерывна на [a; b] ⇒ Y = { f ( x)} = [c; d ] ;
6) f(x) ограничена на [a; b] ⇒ f (x) непрерывна на [a; b] ?
ІІІ. Производная функции.
Какие утверждения справедливы:
f ' ( x)
f ( x)
= k , то ∃ lim
=k.
1. Если ∃ lim
x → x0 g ' ( x )
x → x 0 g ( x)
2. Если f(x) задана на [a; b] и дифференцируема в (a; b), то
1) f(x) ограничена на [a; b];
2) f(x) удовлетворяет теореме Лагранжа на [a; b];
3) f(x) непрерывна в (a; b);
4) ∃ df ( x0 ) ∀ x0 ∈ ( a; b) .
3. Если f ' ( x) = x 2 в D(f), то
a) f(x) имеет экстремумы;
b) f(x) ограничена;
c) f(x) имеет точки перегиба;
d) график f(x) в каждой точке имеет касательную.
ІV. Определённый интеграл.
Пусть f ( x) ∈ R[a; b] .
Какие утверждения справедливы:
b

1)

∫ f ( x)dx = 0 ⇒ f ( x) ≡ 0 на [a; b] ;
a

2) f(x) непрерывна на [a; b] ;
1

3) Если f ( x) ≠ 0 ∀x ∈ [a; b] ⇒ f ( x) ∈ R[a; b] ;
4) f(x) может иметь разрыв в каждой точке отрезка [a; b] ;
5) f(x) ограничена на [a; b] ;
6) ∀c ∈ [a; b] ⇒ f ( x) ∈ R[a; c] .
Оценка ответов проводилась по схеме:
– за ответ с полным обоснованием на каждый вопрос – 2,5 балла;
– за правильный ответ без обоснования – 0,5 балла.
Использование проблемных заданий позволяет повысить интерес
студентов к предмету, формировать познавательную активность.
Такие задания с одной стороны развивают интуицию, «предзнание»,
а с другой стороны позволяют избежать интуиции, развивая критичность
мышления.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШКОЛИ ЮНИХ МАТЕМАТИКІВ В ДОННУ
Н.С. Мацкевич
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА

Зазначимо, що сучасні вимоги підвищення ефективності педагогічної
діагностики знань і умінь учнів передбачають застосування новітніх
технологій контролю знань і умінь. Тестові завдання як ефективні засоби
цього контролю вже протягом не одного десятиріччя застосовуються у
світовій практиці навчання математики.
Науково обґрунтовані вимоги до складання системи тестів викладені
Ю. Романенко в роботі [3]. Ці вимоги передбачають, що „завдання в тесті
мають бути специфічної форми, містити лише один елемент знання та
мати кількісні характеристики якості: коефіцієнти складності, валідності та
розрізнювальної здатності завдань” [3].
Загальновідомо, що критеріально-орієнтовані тести досягнень
дозволяють найбільш ефективно оцінити рівень розвитку здібностей, знань та
умінь учнів. Тому під час складання тестів для перевірки результатів навчання у
школі юних математиків нами було обрано саме цей різновид тестів. Тестові
питання розроблялися у закритій формі з множинним вибором за принципом
класифікації. Згідно з додатком В „Форми та принципи конструювання
тестових завдань” [1, с.88] „тестові завдання з множинним вибором
передбачають принаймні три можливі відповіді (але не більше п’яти)”. Ми
зупинилися на варіанті з чотирма варіантами відповідей. Запитальна частина
тесту формулювалася у стверджувальній формі, її індексація відрізнялася від
індексації відповідей. Тестові завдання складалися на основі чіткого
дотримання змістовної і функціональної валідності тесту. Як відомо, змістовна
валідність потребує повної відповідності вимог до змісту навчання, а
функціональна – відповідності тестового завдання рівню знань, вмінь та
навичок, який повинен мати учень.
У книжці „Основы педагогики и психологии высшей школы” за ред.
академіка Петровського А.В. вказуються організаційні недоліки, за яких
результати тестового контролю можуть стати невалідними. Це – списування,
підказка, натаскування, поблажливість, або, навпаки, надмірна вимогливість
викладачів, застосування певних методик при відсутності належних умов. З
іншого боку правильно організований тестовий контроль знань здатний усунути
недоліки, які пов’язані з суб’єктивним відношенням вчителя до учня, з
зацікавленістю вчителя в тих чи інших результатах контролю. Принцип
об’єктивності педагогічного контролю вимагає зведення до мінімуму
суб’єктивних впливів. Здійсненню цього принципу сприяє виконання вимог,
сформульованих у згаданій вище книзі: „жодному учневі не дається ніяких
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переваг. Усі відповідають на одні й ті ж питання, в однакових умовах, головним
чином у процесі програмованого контролю, заздалегідь розроблений підхід до
шкали оцінювання результатів застосовується до всіх однаково, без винятку,
вживаються необхідні заходи для запобігання отримання помилкових
результатів, а також по запобіганню оприлюднення інформації про зміст
тестового матеріалу” [2].
Наведемо приклад розроблених нами тестових завдань з геометрії.
Рівняння площини, яка проходить через точку M (2;1;−1) та має
нормальний вектор n = (1;−2;3) , має вигляд:
В. 2 x + y − z + 3 = 0 ;
А. x − 2 y + 3 z − 3 = 0 ;
D. x − 2 y + 3 z + 3 = 0 .
С. 2 x + y − z − 3 = 0 ;
Площини 3 x − 5 y + lz − 3 = 0 та x + 3 y + 2 z + 5 = 0 перпендикулярні при
l рівному:
10
D. таких l немає.
А. − 6 ;
В. 6 ;
С. − ;
3
x + 5 2 − y 2z + 3
та
площиною
=
=
Кут
між
прямою
2
−1
2
x + 2 y − z + 18 = 0 дорівнює:
А. 0° ;
В. 30° ;
С. 60° ;
D. 90° .
x − 7 y −1 z − 3
=
Відстань від точки M (2;−1;0) до прямої
=
дорівнює:
3
4
2
А. 16 ;
В. 3 ;
С. 9 ;
D. 4 .
x −1 y + 3 − z + 5
=
=
та
Сума координат точки перетину прямої
1
4
2
площини 3 x + y + 2 z + 7 = 0 дорівнює:
В. 2 ;
С. − 14 ;
D. 4 .
А. − 2 ;
Отже, впровадження тестового контролю знань є важливим для
поліпшення якості контролю знань учнів, а умовами забезпечення ефективності
тестового контролю є – стандартизація і уніфікація процедури вимірювання,
лояльність і неупередженість проведення тестування, об’єктивність
психометричної обробки і інтерпретації результатів тестового іспиту.
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м.Київ, УКРАЇНА
E-mail: mytnik@ukma.kiev.ua

Оцінка складності тестових завдань може проводитися по різному в
залежності від методів вибраної теорії обробки результатів емпіричних
даних виконання тесту: класичної [1,2] чи сучасної (IRT) [2,3]. При цьому
основою для такої оцінки є середній набраний бал певної вибірки
протестованих осіб (так званий “сирий” бал). Суттєва відмінність полягає в
інтерпретації і трактуванні поняття “складність завдання”. В класичній
теорії складність є величиною, залежною від тієї чи іншої вибірки (групи)
протестованих осіб. В сучасній теорії IRT (Item Response Theory)
складність трактується як деякий параметр (абсциса точки перегину
логістичної кривої “складність завдання – здібність (ability)” протестованого), початкове значення якого обчислюється безпосередньо з
емпіричних даних тестування і потім уточнюється певною ітераційною
процедурою. Отримана величина не залежить від вибірки протестованих, а
отже і від рівня їх здібностей чи підготовленості. Таким чином, оцінку
складності в розумінні IRT можна умовно назвати абсолютною оцінкою
складності завдання, а складність в рамках класичної теорії - відносною
оцінкою складності, оскільки вона дає, взагалі кажучи, різну оцінку
складності завдання для різних груп тестованих.
В даній роботі проведено статистичний аналіз деяких тестових
модулів Національного університету “Києво-Могилянська Академія”
(НаУКМА) за результатами випускного тестування слухачів науковопедагогічного центру доуніверситетської підготовки. Запропоновані
відносні оцінки складності тесту та класифікацію рівня складності на
основі моделі набраного балу, яку для відкритого тестового модуля з l=m+n
завдань (припускається, що на m з них тестовані знають правильну
відповідь, а на n дають відповідь випадково) можна записати у вигляді

X = m + x ( n)

де x ( n) - сума випадково набраних балів, розподіл якої вважається
близьким до нормального. Кількість відповідей на кожне завдання
однакова і дорівнювала 5, причому тільки одна з них є правильною. В
запропонованих модулях сума m+n приймала значення 10, 16, 24, 28, 36,
48. Вважається, що кожна правильна відповідь оцінюється в один бал,
неправильна – нуль балів, оцінкою за виконання модуля є сума набраних
балів.
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За рівнем складності тестовий модуль класифікувався як: занадто
складний, якщо m=0, тобто відповіді на всі питання модуля зводились лише
до випадкового вгадування, нескладний, якщо m= X і випадкова складова
можлива лише за рахунок помилок при неуважному виконанні; складний,
якщо середній набраний бал X ≤ ( m + n ) / 2 і при цьому модуль не є
занадто складним; середньої складності, якщо на меншу половину завдань
відповідь дається випадково ( X > ( m + n ) / 2 ), але даний тест не є
нескладним. Відповідні інтервали складності будувались враховуючи
довірчий інтервал для x ( n ) . Нескладні і занадно складні модулі не можна
визнати задовільними, оскільки перші не виконують функцію відбору
кращих, а лише перевіряють знання, а по результатам останніх не можна ні
відібрати кращих, ні, тим більше, перевірити знання (відбір буде
випадковим у межах інтервалу значимості).
Запропонована
класифікація
використана
при
проведенні
порівняльного статистичного аналізу модулів з “математики” та “основ
правових знань” для абітурієнтів факультету економічних наук і
факультету гуманітарно-суспільних наук і технологій.
Обидва модулі, які мали по 16 завдань, і для економістів і для
соціологів виявились складними, хоча для економістів завдання з
математики більш близькі до завдань середньої складності ( X =8,6), ніж
для соціологів ( X =6,0), чого не можно сказати про завдання з основ
правових знань, де середні набрані бали майже однакові (6.49 і 6.47
відповідно). Для 6 економістів (14%) тест з математики виявився занадто
складним, для 23 (55%) – складним, для 12 (29%) – середньої складності, і
для одного (2%) – нескладним. З основ правових знань тест для
економістів виявився дещо складнішим, ніж для соціологів, а для останніх
обидва тестові модулі виявились приблизно одинакової складності (лише
для 10% був складнішим модуль з математики). Результати подані у
зручній формі відповідних таблиць, гістограм і кругових діаграм.
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Важным аспектом процесса обучения является регулярный
мониторинг качества знаний студентов, то есть целостная система
организации разработки методов получения информации о текущем и
итоговом уровнях усвоения учебного материала студентами, обработки и
анализа этой информации для подведения итогов учебного процесса,
корректировке деятельности преподавателя.
В зависимости от целей и задач проводимой проверки
осуществляется выбор формы контроля. Это может быть фронтальный
контроль как комплексная проверка овладения всеми студентами учебного
материала, а также как проверка уровня преподавания и качества
педагогического мастерства. Проведение фронтального контроля
трудоемко, но эффективно с точки зрения возможности анализа работы
студента и преподавателя. Наиболее часто используемые формы
фронтального контроля следующие: предварительный, тематический,
итоговый (обобщающий), обзорный, заключительный.
В Донецком национальном университете, в том числе на учетнофинансовом и экономическом факультетах, предварительный контроль
осуществляется в виде нулевых и входных контрольных работ. Результаты
этого контроля дают информацию преподавателю о подготовленности
студентов к усвоению нового учебного курса и данные о необходимости
корректировки в сторону его упрощения или усложнения с учетом уровня
знаний студентов.
Тематический контроль проводится по завершении изучения раздела
или темы курса в виде большой контрольной работы или коллоквиума.
Зачеты и экзамены являются ведущими формами итогового контроля
по математическим дисциплинам в высших учебных заведениях.
Обзорный контроль – это ректорские или министерские контрольные
работы на старших курсах, которые показывают остаточные знания
студентов по основным математическим курсам, предусмотренные
учебными планами для студентов экономических специальностей: высшая
математика, теория вероятностей и математическая статистика,
математическое программирование, эконометрия.
Заключительный контроль осуществляется при защите дипломных
работ и сдаче государственного экзамена.
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В течение учебного года используются различные формы текущего и
персонального контроля. Традиционно наибольшее внимание уделялось устной
форме персонального контроля, которая не лишена недостатков, в частности, к
ним относятся существенные затраты учебного времени, поскольку для опроса
всех студентов академической группы из 30 человек требуется от шести до
десяти практических занятий. Поэтому целесообразно варьировать виды текущей
и персональной проверки знаний студентов: тестирование (тесты, квизы,
тестовые контрольные работы), малые контрольные работы, компьютерный
контроль. Применение таких проверок в начале занятия
позволяет
преподавателю оценить степень подготовленности студенческой аудитории,
создает рабочий настрой в группе, а в конце – проверить насколько успешно
достигнута цель учебного занятия.
К достоинствам тестовой проверки знаний можно отнести
унифицированную методику контроля, облегчение и ускорение процедуры
оценки знаний, возможность проведения регулярной проверки знаний в
течение семестра. В то же время применение методов тестирования при
проведении фронтального контроля не всегда обоснованно, поскольку не
позволяет следить за ходом мыслей студентов, не дает возможности
учитывать их психологические особенности, оценить глубину знаний,
оригинальность и нестандартность мышления одаренных студентов. Кроме
того, результаты тестирования могут неадекватно отражать уровень их
подготовленности по данному материалу, если у студентов различный
предварительный опыт прохождения тестовых проверок.
При персональном контроле используются также различные формы
самоконтроля и самостоятельной работы студентов. Аудиторная
самостоятельная работа, в том числе лабораторные занятия, помогают
преподавателю своевременно оценить знания студента, внести
необходимые изменения в учебный процесс, предложить студентам
задания, которые учитывают уровень их подготовки и таким образом
индивидуализировать процесс обучения. Внеаудиторная самостоятельная
работа студентов – это выполнение домашних заданий, домашних
контрольных работ, индивидуальных заданий.
Организация как фронтального, так и текущего контроля должна
образовывать целостную схему мониторинга качества учебного процесса и
оценки уровня знаний студентов. Недопустима одноразовость проводимого
контроля, необходима последовательность различных проверок, доведенная
до логического конца – итогового и заключительного контроля.
Работа по организации контроля за качеством образования дает
возможность проводить текущий мониторинг процесса обучения, уточнить
объем и содержание учебного курса, стимулировать самостоятельную
работу студентов, активизировать их познавательную деятельность,
модифицировать учебный процесс с учетом современных требований,
прогнозировать развитие процесса обучения.
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м.Донецьк, УКРАЇНА
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Забезпечення високої якості освіти є стратегічним напрямком
модернізації освіти в Україні. Досягнення цієї мети потребує реалізації
сучасних концепцій управління освітніми системами та їх складовими.
Необхідною складовою цих концепцій є створення відповідних систем
освітнього моніторингу з різними функціями, а тому з різним
інструментарієм і технологіями.
Методологічні засади проектування систем освітніх моніторингів
пов’язані з системним підходом до освіти, сучасними теоріями управління,
діяльнісним підходом до навчання. Забезпечення якості математичної
освіти у відповідності з підходом, який широко використовується у
міжнародних дослідженнях, зводиться до забезпечення
− запланованого рівня математичної освіти, який визначається нормативними документами, засобами навчання, підготовкою вчителів тощо;
− рівня реалізації математичної освіти, який є трансформацією
запланованого рівня у реальних умовах;
− відповідності досягнутого рівня математичної підготовки учнів
запланованому.
Сучасна концепція мотиваційно-цільового управління освітніми
системами передбачає:
− діагностичне задання цілей функціонування підсистем;
− забезпечення якісного вимірювання їх досягнень;
− формування критеріїв якості на основі статистичних, експертних, соціологічних індикаторів;
− наявність процедур інтерпретації результатів вимірювань;
− прийняття рішень за допомогою кваліметричних технологій і методів;
− формування проектних і корегувальних програм управління.
Забезпечення цих вимог реалізується у проектуванні систем
освітнього моніторингу. Застосування моніторингових досліджень до
планування математичної освіти передбачає:
− виявлення реального стану математичної освіти за допомогою
порівняння і дослідження динаміки змін основних показників;
− виявлення факторів, які суттєво впливають на стан математичної освіти;
− виявлення закономірностей і тенденцій функціонування системи
математичної освіти;
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− проведення педагогічних досліджень математичної освіти, необхідної
умови якісного проектування освіти;
− формування концептуальних засад математичної освіти на основі
порівняльного аналізу, стандартів освіти шляхом їх вирощування в процесі
моніторингових досліджень;
− створення умов для прийняття рішень стосовно модернізації змісту,
експертизи засобів навчання;
− збагачення досвіду і розповсюдженні інноваційних технологій;
− виявлення стану підготовки вчителів і тенденцій у цьому.
Застосування моніторингових досліджень до вивчення рівня
реалізації математичної освіти сприяє
− виявленню професійних характеристик вчителів;
− виявленню реальних умов навчання;
− забезпеченню впливу вчителя на формування управлінських рішень.
Метою застосування моніторингових досліджень до виявлення
досягнутих результатів навчання є:
− виявлення володіння учнями прийомами математичної діяльності;
− виявлення психологічного стану учнів, їх емоційно-цінносного
відношення до своєї діяльності, до навколишнього середовища;
− корегування навчальних досягнень учнів;
− створення умов для виявлення досвіду творчої діяльності.
Реалізація вказаних застосувань потребує значної кількості систем
моніторингу, різних за функціями, масштабами, а саме:
1) управлінських, порівняльних, діагностичних, корегувальних тощо;
2) локальних, регіональних, національних, міжнародних.
Труднощі у створенні систем освітніх моніторингів полягають у:
− психологічному аналізі відповідної діяльності (вчителя, учня);
− виявленні операційного складу цієї діяльності;
− створенні вимірників рівня володіння певними прийомами діяльності;
− забезпеченні корегувальної діяльності на діяльнісних засадах;
− проектуванні змісту математичної освіти у різних вимірниках:
предметному, когнітивному, афективному.
Лабораторією з проблем математичної освіти Донецького національного
університету набуто певного досвіду проектування моніторингових досліджень
і застосування таких досліджень, зокрема міжнародних, до проектування
− нормативних матеріалів (концепцій, стандартів, програм;
− змісту профільного навчання математики і створення відповідних
засобів навчання (підручників, дидактичних матеріалів тощо);
− варіативної складової навчання математики в основній школі та її
забезпечення засобами навчання;
− підготовки вчителя математики до роботи в профільній школі.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ В КУРСІ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ
З.Д. Пащенко, Н.В. Кайдан
Слов’янський державний педуніверситет,
м Слов’янськ, УКРАЇНА,
E-mail: kaydannv@mail.ru

Однією із складових частин навчального процесу є система
оцінювання знань. Існують різні види оцінювання як за формою так і за
метою. Результати цих оцінок можуть бути всілякими – від морального
ефекту (за перемогу в олімпіаді або ін.) до вирішення долі людини
(результати вступних випробувань, іспитів). Але зовсім очевидно, що ці
оцінки носять чисто умовний і приблизний характер [5, 6, 8].
Педагогічний тест, на відміну, наприклад, від звичайної контрольної
роботи, можна розглядати як своєрідний вимірювальний інструмент
визначеної здатності і точності. Не можна тільки забувати, звичайно, що
об’єкт виміру тут надзвичайно специфічний, і тому результати істотно
залежать від можливостей розумно формалізувати цей об’єкт.
Таким чином, проблема виявлення педагогічно обумовлених
можливостей проведення тестування як ефективного засобу навчання,
виховання та розвитку студентів на матеріалах різних навчальних
предметів набуває все більшої актуальності.
Одним з важливих напрямків реформування системи української
освіти є вдосконалення контролю і управління якістю освіти. В наш час в
Україні одночасно з існуючими традиційними системами оцінювання й
контролю результатів навчання почала складатися нова ефективна
система, створена на використанні тестових завдань. Це обумовлено,
зокрема потребою в отриманні незалежної об’єктивної інформації про
навчальні досягнення студентів [7].
Реформа системи вищої освіти орієнтована на розвиток особистості
студента, створення умов становлення його компетентності, що знаходить
своє втілення в здатності до самостійної навчальної діяльності. Тестова
система оцінювання повинна стати одним з головних засобів розв’язування
цієї задачі, оскільки в неї закладено серйозний потенціал формування
найважливіших складників здатності до самоосвіти – самооцінки та
прагнення до підвищення рівня навчальних досягнень. Для реалізації цього
потенціалу в навчальному процесі необхідна відповідна розробка
змістовних матеріалів тестових завдань та методик їх проведення [2].
На сьогоднішній день у теорії педагогічного тестування залишається
велика кількість нерозв’язаних задач, відкритих проблем. В області
практичної реалізації проблем і питань ще більше. Незважаючи на це,
теорія педагогічного тестування показала себе з найкращої сторони.
Використання тестів в реальній педагогічній діяльності дозволяє помітно
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підвищити детальність і точність оцінювання результатів цієї діяльності та
забезпечує об’єктивність цього оцінювання.
Авторами розроблено систему тестів з курсу лінійної алгебри, який
викладається для освітнього рівня бакалавр зі спеціальності “Математика”,
протягом 2-х семестрів, критерії оцінювання, створено методику
організації тестового контролю результатів навчання [1,3,4].
Дана методика створює студентам такі умови, за яких вони, з одного
боку, стають активними суб’єктами власної навчальної діяльності і можуть
здійснити самооцінку знань і рівня опанування навчальним матеріалом, а, з
іншого - спонукають і примушують студентів до систематичної роботи.
Разом з тим, така організація контролю знань, умінь та навичок студентів
дозволяє діагностувати рівень їх навчальних досягнень та здійснювати
рівневу диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу.
За спостереженнями, застосування тестування під час реалізації
контролю навчальних досягнень студентів підвищує його ефективність,
забезпечуючи оперативність, достатню об’єктивність і надійність,
формування в студентів позитивної мотивації навчання, адекватної
самооцінки.
Подальша робота дозволить провести практичну перевірку
розробленої системи тестів, їх критеріїв оцінювання та методики
впровадження тестового контролю знань студентів при вивченні курсу
лінійної алгебри, уточнити окремі аспекти використання даного контролю
та теоретично пояснити їх.
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ТЕСТОВА ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНІВ
О.Б. Савчук, Г.О. Грицак
Обласна спеціалізована школа-інтернат “Фізико-технічний ліцей при
Івано-Франківському національному технічному університеті
нафти і газу”,
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж
ім. Степана Граната,
м. Івано-Франківськ, УКРАЇНА

Сучасне суспільне життя вимагає від особистості динамізму, творчої
діяльності, відмови від стандартів, стереотипів, шаблонного мислення,
адже відбуваються кардинальні переорієнтації соціальних та особистих
цінностей. Саме все це і привело до 12-річної шкільної освіти та до 12бальної системи оцінювання. Але чи це вирішило проблеми математичної
освіти в цілому, зокрема, шкільної математичної освіти? Мабуть, це дуже
глобальне запитання. Поставимо конкретніше: чи підвищився рівень знань
школярів з математики або по-сучасному – рівень навчальних досягнень?
Проаналізуємо знання на основі сутності процесу засвоєння, тобто
йдемо від знання-знайомства до фундаментальних знань, тоді до
методологічних знань, і, на кінець, до знань-умінь, які визначають
практичне володіння предметом. Досвід показує, що рівень знань теорії
школярів знизився за останні п’ять років.
Можливо однією з причин зниження рівня навчальних досягнень
учнів з математики є не зовсім досконалі форми, способи і засоби
контролю та оцінки знань, умінь учнів. З точки зору зовнішньої структури
організації процесу навчання, контроль – це частина процесу навчання, а
не щось окреме і “страшне”. Відомо, що будь-яка повноцінна діяльність, в
тому числі й навчання, складається з трьох частин: орієнтованої,
виконавчої, контролюючої. З точки зору внутрішньої суті, контроль це
виявлення і порівняння (на певному етапі) результату навчальної
діяльності з вимогами, які задаються до цього результату програмою (поіншому, це – відповідність досягнутих результатів із запланованими
цілями навчання). Причому контроль знань і вмінь конкретного учня
передбачає оцінку цих знань тільки за результатами його особистої
навчальної діяльності. Основна мета контрою складається не тільки з
виявлення досягнень успіхів учня, але і вказування шляхів удосконалення,
поглиблення знань та умінь, з тим, щоб створити умови для наступного
охоплення школярів до активної творчої діяльності. А на сьогоднішній
день в більшості випадків вчитель просто констатує факт: рівень
навчальних досягнень учня такий-то (початковий, середній, достатній,
високий), акцентується увага на кількісних показниках. І все… Якісний
аналіз, на основі якого прогнозуються шляхи удосконалення чи
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поглиблення рівня досягнень учня, педагог не встигає провести (з різних
причин).
Говорячи про засоби контролю знань та вмінь, найчастіше мають на
увазі завдання або декілька завдань, які пропонуються з метою виявлення
відповідних, поставлених меті цілям навчання. І ось тут є дуже велика
проблема: ці контрольні завдання вчитель може підібрати так, що контрольна
для учнів буде своєрідною “екзекуцією”. А можна підібрати так, що
контрольна робота може бути написана і не зовсім відповідно до бажань
учнів, але все-таки вони отримають задоволення від виконаної роботи.
Тому саме тестам, тестовій перевірці ми віддаємо перевагу. Адже
тест – це, як пишуть психологи, діагностичний інструмент. Тест повинен
бути складений за критеріями науковості, містити евристичне тлумачення і,
обов’язково, бути доступним і зрозумілим. Пам’ятаючи, що тести діляться на
тести згадування і доповнення та вибіркові (альтернативного, перехресного,
множинного вибору), використовуємо їх на заняттях різного типу (лекціях,
семінарах, практичних тощо). Проаналізувавши роботу своїх учнів, можемо
відзначити, що найважчими тестами, є тести, контролюючі знання
теоретичного матеріалу, а особливо, коли вони містять декілька правильних
відповідей. Заслуговують на увагу тести з алгебри та геометрії,
запропоновані Євгеном Петровичом Неліним (м. Харків) і видані в 2001 році.
Ці тести сприймаються учнями легко, хоча є досить складними у виконані,
власне за рахунок того, що містять інколи декілька правильних відповідей.
Варто згадати й продовжувати запроваджувати в практику тести,
запропоновані випускникам у 1993 та 1994 роках, розроблені під
керівництвом Швеця В.О.(м. Київ).
Звичайно, тестова перевірка знань, умінь учнів вимагає від вчителя
великих затрат часу на їх розробку. Адже, тести повинні бути складені так,
щоб була можливість з їх допомогою отримати максимум інформації про
об’єкт контролю. Тести необхідно оснащати інструкцією, яка б дозволяла
кожному, хто здійснює контроль, однозначно оцінити виконання учнем
кожного завдання. Варто відзначити, що аналіз результатів тестів сприяє
отриманню висновків про особливості своєї, вчительської діяльності з
організації засвоєння учнями навчального матеріалу. Це дуже важливо з
точки зору формування та удосконалення методичних умінь вчителя.
Тестова перевірка дає змогу зробити самооцінку як учневі, так і
вчителеві, тобто вказує подальші кроки кожного зокрема.
Наприкінці відзначаємо, що рівень математичної освіти як шкільної
так і вищої, випливає не тільки з форм контролю, як відзначено в доповіді,
не тільки з недосконалості програм, підручників, посібників, як ми звикли
говорити, але й відношення державних мужів, керівників держави до
математичної освіти в Україні. Ми закликаємо всіх бути небайдужими до
проблем Української математичної освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ВИЩОЇ ШКОЛИ
Ю.С. Самовська
Харківський національний педуніверситет ім. Г.С.Сковороди,
м.Харків, УКРАЇНА
Samovskaya@list.ru

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше
удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність
освіти, підготовку молоді до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві. Найсуттєвішою складовою інформатизації навчального
процесу у вищих закладах освіти є створення, впровадження і розвиток
комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища, яке одночасно
дозволяє і студентові навчатися та здійснювати самооцінку, і викладачеві –
спостерігати за засвоєнням студентами навчального матеріалу і надавати
їм консультаційні послуги та рекомендацій.
Важливим компонентом такого середовища є тестовий блок –
частина, яка містить контрольні тестові завдання, на основі яких можна
скласти уявлення про рівень засвоєння студентами тієї чи іншої теми чи
розділу. Тестування може бути використано як для поточного контролю,
так і для підсумкового, наприкінці вивчення теми, розділу, курсу.
Тестування може бути використано як самостійно, так і у комплексі з
іншими видами контролю; воно може бути як бланковим, так і
інтерактивним – залежно від потреб та можливостей викладача. Тести,
використовуючи єдині критерії оцінювання, ставлять всіх студентів в рівні
умови, а це приводить до зменшення нервового напруження. Всі студенти
мають рівні можливості, а широта тесту дозволяє їм показати свої
досягнення на широкому полі матеріалу.
Для контролю за навчальними досягненнями студентів доцільно
використовувати стандартизовані тести з кожної навчальної дисципліни.
Процедура стандартизації включає в себе такі складові: розробка
класифікатора навчальної програми з предмету тестування; розробка
специфікації тесту (шаблону) – опису того, які завдання, з яких тем (за
класифікатором) повинні бути в тесті; розробка тестів згідно зі
специфікацією тесту; розробка критеріїв оцінювання відповідності на
запитання тесту; проведення експертного оцінювання тестів і критеріїв
оцінювання; апробація тестів і критеріїв оцінювання на достатній
(репрезентативній) виборці тих, хто проходить випробування.
При бланковому тестовому контролю студент повинен записати
певну послідовність літер, або цифр та літер, або вписати у якості відповіді
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конкретне число; при інтерактивному відповідь вводиться студентом
безпосередньо з клавіатури у відповідне місце на екрані і аналізується
комп’ютером. В обох випадках зменшується суб’єктивний фактор при
оцінюванні навчальних досягнень студентів, що робить процес навчання
більш демократичним та гуманістичним, але в той же час полегшує
механічне запам’ятовування правильних відповідей, без розуміння суті
матеріалу. Заучування та угадування можна уникнути, якщо мати велику
кількість завдань, або кожного разу пропонувати студентам нові варіанти
тесту, абсолютно рівнозначні „тренувальним” завданням за складністю.
Але складати для кожного тестування рівнозначні тестові завдання – це
досить кропітка справа, тому доцільно скласти один раз певну базу
тестових завдань, а потім скористатися розробленими співробітниками
ХНПУ ім. Г. Сковороди комп’ютерними програмами „Генератор тестів - 1”
та “Генератор тестів – 3”.
Ці програми призначені для створення як бланкових так і
інтерактивних варіантів тестових завдань з бази завдань, а також для
додавання нових завдань до вже створеної бази. Програми реалізують
варіювання тестових завдань закритого типу множинного вибору – до
завдання пропонуються твердження, причому кожне з них може бути як
правильним, так і неправильним (невизначена заздалегідь кількість
правильних відповідей також зменшує вірогідність угадування). Програми
вже містять деяку базу тестових завдань, створених працівниками ХНПУ.
Також програма „Генератор тестів – 3” реалізує такий формат тестових
завдань як „введення короткої відповіді на відкрите питання". Підтримується
два типи цього формату: для першого типу відкритих питань відповіддю є
слово чи комбінація літер; для другого типу – число чи функція.
Тести готують в Microsoft Word як звичайний документ,
дотримуючись лише певних правил оформлення, що описані в
довідковому розділі програми, після чого тест перевіряється програмою на
правильність оформлення і додається в базу тестових завдань.
Використання тестування як засобу систематичного поточного
контролю дисциплінує студента, стимулює його зацікавленість у навчанні,
і дозволяє викладачеві вчасно вносити корективи у навчальний процес.
Технологічність цього засобу контролю дозволить вивільнити час
викладача, позбавивши його рутинної роботи, і зберігати об’єктивні дані
про динаміку формування знань кожного студента.
Тестування може бути застосовано для самоперевірки студентом
своїх знань. Як свідчить педагогічний досвід, тестування заохочує учнів до
отримання кращих результатів, породжуючи дух змагання.
Правильно підібрані тестові завдання сприяють тому, щоб
підготовка до тестування стала не метою навчального процесу, а визначила
напрями найбільш ефективного навчання, систематизації та узагальнення
навчального матеріалу.
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РІЗНІ ВИДИ ТЕСТУВАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ
“ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА”
І.А. Сверчевська
Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова
м.Київ, УКРАЇНА

Особистісно-орієнтований підхід до навчання потребує розробки
нових форм і методів діагностики навчальних досягнень учнів. Тести як
метод діагностики дають змогу визначити рівень розвитку в учнів
необхідних навичок, знань тощо. Над розробкою методик впровадження
тестів для якісного вимірювання навчальних досягнень учнів,
вдосконалення системи тестової діагностики працюють Я.С. Бродський,
О.Л. Павлов, С.А. Раков, О.С. Чашечникова та ін. [1], [3]. Основними
перевагами тестової форми контролю є об’єктивність, економічність,
точність, технологічність перевірки виконання завдань.
Ми зосереджуємо увагу на проведенні за допомогою тестів діагностики
навчальних досягнень з геометрії в 11 класі. Цей курс включає систематичне
вивчення властивостей геометричних тіл, обчислення площ їх поверхонь та
об’ємів. При цьому використовуються початкові відомості про геометричні
тіла, отримані у 9 класі під час вивчення елементів стереометрії.
В залежності від мети ми пропонуємо різні види тестування. Поперше, щоб перевірити рівень попередніх знань учнів про геометричні
тіла, одержаних в основній школі, ми розробили тести, які проводяться у
письмовій формі з використанням індивідуальних карток, на яких
пропонуються завдання з чотирма відповідями. Ці завдання перевіряють
сформованість понять “призма”, “піраміда”, “циліндр”, “конус”, “куля”;
знання властивостей многогранників і тіл обертання; сформованість умінь
уявляти і зображати геометричні тіла; розуміння понять, пов’язаних з тим
чи іншим геометричним тілом; рівень знань про поверхні многогранників і
тіл обертання; знання формул для практичного обчислення об’ємів
геометричних тіл. Побудова методичної системи вивчення геометричних
тіл у старшій школі повинна враховувати результати проведеного
тестування, оскільки рівень геометричних знань є важливою психологопедагогічною умовою вивчення геометричних тіл.
По-друге, оскільки важливою внутрішньою психолого-педагогічною
умовою продуктивного вивчення геометричних тіл є гностичні,
проектувальні та конструктивні пізнавальні вміння, ми розробили письмові
тести, в яких пропонується оцінити уміння учнів за п’ятибальною шкалою.
Цей вид тестування дає можливість учителю при вивченні геометричних
тіл здійснювати рівневу диференціацію.
Одним із шляхів вдосконалення системи діагностики навчальних
досягнень учнів є організація контролю знань та розвитку учнів засобами
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інформаційних технологій. Комп’ютерне тестування є одним із сучасних
засобів вимірювання навчальних досягнень учнів. Щодо застосування тестів у
геометрії комп’ютер надає переваги у створенні малюнків, об’ємних зображень,
ілюстрацій до питань, тому третім видом тестування є комп’ютерне тестування.
Нами розроблена програма для комп’ютерного тестування при вивченні розділу
стереометрії “Геометричні тіла”, яка призначена для здійснення контролю за
процесом засвоєння знань та результатами навчання з основних тем розділу і
проведення подальшої корекції знань. Цей аспект комп’ютерної діагностики є
недостатньо розкритим.
Тестова програма складається з чотирьох частин: “Многогранники”,
“Тіла обертання”, “Об’єми”, “Повторення”, що відповідають основним
темам програми з геометрії в 11 класі. З кожної теми пропонується 12
запитань різних типів: вибір із запропонованих тверджень правильних;
встановлення відповідності між геометричними поняттями та їх
властивостями; конструювання формулювань відомих тверджень із даного
набору слів; розпізнавання об’єктів, що підпадають під поняття; обирання
із запропонованих формул правильних; вибір малюнків, за якими можна
здійснити доведення вивчених теорем; вибір правильних відповідей до
задач; розв’язування задач за готовими малюнками; підбір пропущених
слів у твердженнях, що стосуються історії розвитку стереометрії.
Крім діагностики навчальних досягнень програма надає можливості
для розвитку і виховання учнів шляхом урізноманітнення способів
застосування набутих знань та умінь у різних формах, включення задач із
практичним змістом та історичних запитань. Робота з програмою
передбачена як для підсумкового контролю після того, як проведені уроки
розв’язування задач, різноманітне застосування отриманих знань, так і в
навчальних цілях для самооцінки учнем власного рівня знань і вмінь.
З огляду на недоліки тестів [2] подальшої розробки потребують
питання гармонійного поєднання тестування з іншими формами
оцінювання знань і умінь учнів при вивченні розділу “Геометричні тіла”.
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ШКОЛ США
З.С.Сейдаметова
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г. Симферополь, УКРАИНА
В.А.Темненко
Таврический национальный университет
им. В.И.Вернадского, г. Симферополь, УКРАИНА
E-mail: vzts@home.cris.net

Внедрение образовательного тестирования в Украине требует глубоких
преобразований в национальной педагогической культуре. Деятельное участие
в процедурах тестирования должен принимать учительский корпус Украины.
Это участие должно состоять не только в подготовке учащихся к
абитуриентским тестам. Опыт США показывает, что учителя и директора школ
сами должны на регулярной основе подвергаться тестированию. В крупнейшей
американской организации, специализирующейся на образовательном
тестировании – Educational Testing Service (ETS) (в статье [1] имеется описание
этой компании, а также тестов, администрируемых ETS) – имеется структурное
подразделение Teaching and Learning Division, специализирующееся на
обслуживании программ лицензирования, сертификации и профессионального
развития учителей и руководства школ, а также сотрудничестве со штатами,
школьными округами и квалифицированными учителями в разработке
образцовых, научно-обоснованных продуктов и услуг в сфере оценивания и
профессионального развития; занимается этот отдел также сопровождении
программ, поддерживающих изучение английского как иностранного языка.
В этом подразделении работает около двухсот человек, подчиненных
одному из вице-президентов ETS.
Краткое описание программ и тестов, администрируемых этим отделением
Серия PRAXIS: профессиональные оценки для начинающих учителей.
Эти тесты используют в своей работе образовательные агентства
штатов; педагогические колледжи и университеты с целью выдачи
преподавательских лицензий. При этом оцениваются базовые академические
навыки, знание предмета, педагогические знания, работа в классе.
Имеются следующие категории тестов PRAXIS:
• PRAXIS I: Оценка академических навыков – используется на ранней
стадии обучения будущего учителя;
• PRAXIS II: Оценивание по предмету: более 140 контентных тестов,
регулярно обновляемых, как правило с несколькими уровнями оценки, что
позволяет каждому штату выбирать такие оценки, которые лучше всего
согласуются с лицензионными требованиями штата для преподавателей.
Это – тест лицензирования начала преподавательской деятельности.
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• PRAXIS III: Оценивание работы в классе. Проводится непосредственно
на уроке квалифицированными местными специалистами – ассессорами
(это слово, возможно, заслуживает возвращения в русский язык), которые
используют систему национально валидированных (и это слово
заслуживает включения в русский язык) критериев для оценки
учительского мастерства. Применяется к учителям первого года как
инструмент принятия решения о лицензировании.
• Тесты категории School Leadership: Два теста развернутых ответов
(constructed-response), базирующихся на Стандартах для руководителей
школ (Standards for School Leaders), выработанных Межштатным
Консорциумом Лицензирования Руководителей Школ (ISLLC – Interstate
School Leaders Licensure Consortium). Цель – лицензирование
руководителей школ. Существуют два уровня руководителей – принципал
(principal) и суперинтендант (superintendent) – оба этих термина
соответствуют русскому термину «директор».
Вопросы-ситуации для тестов School Leadership готовят и оценивают
практикующие специалисты, представители органов образования,
преподаватели колледжей и университетов, действующие и отставные
директора школ. Один тест позволяет оценить уровень профессиональных
знаний кандидата на директорский пост и выдать ему лицензию школьного
руководителя;
второй
тест
служит
задаче
лицензирования
суперинтендантов.
• Серия PATHWISE содержит более десятка профессиональных
программ и тестов для учителей, поощряющих разные профессиональные
достижения. От этих сертификатов зависит зарплата учителя, и их задача –
не дать учителю утонуть в рутине, заставить его постоянно напрягаться,
готовиться к тестам, готовить документацию и материалы.
Разработка украинских аналогов тестов серии PRAXIS и PATHWISE
несомненно, не является первоочередной задачей национальной индустрии
тестирования. Однако постсоветская система образования содержит в себе
инфраструктуру, позволяющую в широких масштабах применить
стандартизованное тестирование для учителей, если такие тесты будут
разработаны. Это – система институтов повышения квалификации учителей.
Разумеется, сначала необходимо подготовить разработчиков тестов. Для этого
следует обеспечить подготовку магистров по несуществующей пока в Украине
специальности Educational testing, evaluation, and measurement [2: 12] в
нескольких педагогических университетах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Сейдаметова З.С. Тестування: вивчення досвіду США // Нові
технології навчання. – К.:Науково-метод. центр вищої освіти, 2004, вип.39.
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ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Е-mail: tativik@matfak.dongu.donetsk.ua

Форма

Англия

письменный
письменный

Франция
Германия
Япония
США
Казахстан

письменный
письменный
письменный
письменный

+

+

+

Вопросов

Вариантов

Страна

выбором
ответа
кратким
ответом
развернутым
ответом
Другое

Задания с …

Время (в часах)

Применение тестовых технологий в образовании приобретает
национальный масштаб [3].
Тесты достижений стали темой обсуждения не только специалистов
по тестированию. Охарактеризуем уже имеющиеся в мире виды
вступительных тестов [1]:

Пример
экзамена по
биологии

9

39

1

А-level

3

2

Парижского
региона

4,5

5 (с подвопросами)
31

1

Abitur
Токийский
университет
АР

+

+

+

+

+

+

+

+

2,5

15

1

+

+

1,5

124

1

3

120

1

+

+

Комплексный
тест

Заметим, что во всех перечисленных странах вступительный в вузы
экзамен проводится в письменном виде. Письменная форма выполнения
экзамена подразделяется на бланковое тестирование и выполнение заданий
«по билету». Виды проведения устного экзамена разнообразны.
Отдельным блоком выделяется компьютерное тестирование. Подытожим
основные «плюсы» и «минусы» указанных форм проведения
вступительных экзаменов [2; 4].
Письменное бланковое тестирование.
«+» Контролируется 70-80 % материала; обеспечивается объективность
оценивания;
обеспечивается
психологическая
комфортность
значительной части абитуриентов; применяются КТ в обработке
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результатов тестирования; экзаменуется максимальное число
абитуриентов одновременно с минимальными финансовыми
затратами.
«–» Требуется база стандартизованых тестовых заданий, прошедших
апробацию.
Компьютерное тестирование.
«+» Контролируется 70-80 % материала; обеспечивается объективность
оценивания; применяются КТ в обработке результатов тестирования;
экзаменуется максимальное число абитуриентов одновременно с
минимальными финансовыми затратами.
«–» Прогрессируют шпаргально-подсказывательные матоды подготовки
ответов; требуется база стандартизованых тестовых заданий,
прошедших апробацию; актуализируется вопрос о подмене
личности, сдающего тест; обеспечивается психологический
дискомфорт
значительной
части
абитуриентов;
требуется
материально-техническое
обеспечение;
дублируются
экзаменационные материалы в твердой копии; в мировой практике
отсутствует аналог обегосударственного экзамена в данной форме.
Письменный экзамен «по билету».
«–» Требуются больших временных затрат на проверку работ;
существует субъективность оценивания; прогрессируют шпаргальноподсказывательные методы подготовки ответов.
Устный экзамен, собеседование.
«–» Требуются
большие
временные
затраты
на
проведение
собеседований, семинаров; контролируется 20-30 % материала.
Приказ Президента Украины [3], не конкретизируя формы проведения
вступительного тестирования, дает тем самым почву для обсуждения
«плюсов» и «минусов» каждой из практикующихся в мире систем.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ковалева Г.С. Особенности национальных экзаменов в ряде
стран мира // Педагогическая диагностика. – 2003. – № 4. – С. 8-23.
2. Сирая Т.В. О применении компьютерной техники и
информационных технологий в учебном процессе // Збірник доповідей
науково-практичної конференції Донецького національного університету
„Оптимальне педагогічне спілкування в умовах гуманізації освіти” / За
ред. проф. Сторожева В.І. – Донецьк: ТОВ „Норд Комп’ютер”, 2004. –
318 с. – С. 175-178.
3. Указ Президента України № 1013/2005. Про необхідні заходи
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні від
4 липня 2005 року. http://www.president.gov.ua/documents/p_2928.html.
4. Шевченко Ю. Еще раз об экзамене // Высшее образование в
России. – 2004. – № 3. – С. 172-173.
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ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Л.Я. Федченко
Обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти, м.Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: iq17@rambler.ru

Важливим напрямком роботи Донецького головного управління
освіти і науки та інституту післядипломної педагогічної освіти є створення
регіональної моделі моніторингу якості освіти, яка включає моніторинг
підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої
діяльності та моніторингу творчих здібностей з математики.
Моніторинг якості математичної освіти школярів передбачає:
визначення якості оволодіння учнями програмовими знаннями та
вміннями на різних рівнях діяльності; виявлення факторів, що впливають
на якість математичної підготовки учнів; вивчення індивідуальних
здібностей та особливостей під час проведення корекційних заходів з
предмета; дослідження сформованості та адекватності самооцінки учнями
рівня своєї підготовки з математики.
Робота проводиться у два етапи. На першому (підготовчому) етапі
(2001-2002 р.) до проведення відслідкування якості математичної освіти
відділ математики спрямував свою діяльність на теоретичну та
технологічну підготовку до моніторингових досліджень, розвиток
дослідницьких якостей педагогів та спонукання їх до самоосвіти та
рефлексії. Була розпочата розробка та апробація інструментарію щодо
відслідкування навчальних досягнень учнів.
На другому (практичному) етапі (2003-2005 р.) була проведена
масова апробація розробленого інструментарію щодо предметного та
проблемного моніторингу. Поряд з відслідкуванням рівня навчальних
досягнень проводив моніторинг творчих здібностей та розвиток
самоосвітньої компетентності учнів.
З метою виявлення тенденції у динаміці якісних змін навчальних
досягнень учнів на протязі останніх п`яти років у 6-х, 9-х, 11-х класах
проводилися діагностичні, тематичні та підсумкові контрольні роботи.
Значна увага приділялась відслідкуванню навчальних досягнень одних і
тих же учнів, які приймали участь у моніторингу з 6 по 11 клас.
Проведена робота дала певні результати. Так, приріст знань учнів на
кінець 11 класу, порівняльно з 6 класом, складає на І рівні – 12,7%, на ІІ
рівні – на 13,2%, на ІІІ рівні – на 9%, на ІV рівні – на 7%.
Порівняльний аналіз показав, якщо учні у 6 класі мали розбіжності в
оволодінні основними вміннями та навичками, що перевірялися, то в 11
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класі у них вже вироблені певні математичні уміння оперувати
теоретичними знаннями.
На підставі одержаних результатів проводилася координація
діяльності управлінських структур і методичної служби щодо надання
адресної допомоги учням і педагогам (проведення семінарів, творчих груп,
консультацій тощо).
Ретельний аналіз проведеної роботи виявив і суттєві недоліки:
- недостатня активність окремих вчителів математики в процесі
впровадження моніторингових досліджень;
- недостатній зв’язок між процесом набуття теоретичних знань і
формування практичних умінь і навичок;
- самоосвіта вчителів у традиційній системі навчання залишається
вторинним процесом, вона не стала основним засобом духовного
збагачення і розвитку особистості учня;
утруднення школярів взагалі пов’язані з відсутністю умінь та
навичок самостійної розумової праці, невмінням систематизувати отриману
інформацію та співвідносити її з програмами в знаннях основ наук;
- організаційне і методичне забезпечення учнів для розвитку загально
навчальних умінь і навичок самостійного здобуття знань, як одного із
пріоритетів підвищення якості освіти, знаходиться ще на низькому рівні;
- відсутня система стимулювання педагогічних працівників для
здійснення більш результативної діяльності.
Для усунення вище згадуваних недоліків в області розроблена
програма корекційних заходів, яка передбачає:
1.Діагностику готовності педагогічних кадрів, управлінців, учнів і
батьків до впровадження моніторингу якості освіти.
2.Розроблення навчальних модулів з відповідних питань.
3.Проведення цільових курсів підвищення кваліфікації.
4.Роботу в творчих групах.
5.Проведення постійних семінарів, тренінгів, практикумів для всіх
учасників моніторингу.
6.Виїзди співробітників інституту до шкіл, системна цілеспрямована
робота на місцях.
7.Організація консультаційних пунктів.
8.Дистанційне навчання.
9.Розроблення та видання методичних посібників.
10.Методичні кейси, що легко можна скопіювати.
11.Майстер-класи.
12.Узагальнення та пропаганду перспективного моніторингового
досвіду.
Вважаємо, що запропонована модель моніторингу якості освіти учня
та управлінсько-методичний супровід, що запроваджується в Донецькому
регіоні, може бути використана для підвищення якості освіти.
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О ФОРМИРОВАНИИ ТЕСТОВОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
М.П. Федченко
Общеобразовательная школа № 19, г. Донецк, УКРАИНА

Метод тестирования является важным средством обучения
математике. Он позволяет измерить и интерпретировать результаты
обучения с большой долей объективности и надежности.
Тесты имеют целый ряд положительных характеристик:
позволяют проверять качество усвоения учащимися теоретического
и практического материала;
учитывают индивидуальные особенности учащихся в ходе проверки
результатов обучения;
экономят учебное время, затраченное на опрос, и личное время
учителя, отведенное на проверку результатов выполненной
учащимися работы;
оживляют процесс обучения различные виды тестов;
компьютеризация тестов.
С помощью тестов можно:
проверить большой объем изученного материалом небольшими
порциями;
быстро диагностировать овладение учебным материалом большого
количества учащихся.
Тесты не могут служить единственной формой контроля качества
знаний учащихся, так как метод тестирования имеет и некоторые
недостатки:
большая вероятность выбора ответа наугад;
проверка лишь конечных результатов, невозможность проследить
логику рассуждений учащихся;
тесты учитывают только два состояния выполнения задания –
задание выполнено правильно и задание не выполнено.
Важным моментом в организации учебного процесса по математике
5-6 классов является формирование у школьников этой возрастной группы
первоначальных навыков и умений работать с тестовыми заданиями. В
этой возрастной группы первоначальных навыков и умений работать с
тестовыми заданиями. В своей работе мы используем следующие
требования к составлению тестов по математике для учащихся 5-6 классов:
задания теста составляем на основе содержания базовой программы
и требований к ее усвоению;
простота, краткость условия заданий и однозначность ответа на них
в тесте;
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-

обязательное наличие одноуровневых по сложности заданий,
дублирующих смысл проверяемого материала;
одинаковое количество ответов для выбора в одном и том же тесте;
по одной и той же теме разрабатываем различные виды тестов:
Например, 5 класс. Тема: Натуральные числа.
тест с выбором ответа;
1. Запишите число, в котором 5 сотен и 3 единицы.
Ответы:
а) 503;
б) 53;
в) 5003.
2. Укажите в предложенных рядах чисел натуральный ряд.
Ответы:
а) 0, 1, 2, 3, 4, 5,…б) 1, 2, 3, 4, 5,… в) 1, 2, 4, 5, 6,…
3. Укажите числа, записанные в ответах в порядке возрастания.
Ответы:
а) 101, 11, 120, 121;
б) 56, 45, 50, 52, 53;
в) 112, 110, 119, 118, 116.
4. Выразите 5 ц 6 кг в килограммах.
Ответы:
а) 56 кг;
б) 506 кг;
в) 560 кг.
5. Сравните 7080 кг и 7 т 8 кг.
Ответы:
а) 7080 кг = 7 т 8 кг;
б) 7080 кг > 7 т 8 кг;
в) 7080 кг < 7 т 8 кг.
6. Выпишите из предложенных чисел пятизначные: 303; 11111; 555;
12; 5; 135; 22311.
Ответы:
а) 555; 5;
б) 555; 5; 135;
в) 11111; 22311.
7. Сколько всего трехзначных чисел, у которых первая цифра 1.
Ответы:
а) 99;
б) 100;
в) 1.
тест на заполнение пропусков в истинном утверждении;
1. Для счета предметов применяются … числа.
2. Наименьшее натуральное число …
3. Наибольшее двузначное число …
4. Для числа 2002 последующим является …
5. Какая цифра никогда не может быть первой в записи натурального
числа?
6. Число, в котором три тысячи, две сотни и три единицы
записывается …
7. 13 м 5 см = … см.
тест на определение истинности (ложности) утверждения.
1. Ряд натуральных чисел бесконечен.
2. Нуль не является натуральным числом.
3. Число 500 следует за 409.
4. Не каждое натуральное число имеет предыдущее.
5. Для записи числа 102 используются только две цифры.
6. В сотне 10 десятков.
7. Цифра 3 в записи 13006выражает 3 тысячи.
Работа с заданиями такого типа позволяет прививать навыки тестовой
культуры учащихся 5-6 классов.
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
С.Г. Цапова
Донецький бізнес-ліцей, м.Донецьк, УКРАЇНА

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів –
найважливіша складова процесу навчання, яка великою мірою ґрунтується
на організації системи зворотного зв’язку. Зворотний зв’язок значною
мірою поглиблює взаємодію суб’єктів навчально-виховного процесу,
особливості якої вивчали Ю. Чабанський, О. Леонтьев, В. Лозова,
О. Савченко, Г. Щукіна та інші. Питання організації контролю знань
досліджували Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєв, А. Липкіна, Л. Рибак,
А. Хуторськой та інші. „Під перевіркою і оцінкою знань, умінь і навичок
учнів треба розуміти виявлення і порівняння на тому чи іншому етапі
навчання результатів навчальної діяльності з вимогами, заданими
програмою”, як відзначає Ш.Амонашвілі. Розв’язанню цієї важливої
проблеми й сприяє організація зворотного зв’язку під час оцінювання
знань та умінь учнів. Чим більше розвита система – технічна, економічна,
соціальна або педагогічна, тим більше механізмів оберненого зв'язку в неї.
Організація зворотного зв’язку поглиблює такі важливі функції
контролю, як прогностична та орієнтуюча функції.
Прогностична функція перевірки служить отриманню випереджальної
інформації про навчально-виховний процес. У результаті перевірки
одержують підстави для прогнозу про хід певного відрізка навчального
процесу: чи достатньо сформовані конкретні знання, уміння і навички для
засвоєння наступної порції навчального матеріалу (розділу, теми).
Результати прогнозу використовують для створення моделі
подальшої поведінки учнів, які допускають сьогодні помилки даного типу
або мають певні прогалини в системі прийомів пізнавальної діяльності.
Прогноз допомагає одержати правильні висновки для подальшого
планування й здійснення навчального процесу.
Сутність функції контролю, що орієнтує – в одержанні інформації
про ступінь досягнення мети навчання окремим учнем і класом у цілому –
наскільки засвоєно і як глибоко вивчено навчальний матеріал. Контроль із
зворотним зв'язком орієнтує учнів у їхніх труднощах і досягненнях.
Розкриваючи прогалини, помилки і недоліки учнів, він указує їм напрямку
додатка сил по удосконаленню знань і умінь. Контроль допомагає учню
краще впізнати самого себе, оцінити свої знання й можливості.
У залежності від того, хто здійснює контроль за результатами
діяльності учнів, виділяють наступні три типи контролю:
Зовнішній (здійснюється вчителем над діяльністю учня).
Взаємний (здійснюється учнем над діяльністю товариша).
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Самоконтроль (здійснюється учнем над власною діяльністю).
Форми зовнішнього контролю можуть бути різні. На практиці виділяють
використовують 3 форми контролю: індивідуальна, групова і фронтальна [1].
1. Індивідуальний контроль. При індивідуальному контролі кожен
учень одержує своє завдання, яке він повинен виконати без сторонньої
допомоги. Така форма контролю доцільна у випадку, якщо потрібно
з'ясувати індивідуальні знання, здібності й можливості окремих учнів.
Така форма контролю завжди планується: учитель намічає, коли,
кого, із якою метою запитати і які для цього використовувати засоби.
2. Груповий контроль. При проведенні такого контролю клас
тимчасово поділяється на кілька груп (від 2 до 10 учнів) і кожній групі
дається перевірочне завдання. У залежності від мети контролю групам
пропонують однакові або різні завдання [2].
Групову форму контролю застосовують:
а) При повторенні з метою узагальнення й систематизації
навчального матеріалу.
б) При виділенні прийомів і методів розв'язання задач
в) При виявленні найбільш раціонального розв'язання задач або
доведення теорем.
Іноді груповий контроль проводять у виді ущільненого опитування.
3. Фронтальний контроль. При фронтальному контролі завдання
пропонуються всьому класу. У процесі цього контролю вивчається
правильність сприйняття й розуміння навчального матеріалу,
розкриваються слабкі сторони в знаннях учнів, виявляються недоліки,
прогалини, помилки в роботах й відповідях учнів. Це дозволяє учителю
вчасно намітити заходи для їхнього подолання й усунення.
Роль взаємного контролю якості й ефективності навчальної
діяльності школярів важко переоцінити.
Він сприяє виробленню таких якостей особистості, як чесність і
справедливість, колективізм. Взаємний контроль допомагає також учителю
здійснювати перевірку знань учнів. У масовій школі порівняно часто
використовується взаємна перевірка організаційної готовності до уроку
(що констатує взаємоконтроль виконання домашнього завдання) і
часткова, епізодична взаємоперевірка знань учнів (рецензування
відповідей на уроці, рецензування письмових робіт). Систематична ж
взаємна перевірка знань, умінь, навичок застосовується дуже рідко.
ЛІТЕРАТУРА
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К ВОПРОСУ МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВ
Н.Д.Черкасов, Е.А.Емченко
Украинская инженерно-педагогическая академия,
г. Харьков, УКРАИНА

Кредитно – модульная система основана на представлении об
учебном материале как о сложном объекте специфической структуры,
включающем иерархические уровни подчинения и соподчинения
отдельных модулей учебной информации. При этом модуль является
логически завершённой частью системы или отдельной учебной
дисциплины, чаще всего соответствует разделам или темам учебной
программы. Степень усвоения материала модулей обучаемыми
осуществляется тестированием. Тесты должны обладать относительной
кратковременностью каждого задания, однозначностью ответа на задание,
возможностью количественной оценки, объективизацией оценки,
удобством обработки результатов тестирования. Возможен один из
вариантов разработки теста по нижеследующему алгоритму.
1. СОСТАВЛЕНИЕ ГРАФА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сначала следует представить структуру учебной дисциплины и
изобразить её в виде графа (графическое построение), в котором
указываются
логические
связи
подчинения
и
соподчинения,
определяющие возможную вариантность изучения модулей. Количество
модулей для односеместровой учебной дисциплины не следует превышать
трёх, что обеспечивает возможность контролировать учебную работу
студентов над курсом беж усложнения самого контроля.
2. ВЫБОР ДЛИНЫ ТЕСТА
Тест состоит из тестовых заданий (вопросов), по количеству которых
различают короткие, средние и длинные тесты. Короткие тесты (10…20
тестовых заданий) используются для модулей по отдельной теме, разделу,
средние тесты (50…70) – для тестов по учебной дисциплине и длинные
тесты (до 500 тестовых заданий) применяются при тестировании по блоку
учебных дисциплин.
3. ОЦЕНКА УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ МОДУЛЕЙ
Учебный материал каждого модуля оценивается в процентах в
зависимости от важности материала для усвоения данной дисциплины,
значимости для обеспечиваемых дисциплин и специальности в целом.
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4. СТРУКТУРИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ ПО УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ
Для технических дисциплин целесообразно выделение пяти уровней:
узнавания, воспроизведения, умения, обобщения и эвристического уровня.
Каждый из этих уровней также оценивается в процентах в зависимости от
целей тестирования, например, уровень узнавания – 10%, уровень
воспроизведения – 20%, уровень умения – 30%, уровень обобщения – 30%,
эвристический уровень (логического мышления) – 10%. Следовательно, из
всего числа вопросов теста количество вопросов данных уровней должно
соответствовать этим процентам. Такое структурирование является
ответственным, поскольку во многом определяет количество, сложность,
форму представления тестовых заданий и валидность (силу) теста в целом.
УРОВЕНЬ УЗНАВАНИЯ. Вопросы этого уровня наиболее простые, при
этом сопровождаются 4-5 ответами на узнавание, среди которых один
правильный. УРОВЕНЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. В этом уровне должны
быть вопросы, выбор ответа на которые возможен лишь при условии
анализа комбинационных ответов. УРОВЕНЬ УМЕНИЯ. Вопросы этого
уровня посвящены практическому применению знаний, когда для выбора
правильного ответа обучаемый должен решить относительно простую
задачу. УРОВЕНЬ ОБОБЩЕНИЯ. Вопросы этого уровня посвящены
формулировкам законов, теорем, логическим операциям, анализу и
синтезу, классификациям. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ. Вопросы
данного уровня формулируются на умозаключения, абстракции, анализ
проблемных ситуаций, элементов деловых игр.
5. СОСТАВЛЕИЕ МАТРИЦЫ ТЕСТА
Рассчитывается количество тестовых заданий (вопросов) в каждом
модуле в соответствии с их удельными весами (пункт 3) и составляется
матрица теста, показывающая сколько и каких именно вопросов в каждом
модуле должно быть, чтобы тест был валидным и объективным.
В соответствии с этой матрицей составляются вопросы, а сам тест
апробируется на достаточной выборке обучаемых (не менее 100 чел.),
после чего выбраковываются отдельные вопросы и тест проверяется на
соответствие результатов тестирования поставленной цели.
ЛИТЕРАТУРА
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЯКІСТЬ ШКІЛЬНОЇ
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
В.О.Швець
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова
м.Київ, УКРАЇНА

Вже майже п’ятнадцять років незалежна Україна розбудовує свою
систему освіти, в тому числі й систему шкільної математичної. Зроблено
чимало позитивного, є недоліки, проте говорити про завершення такої
розбудови ще рано. В народі кажуть все, що робиться має робитись на
краще. Саме в цьому руслі й варто поговорити про якість шкільної
математичної освіти. Що з нею діється – підвищилась чи знизилася? Якщо
знизилася, то чому? В силу яких причин? Які заходи слід вжити, щоб ці
причини усунути? Які кроки в реформуванні робити далі, щоб покращити
якість математичної освіти?
На словах можна давати різні оцінки. Звернемось до фактів і цифр,
які їх підтверджують. Для цього скористаємось результатами двох
контрольних замірів, які здійснювались один у 1994, а другий у 2005 роках
під час проведення вступної компанії в Національному педагогічному
університету імені М.П.Драгоманова. Мова йтиме про вступний іспит з
математики на фізико-математичному факультету, що проводився за
тестами, які були розроблені мною у 1994 році (за дорученням
Міністерства освіти України) і які отримали позитивну оцінку фахівців з
тестування та вчителів математики.
У 1994 році всього тестувалось 415, а в 2005 – 228 абітурієнтів. В
обох випадках це були в основному випускники середньої школи, з
гарними оцінками в атестатах з алгебри і початків аналізу та з геометрії.
Понад 60% з них – шкільні медалісти. Різнились обидві групи абітурієнтів
тим, що одні, випускники 1994 року, вивчали математику в школі за
радянськими програмою та підручниками, а другі, випускники 2005 року –
за діючими українськими програмою та альтернативними підручниками.
Тест містив 10 завдань першого (середнього), 10 завдань другого
(достатнього) і 10 завдань третього (високого) рівнів складності.
Правильно розв’язане завдання першого рівня оцінювалось в 1 бал,
другого – в 2 бали, третього в 3 бали.
Обробка отриманих результатів тестування дала такі показники
успішності випускників (Таблиця 1). Середній бал становив 38 балів у
1994 році і 26 балів у 2005 році. Детальний аналіз результатів тестування
дає підстави стверджувати, що:
а) успішність з математики випускників середніх шкіл України, так само
як і якість їх математичної підготовки помітно знизились;
б) по кожному із меншим, ніж у 1994 році, при чому часто це зменшення
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було майже запропонованих завдань тесту відсоток правильних розв’язань
у 2005 році був вдвічі.
Картина сумна і тривожна, змушує замислитись над тим, чи таких
результатів сподівались отримати в результаті реформування. Глибоко
переконаний, що реалізація на практиці принципу.
Результати тестування
Таблиця 1

96,39

95,42

74,94

83,13

95,9

83,37

96,87

78,31

87,71

1994

85,09

84,65

48,68

55,7

83,33

51,75

66,67

42,98

62,28

2005

87,23

46,27

51,33

61,69

59,76

66,27

70,84

26,75

1994

52,63

37,72

31,58

28,95

32,02

42,54

20,18

42,11

2005

75,66

37,35

45,78

30,12

26,02

17,59

28,67

34,70

1994

46,05

24,12

30,70

16,67

20,61

10,09

24,56

13,60

Роки

63,13

1
0

56,14

9

66,51

8

31,14

7

91,57

6

90,35

5

87,71

Кількість
правильних
відповідей
(%)

4

82,46

Завдання
третього
рівня

Кількість
правильних
відповідей
(%)

3

74,46

Завдання
другого
рівня

Кількість
правильних
відповідей
(%)

2

24,56

Завдання
першого
рівня

1

2005

гуманітаризації змісту освіти і гуманізації навчального процесу зайшла в
Україні так далеко, що постраждала фундаментальна підготовка
випускників шкіл (підготовка не тільки з математики, а й з фізики, хімії,
інших природничих дисциплін). Це відчутно позначається у підготовці
фахівців тих професій, де математика є основою їх професійної підготовки.
Вважаю, що вже сьогодні необхідно, негайно, насамперед:
1. Повернути математиці статус провідної навчальної дисципліни в
школі. Всі учні, обов’язково, мають складати випускні екзамени з
математики як в 9, так і в 11 класах. Підміняти ці екзамени зовнішнім
тестуванням не слід, в нього інша мета.
2. Ввести систему перевідних екзаменів з математики як в основну та і в
старшу школи. Адже підготовка до таких екзаменів – і навчання, і
повторення та закріплення, і систематизація та узагальнення вивченого.
3. Удосконалити освітній стандарт з математики, більш чіткіше виписати
в ньому вимоги до математичної підготовки учнів. Удосконалити,
спираючись на освітній стандарт, навчальні програми з математики,
підручники, навчальні посібники.
4. Збільшити кількість тижневих годин в загальноосвітній школі на
вивчення математики до 5 годин, взявши додаткову годину з шкільного
компонента.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ЗНАНЬ УЧНІВ
Г.К. Шурко, Ж.С. Свіренко, М.О. Воробйова
Архітектурно-будівельний ліцей
при Донбаській національній академіі
бідівництва і архітектури,
м. Макіївка, Україна

Тестування, як спосіб контролю та діагностики знань учнів і
студентів широко визнаний в Європі та США, пропонується й
використовується в Україні, як складова кредитно-модульной системи
освіти. Можливості застосування проблемної форми питань, різноманітних
варіантів відповідей, модулювання навчальних тем свідчать про достатньо
високі можливості тестів, як окремої і сучасної форми контролю і
діагностики знань.
У навчальному процесі тестовий контроль виконує діагностичну,
навчальну, організуючу та виховну функцію. Діагностична функція
полягає у кількісному вимірюванні рівня знань кожного учня або студента
з певного розділу дисципліни. Навчальна функція – у повторенні всього
матеріалу дисципліни під час тестування, коли, після одержання відповіді
учнем, йому надається правильна відповідь. Організуюча функція – в
активізації учнів, студентів до систематичного вивчення предмета за
розділами. Тестування, на відміну від письмових контрольних робіт,
вимагає небагато часу для проведення та перевірки результатів, отже,
може здійснюватись майже на кожному занятті.
Тестові завдання охоплюють весь матеріал дисципліни. Застосування
тестового контролю значно підвищує мотивацію до системного навчання.
Виховна функція тестового контролю у тому, що учні мають
самостійнно приймати правильне з їх погляду рішення та нести за нього
відповідальність.
Порівняно з традиційними формами контролю, тестовий контроль
має такі переваги:
- об’єктивність оцінки та повнота охоплення матеріалу тестовим
контролем;
- систематичність контролю та індивідуальний підхід до
навчання кожного учня або студента;
- швидкість проведення та перевірки;
- надає технологічну можливість повністю автоматизувати
процес діагностики знань;
- зацікавленість учнів – нетрадиційні методи контролю знань
краще сприймаються учнями й студентами.
Водночас тестовий контроль має ряд недоліків:
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- ймовірність вгадування, хоч для вгадування правильної
відповіді учень повинен володіти певною інтуіцією, яка також
сприяє здобуттю знань з предмету;
- відносна складність створення якісного тесту. Відповідно до
класичної теорії тестів, для створення якісного тесту потрібна
велика вибірка тестованих.
За складністю змісту розрізняють тести чотирьох рівнів. При
розробці тестів вищих ІІІ-ІV рівнів, потрібно дотримуватись вимог –
відповідність до навчальної теми і рівня підготовки учня, студента,
однозначність заданого питання у формі тільки однієї, і обов’язково
вірної, відповіді; специфічність питання, яка потребує попередньої
підготовки; ефективність, завдяки наявності усієї необхідної інформації
і значної економії часу на відповідь. Що стосується тестів для контролю
знань на рівнях лише знайомства з навчальною інформацією і лише
відтворення завдання (тестів І-ІІ рівня), їх підготовка і складання
здійснюється за критеріями – інформаційність, зручність, стандартність.
Під час підготовки навчального матеріалу для усіх видів тестів,
незалежно від їх класифікації, класична теорія тестів рекомендує такі
правила:
1. Неправильні відповіді повинні бути правдоподібні і відносно
легко обгрунтовані.
2. Формування усіх питань повинно відрізнятися від тексту
підручників.
3. Дотримання випадкового розміщення правильних відповідей.
Існує багато програм, призначених для створення тестів та
обробки його результатів. Але, в умовах нашого навчальногот закладу,
на жаль, не має можливостей користування комп’ютерними класами та
програмним забезпеченням. Тому, створюємо тести власної конструкції.
Найважливішою метою їх впровадження є діагностика та послідуюча
корекція знань учнів з даного розділу навчальної дисципліни.
Після того, як учні виконають тестові завдання, їм надається ключ
до правильних відповідей. Ті завдання, що були виконані невірно, або
викликали сумніви щодо їх виконання, розв’язуються на дошці, та
записуються в зошитах. Тим самим відбувається моментальна корекція
знань учнів з певного розділа теми. Необхідно підкреслити, що
перевірка правильності надання відповідей на тестові завдання
безпосередньо після проведення тесту проходить на хвилі піднесення
зацікавленості учнів до розглядання певних прикладів. А внесення
корекції та обгрунтування її внесення дає більш глибоке засвоєння знань
та відкладання їх в довгострокову пам’ять учня.
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ITERATIVE LEARNING ASSESSMENT
M. Hill
Mathematics Program Coordinator
Yavneh Academy, Los Angeles, USA
E-mail: уmhill@yha.org

The systems of assessment are significantly varied in American privet
secondary schools. Traditionally this system heavily based on writing exams,
tests, and quizzes. Most of the teachers prefer traditional weekly testing system,
giving to students end of the week quizzes, midterm and final tests in the middle
and at the end of trimesters respectively. Some teachers offer monthly tests,
including all materials covered within this month.
Almost all teachers practices placement tests for the following academic
year. Naturally in all these tests it is imperative to assess student’s knowledge
with the most possible level of accuracy. But the problem of adequate student
placement is very special. Here the teacher needs to apply the most efficient and
precise tools of assessment allowing making a really adequate decision
significantly affecting students’ future school carrier.
Our experience show that one of the most effective approaches in the
improving of the testing efficiency is presented in the Iterative Instructional
Model (see, for example, [B], [G], [K], and [OT]). Iteration process is very
useful not only in instruction, but in assessment as well.
There are few levels of the iteration process:
1. Iteration of the whole process as a chain of steps of assessment.
2. Iterative assessment of a specific theme knowledge acquisition.
3. Iterative structure of the specific test.
The following example is a fragment of an iteratively structured test for
the assessing of the theme Quadratic Equations. It is very important that in such
a test the student could start the next question only providing a correct answer
for the previous question. Voss [VJ] developed the argument that learning as a
specific case of knowledge transfer consists of successive problem-solving
activities, in which the input information is represented of existing knowledge
with the solution occurring when the input is appropriately represented. This
process implements the following states:
a) representation of the input data,
b) interpretation of this data,
c) generalization of the new knowledge, and
d) categorization of this knowledge. We build our assessment base on this
idea.
Stage 1. Representation of data and knowledge interpretation.
1. Circle the equations among the following expressions.
2. What is the root of an equation?
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3. How many solutions does a quadratic equation have?
4. What the ways of solving quadratic equation do you know?
5. Write the formula for the solution of a quadratic equation.
Stage 2. Knowledge generalization.
6. Describe in your own words how to solve a quadratic equation.
7. Solve a specific given quadratic equation.
8. Graphical interpretations.
Stage 3. Knowledge categorization.
9. Application to word problems.
10. Solving problems with analyzing parameters (the highest level of
knowledge categorization).
During long time of application of the iterative student assessment we
accumulated the significant data proving high effectiveness of this approach.
REFERENCES
[B] BRUNER, J. The process of education. Cambridge, MA: Harvard
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[G] GREINER, C., and others, Enhancing E-learning outcomes through
iteration. E-Learn World Conference on E-Learning in Corporate, Government,
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[K] KOMERATH, N. Design-Centered Introduction: Experience with
Iterative Learning. Proceedings of the 2001 American Society for Engineering
Education Annual Conference & Exposition.
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CALIFORNIA SUBJECT EXAMINATION FOR TEACHERS (CSET)
SINGLE SUBJECT – MATH (BEST PRACTICES)
N.Stankous
National University
Torrey Pines Road La Jolla, USA

The quality of education depends on the assurance that teaching
credentials are awarded to individuals who have learned the most important
knowledge, skills, and abilities needed to succeed in California public school
teaching positions. To achieve this goal, the California Commission on Teacher
Credentialing (CCTC) has approved the content area examination for Single
Subject Areas.
Successful passing the examination is one of the statutory requirements
for the California Single Subject Teaching Credential.The California Board of
Education made the decision to comply with the Federal Regulations of No
Child Left Behind (NCLB) for teachers certification in Title I Schools.
New teachers teaching a Math supplement under Multiple Subject
Credentials need to take 32 units in Math to teach K-9 or take the CSET exam.
California Commission on Teachers Credentialing (CCCT) divided the Math
credential into two levels.
The Single Subject Teaching Credential in Foundational-level
Mathematics allows the holder to teach Mathematics in grades twelve and
below, including preschool, and in classes organized for adult learners.
The content of the corresponding Mathematics courses includes the
following four domains: algebra, geometry, number theory, probability and
statistics. Calculus and history of mathematics are not required subjects for the
Foundational-level credential. This credential does not authorize the teaching of
Advanced Placement (AP) courses and other Mathematics courses different
from courses in the four domains listed above.
According to the Mathematics Subject Matter Requirements, to pass the
examination, an individual must demonstrate the “subject matter competence”
in each of the first two subsets of the CSET: Mathematics: Subtest I: Algebra;
Number Theory and Subset II: Geometry; Probability and Statistics.
There are two alternatives (established by the Ryan Act) for prospective
teachers to satisfy the subject matter requirements:
• complete an approved subject matter program, or
• achieve a passing score on an adopted examination.
Completion of a Commission-approved program of course work in
mathematics, as an alternative way to meet the subject matter requirements,
takes in average 3 to 4 years of training at a Department of Mathematics in an
accredited College or University. This option is designed to provide the
opportunity to be exempt from the CSET testing only for 50% - 60% of all
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prospective teachers. The remaining 40% - 50% of prospective Mathematics
teachers dare to challenge the CSET examination in Mathematics.
The examinations of the CSET are criterion referenced and based on
CCTC-approved subject matter requirements (also called content specifications).
A criterion-referenced test is designed to measure a candidate’s
knowledge and skills in relation to an established standard. The tests are
designed to measure domains of subject-matter content knowledge. Within each
domain, a set of subject matter requirements, which are statements of important
knowledge and skills, defines the content of the test.
All subject matter requirements are developed for the CSET program by
committees of California educators and approved by the CCTC. Test questions
matched to the subject matter requirements were developed using, in part,
textbooks, California curriculum syllabi, teacher education curricula, and
teacher credentialing standards. The questions were developed in consultation
with and approved by committees of educators, teacher educators, and other
content and assessment specialists in California.
Usually, CSET takers are: Current California high school teachers, future
teachers, teachers who move to California, teachers who want to change their
subject and want to teach math, people who change their occupations from other
industries like engineers, high tech specialists, educators from other countries.
In the presentation, examples of typical CSET math problems will be
given. Based on personal experience, analysis of results and the most common
mistakes of CSET examinees will be discussed.
REFERENCES
1. http://www.cset.nesinc.com
2. http://www.ctc.ca.gov/credentials
3. http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/mthgrades8-12.asp

373

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ВАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ, МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ
НА САЙТЕ
"ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ В УКРАИНЕ"

Сайт предназначен для научных сотрудников, аспирантов,
преподавателей, студентов педагогических специальностей.

Обновление
сайта
происходит
ежемесячно,
путем
пополнения рубрик и разделов, связанных с новыми научными и
методическими разработками исследователей Украины в области
методики преподавания математики.
Адрес сайта:

International scientific and methodical conference
Heuristic teaching of mathematics
Donetsk, 2005

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УРОК – КАК
СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
С.С. Безпальчук
Учебно-воспитательныйкомплекс № 114,
г. Донецк, УКРАИНА
Дистанционное обучение – альтернативный метод, формирующий базу
для организации учебно-познавательной деятельности учащихся, ставящий
акцент на методы поисковой, творческой деятельности; предусматривающий
использование новейших информационных технологий; дающий возможность
дистанционного обмена информацией. Однако при имеющемся техническом
оснащении школ, именно обучение на расстоянии становится затруднительным.
В связи с этим, родилась адаптированная для школ версия этой технологии –
компьютерно-ориентированные уроки. Эта подготовительный этап для
дальнейшего дистанционного обучения. Компьютеризация обучения
предполагает развитие творческих способностей учащихся, навыков
самостоятельного мышления, анализа, принятия ими решений, что вполне
соответствует современной концепции образования. Таким образом, школы
оказываются вовлеченными в процесс создания новой информационнообразовательной среды. Авангардом этого процесса являются школы нового
типа. Они имеют соответствующую материально-техническую базу.
Вариативность учебных планов дает возможность вводить в учебные планы
курс «Основы компьютерных технологий» уже в начальной школе. Это
значительно облегчает проведение компьютерных уроков, так как учащиеся
имеют необходимую подготовку. Участие в таком проекте обязывает и
учителей, не только повышать свой уровень знаний по предмету, но и активно
самообразовываться в сфере новейших компьютерных технологий. Сегодня в
школах собираются медиатеки; создаются обучающие программы,
ориентированные как на развитие творческих способностей, так и интереса к
математике. Изучается опыт проведения компьютерно-ориентированных
уроков. Типология, основные дидактические цели, методика их проведения
мало отличаются от традиционных. Они плавно входят в сетку календарного
планирования, органично вписываются в карту дидактического отрезка
конкретной темы. Однако компьютер значительно оживляет обучение,
«раскрашивает» его. Учащихся привлекают движущиеся математические
модели. Иллюстрации и мультпликация облегчают восприятие учебного
материала, делают его более наглядным, увлекательным, заставляют активно
работать все виды памяти, делая при этом знания более прочными.
Использование гиперссылок делает урок модульным, что позволяет обучаться в
автономном режиме, согласно уровню математической подготовки обучаемых.
Тестирующие программы совершенствуют процесс контроля получения
математических знаний. При проектировании компьютерно-ориентированного
урока, в первую очередь, создается план его проведения. Например:
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1. Выбирается тип и тема урока: урок усвоения новых знаний по теме
«Одночлен и его стандартный вид».
2. Ставится цель урока: дать определение одночлена, стандартного вида
одночлена, ввести правила умножения одночленов, возведения их в степень.
3. Формируется алгоритм проведения урока, описывающий методы
работы и задания для учащихся, предусматривающий конкретное время
выполнения: а). Организационный момент; б). Актуализация опорных знаний:
работа в группах. 1 группа – компьютерный математический диктант, 2 группа
– проверочная работа на заготовленных бланках; в). Объявление темы модуля,
его цели и задачи; г). Изучение новой темы в виде компьютерной презентации;
д). Подведение итогов урока; е). Домашнее задание.
4.
Выбор
или
подготовка
программного
обеспечения:
математический диктант (Power Point, Movie Maker, мультфильм
«Простоквашино»); презентация новой темы (Power Point).
5. Выработка критериев оценки деятельности учащихся.
На компьютерном уроке учитель выступает в новом качестве - он
координатор учебной и творческой деятельности. Использование обучающих,
тестирующих программ оптимизирует его работу, создавая образ учителядублера. Это очень повышает интенсивность и дифференцированность
обучения, стимулирует познавательную и творческую активность учащихся,
подготавливает необходимую основу для продолжения обучения
дистанционно, улучшает качество образования. Лучший аргумент, подтверждающий сказанное, это
100%
результаты мониториннизкий
80%
га учебных достижений
средний
учащихся 7 классов
60%
УВК №114 (после
достаточный
40%
изучения темы «Одвысокий
20%
ночлены» путем тради0%
ционного проведе-ия
7-а
7-б
7-в
уроков и с применением компьютеров). Важно и то, что электронные пособия можно использовать
самостоятельно (после уроков или дома). Возможность еще раз услышать
виртуального учителя – хорошее подспорье и для часто болеющих учащихся, и
для слабоуспевающих, и для одаренных детей, и для родителей, которые стремятся
помочь своим детям освоить учебный материал.
Но, все-таки, при всех достоинствах приведенной выше технологии
не следует забывать о санитарно-гигиенических нормах (время использования компьютера не должно превышать 15 минут), чтобы в погоне за
интенсификацией обучения не навредить детям.
ЛИТЕРАТУРА
1. «Дистанционный урок» http://perm.psu.ru/scooll36/disturok.htm.
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У СЕРЕДОВИЩІ MAPLE
Л.І.Білоусова
Харківський національний педуніверситет, м. Харків, УКРАЇНА
E-mail: lib@hspu.kharkov.com
М.М.Горонескуль
Харківський університет Повітряних Сил, м. Харків, УКРАЇНА
E-mail: mgoroneskul@rambler.com
Професійна компетентність майбутнього фахівця визначається його
готовністю і спроможністю застосовувати знання і вміння, набуті в процесі
навчальної підготовки, для успішної продуктивної діяльності в
професійній сфері. Віддаючи провідну роль у формуванні такої
компетентності дисциплінам фахового спрямування, можна зазначити, що
основа професійного зростання спеціаліста закладається в процесі
оволодіння дисциплінами фундаментального циклу.
В підготовці сучасного інженера особлива роль належить математиці, яка
традиційно є інструментом розв’язання інженерних задач.
Забезпечення належної якості математичної компетентності випускників вищих
технічних навчальних закладів наштовхується на низку проблем. Перш за все,
математика є досить складною дисципліною, оволодіння якою вимагає певного
рівня початкової підготовки студента і спирається на розвиненість його
логічного й аналітичного мислення. Разом з тим, викладання математики
розпочинається з першого семестру, коли відмінності в початковій підготовці
студентів найбільш відчутні. Це зумовлює потребу у застосуванні
різноманітних методичних прийомів диференціації та індивідуалізації навчання.
По-друге, формалiзованість математичних понять не сприяє усвідомленню
студентами ролі математичної освіти як важливої складової їх підготовки до
майбутньої професійної діяльності, що відбивається на їх ставленні до
оволодіння математикою. Крім того, традиційні методи викладання не
дозволяють суттєво змінити характер процесу навчання математики у вищій
школі у порівнянні з загальноосвітньою, перетворити його на активне набуття
особистістю потрібної їй математичної компетентності в процесі розв’язання
професійно спрямованих задач.
Розв’язання означених проблем зумовлює пошук нових підходів у
навчанні математики. Одним з них є орієнтація навчального процесу на
застосування сучасних програмних засобів підтримки математичної
діяльності. Таке застосування не може бути формальним. Воно вимагає
перегляду змісту навчання, перш за все його збагачення професійнозначущим матеріалом, який відбиває зв’язок математичних понять, теорем,
методів з майбутньою професійною діяльністю студентів. Разом із тим,
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таке збагачення не може здійснюватися на шкоду фундаментальності
математичної
освіти.
Отже,
потрібен
певний
баланс
між
фундаментальністю і професійною спрямованістю математичної
підготовки, без чого не можна досягти її належної якості.
Найбільш природною і доцільною формою використання сучасних
математичних середовищ у навчанні математики є впровадження
лабораторного практикуму з комп’ютерного моделювання. Такий
практикум має бути орієнтованим на реалізацію діяльнісного підходу до
навчання математики, на інтеграцію в одне ціле окремих дій, способів і
прийомів розв’язання задач, які засвоєні студентом у процесі їх навчання
математики і фахових дисциплін, на усвідомлення студентами зв’язку
змісту навчання з розв’язанням професійно значущих проблем.
Розроблений нами лабораторний практикум з вищої математики
спирається на застосування математичного середовища Maple, яке
забезпечує розв’язання широкого кола навчальних задач. Необхідно
зазначити, що інструментарій середовища Maple не є примітивним, і був
певний ризик у тому, що його використання додасть труднощів у навчанні
математики для недостатньо підготовленої частки студентів. Проте
практика довела, що навіть і слабкі студенти виявляють зацікавленість у
навчанні з комп’ютером, відчувають більшу впевненість у своїй
спроможності оволодіти математикою, виконати поставлене завдання.
Практикум складається з 16 лабораторних робіт, тематика яких
визначена як потребами формування певних математичних знань і умінь, так і
можливістю їх застосування у навчанні дисциплін професійного циклу. На
підтримку практикуму розроблено навчально-методичний комплекс, який
дозволяє студентам поступово оволодіти прийомами застосування Maple,
методами дослідницької діяльності, набути власного досвіду використання
математичного апарату для розв’язання професійно спрямованих завдань,
переконатися у значущості математичної підготовки для формування фахової
компетентності інженера. За вимогами практикуму студент має оформити
результати кожної виконаної лабораторної роботи також з використанням. Це
надає результатам роботи репрезентативності, сприяє зростанню математичної
і загальної культури студентів.
Наш п’ятирічний досвід використання лабораторного математичного
практикуму у навчальному процесі з підготовки військових інженерів
свідчить, що студенти не обмежуються застосуванням середовища Maple
на заняттях з математики. Воно стає їх у нагоді при вивченні інших
дисциплін, використовується під час виконання курсових і дипломних
робіт. Таким чином, впровадження практикуму дозволяє розв’язати не
тільки завдання суто математичної освіти, воно збагачує професійну
компетентність і підвищує конкурентоспроможність випускника,
формуючи його готовність до застосування сучасного комп’ютерного
інструментарію у діяльності за фахом.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ К
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
І.А.Березкіна
Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля
м. Луганськ, УКРАЇНА
Математика для майбутніх інженерів є методологічною основою
всього природничонаукового знання, і система математичної освіти має
бути направлена на використання математичних знань при вивченні
спеціальних дисциплін, в майбутній професійній діяльності і в творчому
саморозвитку.
Вимоги до математичної освіти майбутніх інженерів зазнали
суттєвих змін: послабла роль деяких розділів класичної математики;
з'являються нові навчальні математичні дисципліни. Чітке уявлення
про нові розділи математики необхідно мати майбутньому
інженерові з таких причин: по-перше, йому необхідно знати, як можна
і потрібно грамотно застосовувати той чи інший математичний метод,
та сприймати зміст праць, в яких він використовується; по-друге,
мати уявлення про практичні можливості використання нових
розділів математики [1].
Одна із функцій математичної підготовки фахівця полягає, на наш
погляд, у підсиленні інтегруючих впливів математики в системі
загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних знань студентів. Ця
функція відображає загальну тенденцію наук до інтеграції, синтезуюча
роль математики, її методів здійснюється через усвідомлення ролі
математики, через переконаність у її значимості для інженерної діяльності,
через глибину знань студентів окремих розділів математики, що стабілізує
їх фахові орієнтири.
Іншою важливою функцією, яку виконує вивчення математики у
розвитку готовності до майбутньої професійної діяльності, є вплив
навчання на становлення і розвиток мислення інженера.
Недостатній рівень математичної підготовки майбутніх інженерів
вбачається у невідповідності навчального процесу з вивчення математики
сучасним вимогам. Зокрема відсутності зв'язку з обчислювальними
засобами.
Нові інформаційні технології сприяють якісним змінам в
навчальному процесі взагалі, а також в його методичному забезпеченні.
Все це має відіграти суттєву позитивну роль при вивченні студентами
інженерних спеціальностей фундаментального курсу вищої математики.
Останнім часом стало досить помітним зниження рівня підготовки з
математики як у загальноосвітніх школах, так і в вищих закладах освіти.
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Об’єктивними причинами такого негативного явища є відсутність
достатньої мотивації в суспільстві у вивченні теоретичних дисциплін
взагалі і математики в тому числі, що поясняється соціальними умовами,
які не роблять освіту взагалі і вищу зокрема пріоритетними для молоді.
Одним із напрямків розв’язання проблеми підвищення рівня математичної
підготовки інженерів вбачається у впровадженні НІТ у процес навчання
математики.
Основними напрямками застосування нових інформаційних
технологій при навчанні вищій математиці, на наш погляд, є:
1) використання навчальних програм при вивченні загального
курсу вищої математики та спеціальних математичних курсів;
2) застосування електронних книжок навчального призначення та
створення електронних довідників;
3) комп’ютерне тестування та організація контролю знань і умінь
засобами НІТН (діагностика знань);
4) застосування комп’ютерних моделей при вивченні прикладних
питань в спеціальних математичних курсах та використання пакетів
прикладних програм (ППП);
5) реалізація міжпредметних зв’язків курсу вищої математики з
іншими курсами засобами НІТН [2].
З’ясовано, що застосування інформаційних технологій дозволяє
значно ефективніше розв’язувати протиріччя між формально-логічним
вивченням курсів математики та евристичною діяльністю інженера
шляхом інтенсивного та систематичного впровадження адаптованих до
навчального процесу завдань.
Застосування НІТН підвищує пізнавальний інтерес студентів до
навчального матеріалу, розширює можливості цілеспрямованого
упорядкованого формування, поглиблення і розширення теоретичної бази
знань студентів. Використання засобів НІТН дає можливість систематично
розглядати різні шляхи розв’язання завдань, збільшити кількість завдань,
урізноманітнити їх зміст, розширити можливості узагальнень
математичних понять.
Все це спрямоване на формування фахівця, підготовленого до
активної професійної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
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ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО
ЕКСПЕРИМЕНТУ ПО ВИКОРИСТАННЮ КОМП’ЮТЕРНООРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ
РІВНЯНЬ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
З.В.Бондаренко
Вінницький національний технічний університет
м.Вінниця, УКРАЇНА
Вища технічна школа має значний досвід щодо постановки
математичної освіти. Разом з тим в цій галузі освіти є досить багато
нерозв'язаних проблем. Досить часто знання з математики майбутніх
інженерів носять формальний характер, не відповідають потребам фахових
дисциплін і загальному рівневі підготовки сучасного фахівця. Однією з
головних причин цих недоліків є недосконалість змісту та методичної
системи навчання вищої математики. Зокрема відсутності зв'язку з
обчислювальними засобами. Особливо гостро ця проблема відчувається
при викладанні курсу „Диференціальні рівняння”.
Процес вивчення дисципліни „Диференціальні рівняння” включає в
себе: навчальну інформацію, діяльність студента, додаткові засоби
передачі інформації, контроль результатів. Але обсяг інформації постійно
зростає і для якісного засвоєння її необхідно або збільшувати кількість
годин на вивчення дисципліни (тобто постійно збільшувати термін
навчання), або інтенсифікувати навчання. Але, як показує практика,
кількість годин, що відводиться на вивчення зокрема диференціальних
рівнянь постійно зменшується. Таким чином залишається другий шлях:
студент повинен у відведені навчальним планом години якісно та творчо
засвоїти запропонований навчальний матеріал. В умовах всебічного
використання комп’ютерних технологій навчання, великої кількості
навчальної інформації та зменшення обсягу аудиторних годин для
дисципліни „Диференціальні рівняння” актуальним є питання форм
комп’ютерної підтримки навчального процесу.
З метою визначення ефективності запропонованої методики
навчання диференціальним рівнянням з використанням відповідних
засобів інформаційних технологій було проведено педагогічний
експеримент, який проводився в декілька етапів.
Метою формуючого етапу педагогічного експерименту була
перевірка в практиці навчання ефективності розроблених компонентів
комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання під час вивчення
диференціальних рівнянь, порівняння результатів і наслідків навчальнопізнавальної діяльності студентів, що навчалися за традиційною
методикою, та тих, хто був задіяний в експериментальному навчанні, в
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якому використовувались засоби інформаційних технологій і пропонована
методика.
Вибір експериментальних і контрольних груп відбувався випадковим
чином, а при проведені експерименту виконувалися всі вимоги щодо
застосування статистичних методів опрацювання результатів педагогічних
досліджень. Всі вибірки були однорідними та незалежними, а заняття в
контрольних та експериментальних групах проводились одним
викладачем. Єдиною відмінністю у навчанні в експериментальних і
контрольних групах була методична система навчання диференціальним
рівнянням. Заняття в експериментальних групах проводились з
використанням методики, розробленої під час пошукового етапу даного
дослідження, а в контрольних – за традиційною.
При статистичній обробці результатів експерименту дотримувалась
наступна послідовність:
1.Кожний статистичний акт починався з обґрунтування педагогічного і психологічного звертання до нього.
2.Статистичні параметри, які обчислювались, зводились в таблиці, а
також подавалися у вигляді діаграм, графіків.
3. Розрахунок проводиться з урахуванням того, що він ведеться за
модульно-рейтинговою системою, в якій передбачається, що студент за
семестр, при вивченні розділу „Диференціальні рівняння” повинен
отримати певну кількість балів.
Дані результатів педагогичного експерименту свідчать, що
застосування
нових
інформаційних
технологій
при
вивчені
диференціальних рівнянь за запропонованою методикою ефективніше за
вивчення диференціальних рівнянь за традиційною методикою.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ –
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
О.Г. Братищенко
Общеобразовательная школа № 6,
г. Дружковка, УКРАИНА
E-mail: school6@dru.dn.ua
Сегодня, когда вокруг идет непрерывная компьютеризация, мы
восхищаемся красотой и богатством созданной Человеком-Творцом
Компьютерной Вселенной. 10 лет назад никто даже не предполагал, что
нынешнее поколение будет черпать знания не только из бумажных
учебников, но и с серебристых компакт-дисков, а также с Глобальной Сети
Интернет.
Наше с ребятами образовательное пространство это гармоничный синтез
математики, информационных технологий и творчества. Осваиваем новые
компьютерные программы. Проводим математические эксперименты по
каждой изучаемой теме. Строим графики, исследуем функции, определяем
площади, производим построение одной и той же поверхности в декартовых,
цилиндрических и сферических координатах. Это – создание учеником
собственного образовательного продукта, относящегося к изучаемым
образовательным областям (демонстрация работ).
Банк компьютерных программ в школе состоит из следующих
программ: Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, Microsoft PowerPoint,
Microsoft FrontPage, Gran2D, Gran3D, Paint, Advanced Grapher, Functor-2.5,
3D-Grapher, 3DS max 5.0, «Курс математики-2000», Компас-3D LT 5.10,
Mathematics Encyclopedia.
Государственная аттестация… Ребята представляют свои творческие
работы «Презентации» по определенным темам математики. На экране
компьютера появляются теоремы и свойства, графики функций и
поверхностей, исторические и авторские задачи. И каждая ученическая
работа неповторима и уникальна своим содержанием, цветовой гаммой,
техническим воплощением идеи. Идет создание виртуальной
математической энциклопедии (демонстрация ученических презентаций).
Эвристическая образовательная деятельность по созданию
учащимися «Виртуальной математической энциклопедии» включает не
только творческую деятельность, но и метатворческую, так как содержит
творческие, познавательные, организационные и методологические
процессы, стоящие «за» творчеством и обеспечивающие его реализацию.
Возникает необходимость определения уровней творчества при
работе с компьютерными программами.
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I уровень. После детального объяснения учителем основных
моментов работы в компьютерной программе учащиеся выполняют
математические эксперименты. Проводят исследования. Делают выводы.
Составляют краткие и полные конспекты изученных тем по математике.
II уровень. Учащиеся с помощью обучающих презентаций учатся работать в новых компьютерных программах. Проводят математические эксперименты, исследования, сами составляют задания математических экспериментов.
Создают творческие презентации по определенным темам математики.
III уровень. Учащиеся сами исследуют новую компьютерную
программу. Самостоятельно определяют правила работы в ней. Проводят
эксперименты, делают выводы. Создают обучающие презентации
«Электронные учебники» по изучению отдельных тем математики и по
работе в определенной компьютерной программе. Образовательный
процесс строится на ситуациях, предполагающих самоопределение
учеников и эвристический поиск их решения (демонстрация ученических
обучающих презентаций).
Наше образовательное пространство: математика, информационные
технологии и творчество – это не столько информационная среда, сколько
среда собственного самодвижения, самоизменения, саморазвития. Главный
результат работы в компьютерных программах – генерирование новых
собственных творческих способностей.
Итоги государственной аттестации в выпускных классах показали
фундаментальность математической подготовки и высокий уровень
компьютерной грамотности.
Интернет олимпиады… Мечта или реальность?! Учащиеся нашей
школы были участниками II и III дистанционных эвристических олимпиад
по математике и V международной метапредметной олимпиады. Задания
этих олимпиад являются открытыми, т.е. нигде, ни в одной
математической литературе невозможно найти решений, их просто нет, а
ребята должны сделать свои маленькие первые открытия.
Результаты олимпиад превзошли ожидания: по итогам трех олимпиад – 9
призеров и 25 лауреатов. Научно-методический журнал «Відкритий урок»
(г. Киев) опубликовал результаты и работы наших ребят. «Письмо Абелю»
работа Шаровар Елены - I место. Это необыкновенная новелла с точным
математическим обоснованием и глубоким философским смыслом
(демонстрация работ призеров олимпиад).
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РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
В МАТЕМАТИЧНОМУ ЛІЦЕЇ
Н.П.Варущик
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя,
м .Ніжин, УКРАЇНА
Математика має широкі можливості щодо інтелектуального розвитку
ліцеїстів і формуючого впливу на особистість.
Теорія розвивального навчання базується на трьох взаємопов’язаних
концентрах: навчальній діяльності, теоретичному мисленні і рефлексії.
Одним із шляхів підвищення розвивального ефекту навчання сучасна
психологічна наука визнає реалізацію принципу спеціального формування
прийомів мисленнєвої діяльності. Під приймами розумової діяльності
будемо розуміти систему процесів або операцій: аналізу, синтезу,
абстрагування і узагальнення, а також інших спеціально організованих для
пошуку розв’язання задач-проблем певного типу і різного ступеня
узагальнення [1].
Вважатимемо, що учень оволодів прийомом, якщо усвідомив його
суть, знає відповідне правило-орієнтир, уміє його застосовувати у
стандартній ситуації і перенести у нестандартну.
Нажаль у навчанні математики переважають стихійний та
опосередкований шлях формування прийомів [2].
У математичних класах ліцею застосовуємо прямий шлях, який
полягає у цілеспрямованому формуванні структур розумових дій, що
здійснюється в умовах спеціально організованої діяльності учнів.
Паралельно до засвоєння знань ставиться мета формування прийому, учні
знайомляться з його структурним складом, суттю, правилом-орієнтиром.
Формуванню умінь застосовувати прийом приділяється увага в процесі
засвоєння конкретного програмового матеріалу.
На прикладі вивчення означення границі послідовності розглянемо
роботу по формуванню прийому абстрагуванню.
Розглянемо використання СІТН при вивченні елементів теорії
границь числових послідовностей в курсі алгебри і початків аналізу.
Оскільки ці питання характеризуються високим рівнем абстрактності та
складністю структури означень понять, то уникнути формального
засвоєння знань можна лише створивши відповідні наочні моделі. Цьому
сприяє використання персональних комп'ютерів та відповідних навчальних
програм. Для індивідуального використання не вистачає знань і вмінь,
тому виникає потреба у випереджаючому навчанні керівників груп,
завдяки чому старшокласники включаються в активну і свідому
пізнавальну діяльність. Використовуючи відповідні активні операційні й
демонстраційні програми, учні експериментально підрахують кількість
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членів послідовності, що накопичуються в s - околі своєї границі і ті, що
залишаються поза ним, зрозуміють суть кванторів, що є в означенні
границі послідовності:
1) Мета абстрагування: використовуючи навчальну програму
"Границя послідовності" графічно зобразити члени даної послідовності на
координатній прямій для заданого ε > 0 , знайти конкретне значення п,
визначити точку, до якої прямують члени послідовності, визначити
кількість членів послідовності які не потрапили в ε - окіл (тобто з'ясувати
геометричну інтерпретацію факту, що число а є границею послідовності);
2) Виділити суттєві ознаки поняття границі конкретної
послідовності;
3) Перевірити, що вони мають місце для всіх послідовностей, що
розглядаються.

Мал. 1
Наприклад, результат, що видає програма при введенні ε і певної
1
yn =
n + 1 , слід
послідовності, зображено на мал. 1. Окрім послідовності

n +1
( −1)
1
yn = , y n =
, yn =
n
n
n . Евристичний
розглянути такі послідовності
пошук передує формальному означенню.
Розвивальні можливості навчального матеріалу можуть бути
найбільш повно використані за умови одночасного навчання
математичним знанням і приймам розумових дій, тобто за умови
впровадження діяльнісного підходу в навчанні математиці. За цих умов
математика впроваджується, а не нав’язується, розглядається як діяльність,
а не готовий предмет, навчання відбувається у формі повторного
відкриття, а не простої передачі знань.
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ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«МАТЕМАТИКА 5-6 КЛАСС»
М.В.Владимирова, И.Т.Зарецкая
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
г. Харьков, УКРАИНА

Предлагаемый комплекс предназначен для учащихся 5, 6 классов и базируется на изданных в Украине учебниках по математике авторов Т.В.Мисюра,
И.Т.Зарецкая, М.В.Владимирова.
Выбор для применения информационных технологий обучения именно
этой возрастной группы был сделан авторами по следующим причинам. В этот
период закладывается базовый понятийный аппарат математики, и именно в
этом возрасте можно вызвать устойчивый интерес к изучаемому предмету,
заложить основы понимания сфер применения математики безотносительно
дальнейшей профессиональной направленности, выработать навыки, без
которых нельзя обойтись в повседневной жизни. Кроме того, психологические
и физиологические особенности детей этого возраста требуют особых
подходов, которые учитель в силу перегруженности класса просто не в
состоянии обеспечить без специальных средств и методик по их
использованию. Сочетание традиционных и альтернативных методов обучения,
баланс между занимательными задачами, экскурсами в истории открытий и
систематическим изучением основного материала позволит, на наш взгдяд,
помимо знания предмета, сделать главное – научить думать, задавать правильные вопросы и учиться анализировать.
Основой предлагаемого комплекса является мультимедийный компонент,
применяемый в сочетании с традиционными средствами обучения. Он может быть
использован как для классно-урочного, так и для индивидуального обучения.
ИУМК поддерживает следующие основные принципы:
индивидуализация обучения с учетом психологических особенностей
данной возрастной группы;
проблемное обучение;
прикладная мотивация;
многоуровневая структура содержания;
сочетание индуктивного и дедуктивного способов изложения;
структурирование и типизация задач.
Структура ИУМК предполагает следующие компоненты.
Для учащегося:
•
многоуровневые учебные материалы: основной материал, соответствующий программе для общеобразовательных школ, дополнительные материалы для углубленного изучения;
• материалы для расширения кругозора и повышения мотивации: сведения об известных математиках и математических школах, энциклопедические
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данные, истории открытий. Эти данные должны касаться только проблем,
которые рассматриваются в данном учебном материале и могут быть доступны
из текста основного материала;
• сборник занимательных задач с интеллектуальным подсказчиком;
• модули контроля и самоконтроля знаний;
• средства поддержки процесса обучения, а именно: карта курса, Журнал истории для обеспечения непрерывности обучения, интеллектуальный гид,
системы поиска, интеллектуальные помощники, анимированные иллюстрации,
дидактические игры, компьютерный эксперимент, глоссарий, средства
настройки процесса обучения;
• средства управления конфигурацией обучения при индивидуальном
подходе;
• инструменты учебной деятельности.
Если данный компонент используется в классе, у учителя есть возможность настроить систему, в частности, отключить возможности, отвлекающие
от достижения цели урока.
Для учителей:
• средства управления конфигурацией курса в зависимости от
контингента: структуры и порядка следования учебных материалов, способа
представления информации, типов и уровней сложности решаемых задач,
средств контроля и самоконтроля;
• средства поддержки групповых методов обучения;
• электронные методические рекомендации по использованию
комплекса;
• конструктор, реализующий выбранную модель контроля.
Для авторов: средства управления содержимым курса (редакторы,
конструкторы).
Разрабатываемый комплекс предполагает следующие улучшения в
учебном процессе.
Для обучаемого: индивидуализация процесса обучения: по пути обучения, по характеру усвоения материала, по глубине погружения; интерактивность, обеспечиваемую с помощью дидактических игр, компьютерных экспериментов и обратной связи; специальные средства для настройки режимов процесса обучения (навигация, различные виды поиска, глоссарий, интеллектуальные помощники).
Для учителя: индивидуализация структуры курса; формирование
структуры, содержимого и способов закрепления материала на уроке в
зависимости от уровня подготовки каждого ученика; визуализация сложных
понятий; сочетание различных методов контроля.
Для автора: расширяемость курса; вариабельность структуры и контента.
Для обучения с применением комплекса достаточно стандартного
мультимедийного компьютерного класса с локальной сетью и, в дальнейшем, с
возможностью выхода в Интернет.
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ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
М.В. Глухова
Областной институт последипломного
педагогического образования, Донецк, УКРАИНА
E-mail: ipoinform@narod.ru

Сегодня, когда компьютерные технологии проникают во все сферы
деятельности человека, есть потребность объединения новых
информационных технологий и традиционных методических систем
обучения.
Методика
преподавания
математики
направлена
на
структурирование и систематизацию математических знаний и умений для
формирования личности учащегося, развития его мировоззрения и
интеллекта, изучения смежных дисциплин, продолжения образования и
будущей
профессиональной
деятельности.
Но,
как
правило,
преподавателю не хватает времени для обсуждения и иллюстрирования
структурных связей различных разделов курса, основное внимание
уделяется выработке практических навыков по решению задач
определенного типа.
Компьютерная поддержка традиционной методики преподавания
математики помогает в решении этих проблем. Обращение к задачам
прикладного и исследовательского характера, задачам, возникающим на
стыке различных дисциплин, требующим для своего решения владения
приемами математического моделирования, как нельзя более способствует
систематизации математических знаний.
Сегодня явно недостаточно ограничиваться использованием
компьютера на занятиях по математике только для просмотра красочных
иллюстраций, тестирования и в лучшем случае для практикума по
численным методам.
Возможности компьютерной поддержки учебно-познавательной
деятельности в процессе изучения математики, как алгебры, так и
геометрии, при продуманном подходе просто впечатляющие.
Компьютерная поддержка изучения геометрии заинтересовывает учеников
и облегчает понимание методов и понятий геометрии. Использование
программных средств дает наглядные представления об основных
понятиях геометрии, оказывает содействие развитию образного мышления,
подталкивает учеников на исследовательскую деятельность.
Существует
значительное
количество
специализированных
математических пакетов, таких как GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, MatLab,
MathCad, Math, Mathematica, Maple и др. Все они охватывают основные
разделы математики и позволяют производить подавляющее большинство
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необходимых математических расчетов. Однако, освоение этих пакетов
самостоятельно – достаточно трудоемкая задача. Поэтому представляется
оправданным подход, основанный на применении пакета Excel при
решении многих математических задач. Конечно, Excel сильно уступает
специализированным математическим пакетам в полноте и наглядности.
Решение математической задачи в Excel - не дань информационным
математическим технологиям и моде, а способ получения результата за
меньшее время, чем при обычном аналитическом решении.
Электронные таблицы Excel являются одним из наиболее
популярных инструментов для моделирования математических задач. При
математическом моделировании исследование объекта осуществляется
посредством изучения модели, сформулированной на языке математики, с
использованием тех или иных методов.
Задания для самостоятельной работы интересно выполнять на
интегрированных уроках математики и информатики, когда учащиеся
реализуют свои знания о программе Excel, решают задачи, строят и
анализируют достаточно сложные графики. В данном случае Excel
выступает уже не как объект изучения, а как инструмент познания.
Сегодня компьютер стал не только естественным объектом учебного
процесса, но и техническим средством, обеспечивающим изучение
математики. Поэтому необходимо овладеть практическими навыками
работы с компьютером всех учителей математики, независимо от того, в
каких классах работает.
Уровень развития техники позволяет каждому учителю после
небольшой подготовки эффективно пользоваться ЭВМ на своих уроках.
Нашим институтом и отделом информационных технологий проделана для
этого достаточно большая работа по формированию навыков работы с
компьютером у учителей математики, знакомству и методикой
использования
педагогического
программного
обеспечения,
формированию
навыков
работы
с
программами:
1C: Репетитор. Математика, GRAN, GRAN-2D, GRAN-3D и другими, как в
курсовой период, так и межкурсовой.
Дипломная работа выпускницы математического факультета ДонНУ
выпуска-2004 года Глуховой Екатерины «Применение графического
редактора GRAN в школьном курсе математики» апробирована на курсах с
учителями математики, и была дана высокая оценка методической
значимости данной разработки.
Урок математики в компьютерном классе должен быть не догмой и
не «средством от всех бед», а вызывать у учащихся заинтересованность к
изучаемому предмету и уважение к личности учителя.
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ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТІВ ДИНАМІЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ ЙМОВІРНІСНОГО МИСЛЕННЯ
В.П. Горох
Харківський національний педуніверситет ім. Г.С. Сковороди,
Харків, УКРАЇНА
gorokh_v@ukr.net

Теорія ймовірностей, елементарні основи якої були започатковані в
працях Паскаля, Ферма, Гюйгенса, Галілея та ін. набула бурхливого
розвитку в 20-му столітті. Стохастичне мислення глибоко проникло в
сучасну фізику, техніку, соціологію, економіку та інші галузі людської
діяльності, завдяки чому були отримані відповіді на багато задач, які
тривалий час не піддавалися зусиллям людському розуму. Проте ідеї теорії
ймовірності, які так швидко завоювали науковий та практичний світ, з
величезним труднощами проникають у шкільну математичну освіту.
Побудову шкільного курсу “Елементів стохастики” на основі поняття
статистичної ймовірності розглядали М.І. Жалдак і Г.О. Михалін [1].
Складність введення в шкільний курс математики стохастичної лінії
обумовлена кількома причинами. По-перше, дуже важко учням перейти від
детерміністських методів аналізу явищ, які панували в шкільній практиці
на протязі перших десяти років навчання. По-друге, брак навчального часу
не дозволяє учням опанувати на належному рівні новими для них ідеями.
Про це свідчать результати зовнішнього тестування з математики [2].
Ситуація ускладнюється і неоднозначним ставленням до пропонованих
змін у змісті шкільної математичної освіти вчителів.
Сеймур Паперт [3] звертає увагу на ефективність використання
комп’ютера для оволодіння ідеєю ймовірності. Зазвичай учні знайомляться з
цим поняттям на прикладі якого-небудь досліду, наприклад, кидання монети.
При цьому ймовірність постає як результат обчислень на папері. Але при
такому підході діти, які вивчають теорію ймовірності, зовсім не відчувають
потужності цієї ідеї. С. Паперт відмічає, що шкільний варіант викладу в деякому
смислі зменшує важливість принципово нової ідеї, втрачається її потужність.
Якісно інша ситуація виникає коли дитина створює програму для комп'ютера з
використанням елементів випадковості в алгоритмі. Відбувається застосування
ідеї ймовірності, в результаті чого отримується навчальний продукт.
Звичайно описана навчальна діяльність передбачає володіння учнями
на певному рівні навичками програмування в якому-небудь
комп’ютерному середовищі. Але програмістська культура учнів може
виявитися недостатньою для формування стохастичного мислення учнів у
такий спосіб. Це протиріччя можна розв’язати, якщо для проведення
навчальних досліджень використати пакет динамічної геометрії DG,
розроблений в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди [4].
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Рисунки, створені у середовищі пакета DG – динамічні: програма
запам’ятовує алгоритм побудови і при зміні початкових об’єктів
конфігурації рисунок автоматично перебудовується. Однією з
особливостей програми є можливість побудови точки за її координатами.
При цьому координати можуть бути функціями координат уже
побудованих точок. Зазначимо, що серед стандартних функцій пакета є
функції Rnd (випадкове число з півінтервалу [0; 1)) і Random(a; b)
(випадкове число з відрізка [a; b]). Це дає змогу досить просто
організовувати комп’ютерні експерименти для виявлення закономірностей
явищ, основою яких є випадковість. В доповіді наведено приклади таких
досліджень. На рис.1 зображено копію екрана з динамічним рисунком для
обчислення площі круга за методом Монте Карло.

Рис. 1 Обчислення площі за методом Монте Карло
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ПРИВЛЕЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Н.В. Григорьева
Харьковский национальный педуниверситетии им. Г.С. Сковороди,
г. Харьков, УКРАИНА
E-mail: nadya_g224@mail.ru

Важнейшей задачей педагогического университета является развитие
будущего учителя как личности, оснащение его таким спектром умений и
навыков, который мог бы обеспечить всестороннее развитие его будущих
учеников. Одним из методов развития профессиональных способностей
студентов-математиков видится многокомпонентная организация их учебнопознавательной деятельности, прежде всего в области математики ее истории,
преподавания и информатики. Для полноценного развития будущих учителей
математики следует создавать специальную образовательно-развивающую
среду, содержащую в качестве одной из главных составляющих систему
заданий исследовательского характера.
Целью данной работы является проведение анализа опыта
использования комплексных научно-исследовательских заданий на
физико-математическом
факультете
Харьковского
национального
педагогического университета им. Г.С. Сковороды.
В ходе организации исследовательской деятельности студентов
большое внимание должно быть уделено выбору и целенаправленной
обработке тематики исследований. В процессе разработки проблематики
исследования преподавателю целесообразно проводить ее анализ
относительно следующих позиций:
- прежде всего проверять совместимость предлагаемого материала с
программными курсами школьной и вузовской математики; при этом
весьма перспективными объектами исследования оказываются доказанные
в науке факты, которые не рассматриваются или рассматриваются
недостаточно полно в основном вузовском курсе, но являются его
дополнением и имеют непосредственное отношение к определенным
вопросам школьной математики;
- рассматривать возможность и целесообразность проведения историкоматематического исследования проблемы; такое исследование, в частности,
может быть направлено на ознакомление с историей отечественной
математической школы и может иметь форму небольшого исторического
экскурса;
- анализировать возможность применения информационных технологий
для глубокого исследования проблемы; педагогически целесообразно, чтобы
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предлагаемый математический материал позволял использовать компьютер не
только как высокоэффективное техническое средство иллюстрации и
экспериментирования, но и как своеобразный катализатор познавательных
интересов и стремлений; особенно привлекательным является материал,
обладающий благоприятными возможностями демонстрации применения
математических знаний для преодоления трудностей, возникающих при
разработке конкретного программного продукта.
Подобный
предварительный
анализ
проблемы
позволяет
преподавателю наряду с моделированием образовательного процесса четко
поставить цель, спрогнозировать результативность, как каждого этапа
исследования, так и всей познавательной деятельности. В результате
анализа студенту предлагается ориентировочные направления проведения
исследования. Используя такой план как базу, студент, учитывая свои
индивидуальные, интеллектуальные и личностные возможности,
потребности и интересы, осуществляет окончательный выбор средств и
методов исследования, формулирует его цели и задачи.
Особой заботой преподавателя является мотивация студентов к
проведению исследовательской работы. Эта проблема успешно решается при
совместном использовании информационных технологий и историкоматематических экскурсов в ходе проведения исследований по математической
проблематике. В данном случае информационные технологии являются не
просто техническими средствами образования, а средством активизации,
подкрепления мотивационной сферы образовательной деятельности студентов,
развития их познавательных интересов, побуждения к целенаправленной
учебной деятельности, которая приводит к приумножению знаний в области
математики, ее истории и информатики. При проведении компьютерного
эксперимента в рамках комплексного исследования, как правило, используются
многофункциональные математические информационные пакеты, которые
разработаны с учетом организации «дружеского» интерфейса, просты в
использовании и знакомы студентам. Такой подход к выбору программного
оснащения исследования обеспечивает возможность сосредоточить внимание
студентов на рассмотрении математического материала, больше времени
уделить решению научной проблемы и обратить особое внимание на ее связи со
школьным курсом математики.
В
результате
проведения
такой
комплексной
научноисследовательской работы создаются предпосылки для устранения
инертности мышления и формализма в написании студенческих научных
работ. Студенты приучаются к организации учебного процесса
экспериментального,
поискового
характера,
развивается
их
математическая культура и интуиция, совершенствуется компьютерная
грамотность, вырабатываются новые приемы деятельности и мышления.
В качестве примера предлагается тема, связанная с семиугольниками
Шретера в творчестве К.А.Андреева.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Е.М.Гулеша, Т.В.Крылова
Днепродзержинский государственный технический университет
г. Днепродзержинск, УКРАИНА
Е-mail: mishapyshnyi@rambler.ru

В настоящее время изменения, происходящие в социальной,
экономической, культурной жизни Украины оказывают влияние на
демократические процессы в обществе, на становление новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного
процесса. Содержание образования сегодня обогащается новыми
процессуальными умениями, развитием способностей, оперированием
информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики
с акцентом на индивидуализацию образовательных программ.
В этом направлении идет развитие образования: разработка
различных вариантов его содержания, использование возможностей
современной дидактики в повышении эффективности образовательных
структур, научная разработка и практическое обоснование новых идей
и концепций, таких как концепция дистанционного обучения.
Согласно этим концепциям современные вузы используют как
традиционные методические системы обучения, так и
признают
многообразные нетрадиционные формы обучения, а также инновационные.
Целью современного образования становится воспитание личности,
способной к самоопределению, к самообразованию и самовоспитанию.
Основная идея заключается в том, что обучение должно стать более
индивидуализированным, функциональным и эффективным. Тенденции в
развитии педагогических идей, педагогические инновации затрагивают
дистанционную форму обучения нисколько не меньше, чем очную и иные
возможные формы образования. Дистанционное обучение может быть
также эффективно, как и традиционная форма обучения, если технологии и
метод обучения подобраны адекватно задачам, желаниям и возможностям
обучаемого и преподавателя.
Сегодня недостаточно наличия в качестве носителя информации
только преподавателя и учебника, отражающих одну точку зрения,
принятую в обществе. Необходимо широкое информационное поле
деятельности, различные источники информации, различные взгляды,
отличающиеся точки зрения на одну и ту же проблему, побуждающие
обучаемых к самостоятельному мышлению, поиску собственной
аргументации. Для этого необходимы и адекватные поставленной цели
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методы и средства обучения. Благодаря своему техническому потенциалу,
дидактическим свойствам, компьютер может выступать в качестве
эффективного средства обучения. Использование компьютерных
технологий в учебных средствах ускоряет темпы обучения, повышает его
эффективность
и
качество,
активизирует
индивидуальную
(самостоятельную) работу обучаемых, интенсифицирует процесс обучения,
повышает у обучаемых познавательный интерес, в частности, к
приобретению знаний, умений и навыков. «Информационные технологии
оказывают социализирующее воздействие на личность, способствуют
развитию саморегуляции, стимулируют целепорождающую деятельность
учащихся, что способствует повышению эффективности учебной работы
вообще» [1]. Современное обучение тяготеет к различным формам
представления и передачи учебного материала, о чем свидетельствуют
богато иллюстрированные учебники, все больше используются
гипертекстовая информация, прикладные программы и операционные
системы, оснащенные графическим интерфейсом.
Поэтому в Днепродзержинском государственном техническом
университете уделяется большое внимание развитию дистанционного
обучения (работы по разработке и созданию системы ДО ведутся с 2004
года). В частности, авторы работают над созданием дистанционного курса
по высшей математике. При создании курса ДО мы столкнулись с рядом
вопросов, которые решаем:
- Какое место займет данный курс в учебном плане?
- Какие цели намерены достичь студенты, выбирающие этот курс?
- Каким образом будет обновляться содержание курса в будущем?
- Какой уровень знаний компьютерной технологии потребуется
студентам?
- Каким образом будет осуществляться техническая поддержка?
- Каковы перспективы преподавания данного курса в будущем?
- Кто будет преподавать данный курс?
В состав системы входит электронный учебник, тренажер, а также
система контроля приобретенных знаний. Разработка в настоящий момент
является еще в определенной степени «сырой». Основной задачей
очередного этапа разработки курса является использование опыта
разработчиков проблем ДО, накопление и систематизация собственного
опыта, получаемого в ходе этой работы.
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Проблемы использования информационных технологий (ИТ) как
средства обучения рассматривались в работах Б.С.Гершунского,
Н.В.Апатовой, И.В.Роберта, А.А.Кузнецова, Р.Вильмса и многими
другими. Однако ИТ могут быть не только средством обучения, но и
служить основой для создания и внедрения новых форм и методов
обучения.
Среди систем компьютерной математики выделяется система
Mathematica. В целом насчитывается более двадцати стран мира, где
система Mathematica прочно заняла свои позиции в высшем образовании.
Ей посвящены справочные руководства Ст.Вольфрама, Ст.Вейгона,
В.Аладьева, М.Шишакова, В.П.Дьяконова, М.Семененко, Ю.Тарасевича,
В.Муравьева, К.Тана, М.Воробьева, Е.Г.Давыдова. Однако широкие
дидактические возможности этой системы остаются до конца
неизученными.
Использование системы Mathematica в одной из наиболее удобных
традиционных форм изложения ключевых идей – лекции открывает новые
возможности как, в общем, для решения проблемы повышения
эффективности обучения, так и, в частности, для решения такой проблемы,
как совершенствование лекторского мастерства, которая, безусловно,
актуальна сегодня в связи с существующей тенденцией свободного выбора
лектора студентами. А ведь во многом от мастерства преподавателя
зависит максимальное использование мощного потенциала этой ведущей
формы вузовского обучения.
Использование системы Mathematica в любой из разновидностей
традиционной вузовской лекции позволяет активизировать работу
студентов, донести до них ее содержание путем применения приемов
поддержания внимания, активизируя мышление и работоспособность,
вызывая у студентов эмоциональный отклик, способствуя установлению
педагогического контакта и формируя устойчивый интерес к предмету.
По настоящему широко раскрываются возможности использования
системы Mathematica в новых лекционных формах, таких как лекциявизуализация, появление которых обусловил процесс гуманизации
образования. Новые лекционные формы успешно дополняют
традиционную лекцию, будучи использованы на одном или нескольких
занятиях в полном объеме лекционного времени либо на части занятия как
элементы традиционной формы.
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При подготовке и проведении лекции-визуализации, явившейся
результатом поиска новых возможностей реализации принципа
наглядности, применение системы Mathematica приводит не только к
повышению восприятия учебного материала, но и позволяет глубже
проникнуть в его суть. Визуализированная учебная информация, будучи
воспринятой и осознанной, служит опорой для адекватных мыслей и
практических действий. При этом богатые графические возможности
системы позволяют подготовить материалы для презентаций, которые не
столько дополняют словесно передаваемую информацию, но сами
выступают носителями содержательной информации. В качестве
фрагментов той или иной презентации могут служить: текст, статические и
динамические изображения, контрольные задания, аудио и видео
фрагменты. Для преподавателей вузов презентации все больше становятся
неотъемлемой
составляющей
профессиональной
деятельности,
показателем их высокой информационной культуры.
Подготовленные и проведенные на основе системы Mathematica
лекции-визуализации
посредством
высококачественных
демонстрационных материалов, которые подаются учащимся в
соответствии с определенной логикой, ритмом и дозировкой,
сопровождаемые развернутым комментированием
преподавателя,
обеспечивают систематизацию имеющихся знаний, усвоение новой
информации. При этом учитывается уровень подготовленности аудитории,
профессиональная направленность студентов, особенности конкретной
темы.
Таким образом, использование системы Mathematica поднимает
лекционную форму организации обучения на качественно новый уровень
оснащенности, существенно расширяя ее возможности как с точки зрения
представления учебного материала преподавателем, так и с точки зрения
усвоения ее студентами.
Педагогический эксперимент, проведенный на базе Украинской
академии банковского дела, показал, что при использовании системы
Mathematica в процессе обучения математике в экономических вузах,
студенты демонстрируют высокий уровень усвоения учебного материала и
умение его применять, знание ключевых понятий и их взаимосвязей,
умения формулировать определения, оперировать формулами, составлять
алгоритмы решения задач, что закладывает прочный фундамент для
успешной научной и профессиональной деятельности.
В перспективе широкое использование системы Mathematica при
обучении математике в вузах существенно повысит его эффективность и
послужит отражением целостной педагогической концепции этих учебных
заведений, направленной на внедрение информационных технологий в
учебный процесс.
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В последнее десятилетие перед обществом остро встали проблемы
фундаментализации образования вообще, и высшего образования в
частности. Неотъемлемой составной частью этих проблем являются
проблемы математического образования, качество которого напрямую
связано с вопросами национальной безопасности государства. Как было
отмечено в решении I-ой Всероссийской конференции Математика и
общество. Математическое образование на рубеже веков (Ратмино,
2000) «… глобализация и усложнение экономических и социальных
процессов требуют высокого уровня логической и математической
культуры общества в целом». Это ставит перед педагогической наукой и
практикой новые сложные задачи в области теории и методики
преподавания математики в высшей школе.
На первый план выходит проблема не столько утилитарного
научения студентов некоторым стандартным приемам (как-то: вычисление
пределов, производных, интегралов, решение дифференциальных
уравнений, нахождение длин, площадей, объемов и т.п.) сколько, в первую
очередь, задача придания математической составляющей инженерного
образования роли образующей и формирующей современное научнотехническое мировоззрение компоненты. При этом конечно, основная
тяжесть по освоению необходимых навыков, связанных с реализацией
упомянутой выше утилитарной части математического образования,
ложится на студента и целиком зависит от его усилий и стараний. Однако
чтобы он не остался наедине со своими проблемами, необходим целый ряд
усилий – проблемы организации учебного процесса, его научнометодического обеспечения и технологической поддержки играют
центральную роль. Тут требуется коренной пересмотр сложившихся
традиций преподавания математики, ревизия не столько программ,
которые сами по себе вовсе и неплохи, сколько акцентов, расставляемых
во время изучения математики студентами.
Совершенно очевидно, что подобный пересмотр связан в первую
очередь с пересмотром традиционных методик обучения и технологий
преподавательского труда, с использованием новых информационных
технологий.
Повсеместное распространение электронно-вычислительной техники –
быстродействующих компьютеров с интеллектуальной и близкой к
интеллектуальной программной начинкой – породило заблуждение, что одного
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только наличия компьютера вполне достаточно для построения процедуры
обучения на «базе современных информационных технологий». Однако
отсутствие надлежащих методик использования упомянутых технологий
приводит только к дискредитации идеи использования компьютеров в обучении.
Тут есть много различных аспектов. Но качественный скачок в повышении
эффективности преподавательского труда мы связываем не с переносом уже
существующих образовательных технологий в машинную среду, (что, конечно,
тоже значительно облегчает повседневный труд преподавателя, избавляя его от
рутинных операций), а, в первую очередь, с модификацией идейной стороны
учебного процесса, вызываемой новыми возможностями, которые
предоставляют информационные технологии и методики.
Продуманное использование компьютерных технологий, как показывает
опыт последних лет (например, [3]), позволяет решить множество актуальных
задач вузовской педагогической практики, например задачу правильного
распределения усилий учащихся во времени.
Эта же задача может быть решена с помощью процедур рейтингового
тестирования, решающего и другие дидактические задачи [2].
Другим направлением информатизации процесса обучения
математике должно стать создание электронных сред – тренажеров,
позволяющих обучаемому самостоятельно приобретать навыки решения
стандартных, типовых задач. Следует отметить, что в этом направлении
уже много сделано и за пионерской работой коллектива математиков МЭИ
([4]), последовали многие другие.
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ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЦИКЛУ В АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
О.В.Клочко
Вінницький аграрний державний університет,
м.Вінниця, УКРАЇНА
Е-mail: klochkoob@rambler.ru

Новий етап розвитку незалежної України – етап стабілізації
економіки має ознаменуватися удосконаленням економічної роботи на
підприємствах. Важливими для цього етапу є поліпшення методики
моделювання прийняття управлінських рішень, використання економмічного аналізу на всіх рівнях управління. Такі умови створюють
соціальне замовлення на підготовку фахівців економічного напрямку, які б
досконало володіли принципами, засобами, методами та навичками
моделювання, уміли мислити евристично і творчо, уміли застосовувати
набуті знання у фаховій діяльності.
З огляду на зазначене вище, на кожному етапі навчання дисциплінам
інформаційного циклу у вищій школі необхідним є використання у
навчальній діяльності методичної системи евристичного навчання, зокрема
навчання студентів евристичним методам дослідження. Особливо
актуальним це завдання постає у процесі підготовки фахівців аграрного
сектору економіки. На етапах підготовки спеціалістів і магістрів
закріплюються, реалізуються і узагальнюються набуті знання і навички з
використання евристичних методів дослідження, що є одним із важливих
елементів творчості, майбутньої фахової діяльності.
Розглянемо елементи методичної системи евристичного навчання
дисциплінам інформаційного циклу, зокрема емпіричним методам
дослідження, математичному моделюванню в менеджменті, теорії і
практиці антикризового управління магістрів вищих аграрних навчальних
закладів освіти.
Методичні вимоги до задання дидактичних цілей системи
евристичного навчання зумовлюють цілі інформаційної освіти. Метою
повинні бути набуті знання і евристичні вміння необхідні для розв'язання
задач практичної діяльності.
Виходячи із цілей евристичного навчання дисциплінам
інформаційного циклу формується зміст методичної системи, який
повинен відповідати вимогам особистості і суспільства. У евристичному
навчанні до змісту мають включатись завдання, які вимагають
евристичних методів їх розв'язання. Це можуть бути евристичні задачі або
навчальні комп'ютерні програми за допомогою яких студент відкриває
нове занння про об'єкт дослідження, спосіб або засіб евристичної
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діяльності. Наприклад, задачі з моделювання діяльності економічних
об'єктів, прогнозування їх поведінки, оптимізації використання ресурсів,
розробки бізнес-плану, використання фінансово-аналітичних систем з
метою реалізації поставлених задач (Project Expert).
Евристично-орієнтована система методів крім традиційних методів
має містити спеціальні евристичні методи: евристичних питань, фактів,
евристичного дослідження, конструювання понять, гіпотез, прогнозування,
метод помилок, «мозкового штурму» тощо. Так, з метою навчання
студентів розв'язанню задач управління підприємством поряд із
традиційними методами викладання застосовуються евристичні прийоми
активізації творчості як ненаправленого, так і направленого пошуку. Серед
методів ненаправленого пошуку доцільно застосовувати методи
“мозкового штурму”, “колективного блокнота”, “контрольних питань”,
“асоціацій та аналогій”, ділові ігри та ситуації, кібернетичні наради. Серед
методів ненаправленого пошуку – морфологічний метод, алгоритм
розв'язання винахідницьких задач.
Важливою метою навчання студентів економічних спеціальностей є
знання, вдосконалені уміня і навички із застосування низки евристичних
методів генерації варіантів розв'язання проблеми на основі здатності
людини до творчої діяльності. Окрім вище зазначених методів майбутні
фахівці мають володіти якісними методами емпіричних досліджень,
зокрема методами експертних оцінок.
Крім традиційних засобів навчання у евристичному навчанні
дисциплінам
інформаційного
циклу
доцільно
використовувати
спеціалізовані програмні засоби для проведення статистичного аналізу,
прогнозування, розв'язання оптимізаційних задач - електронні таблиці
Excel, MathCad; з метою наочного представлення задач лінійного
програмування - програмний засіб GRAN; для побудови фінансової моделі
підприємства проведення аналізу, проектування – системи “1С:
Підприємство”, ProdgectExpert.
Поряд з традиційними формами навчання евристичні лекції,
практичні, лабораторні роботи, а також форми, які сприяють розвитку
евристичної діяльності – ділові ігри, дослідження, проектування,
індивідуальні, групові форми.
Впровадження у навчальний процес на кожному етапі елементів
методичної системи евристичного навчання дисциплінам інформаційного
циклу сприяють формуванню у студентів навчально-пізнавальних навичок,
навичок моделювання, синтезу нових систем діяльності, активізації
творчої діяльності що сприяє зміні пізнавальних мотивів у позитивному
напрямку і відіграє важливу роль у майбутній професійній діяльності і у їх
подальшому житті.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Т.П. Кобильник
Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова,
м.Київ, УКРАЇНА
E-mail: taras2408@yandex.ru

Одним з пріоритетних напрямків інформатизації суспільства є процес
інформатизації освіти, що передбачає використання можливостей нових
інформаційних технологій для інтенсифікації всіх рівнів навчальновиховного процесу, підвищення його ефективності і якості, підготовку
підростаючого покоління до комфортного життя (як в психологічному, так і
в практичному) в умовах інформаційного суспільства.
Розвиток та вдосконалення сучасних інформаційних технологій та їх
поступове проникнення в освітню сферу впливає на зміст, методи, засоби
навчання. Останнім часом все частіше на уроках у середній школі
використовують комп’ютер, що є одним із засобів нових інформаційних
технологій (НІТ), зокрема на уроках математики використовують
педагогічні програмні засоби (ППЗ): Gran1, Derive, Eureka [2]. Переваги
цих ППЗ – компактність, невибагливість до техніки, простота у
використанні. Додатковою перевагою Gran1 є зручний україномовний
інтерфейс. Gran1 є засобом організації та управління евристичною
діяльністю студентів [4].
Працюючи один на один з такою програмою, учень отримує зручні
умови для відпрацювання самобутніх методів, навичок і стратегій
розв’язування задач, тобто має змогу виховувати в себе оригінальність
думки так потрібну для розвитку евристичних та креативних моментів у
мисленні [5].
Використання комп’ютера на уроках математики звільняє учнів від
виконання рутинних обчислень, побудови графіків функцій, вивільняє час
для обмірковування алгоритмів розв’язування задач, представлення
результатів у більш наочній формі. Вивільнений час можна використати
для більш глибокого вивчення математичної суті задачі і розв’язання їх
різноманітними способами. Такий підхід до проведення уроку вимагає від
учителя відповідного підбору задач.
В умовах широкого впровадження комп’ютерів у всі сфери людської
діяльності першочергове значення набуває комп’ютерна грамотність та
інформаційна культура суспільства. На розв’язання цієї проблеми
орієнтується і система освіти.
В учнів повинна бути сформована звичка своєчасно звертатися до
комп’ютера при розв’явуванні задач з будь-якої області. Якщо така звичка не
сформована, не можна гарантувати, що навіть досвідчений користувач, який
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прекрасно володіє навиками роботи на комп’ютері, догадається звернутися
до ЕОМ, якщо така задача йому прямо не поставлена [1].
Оволодіння комп’ютерною грамотністю – важливий, проте не єдиний
напрямок комп’ютеризації в системі освіти. Все більш широке
застосування у всьому світі отримують ідеї і методи використання
комп’ютерів як засобу навчання, який вносить докорінні зміни в систему
навчально-виховної діяльності.
При використанні комп’ютерної техніки як засобу навчання на перший
план виступає вимога підвищення наукового рівня представлення
навчальних предметів та методики їх навчання в комп’ютерних програмах.
При цьому повинна враховуватися сукупність як науково-технічних, так і
психолого-педагогічних вимог до створення і використання комп’ютерних
програм у навчальному процесі.
Виключно великі можливості використання комп’ютера в
проблемному навчанні, при якому школяр виступає в ролі дослідника, що
самостійно відкриває дещо нове, суб’єктивно нове, вже відоме і в науці, і в
методиці. Однак при цьому відточується розум і воля школяра, він вчиться
долати труднощі, приймати нешаблонні рішення [3].
Ефективність навчання з комп’ютерною підтримкою залежить як від
якості педагогічних програмних засобів, так і від раціонального та вмілого
їх використання в навчальному процесі. Невисока ефективність навчання з
допомогою комп’ютера часто пояснюється не стільки навчанням в цілому,
скільки недосконалістю комп’ютерних програм. Багато дослідників
вважають, що застосування комп’ютера в навчанні не дає того ефекту,
якого слід було б очікувати. Причина цього – недостатня розробка
теоретичних основ комп’ютеризації навчання. Вирішувати потрібно не
стільки технічні, скільки психолого-педагогічні завдання навчання з
допомогою комп’ютера.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ершов А.П., Звенигородский Г.А., Первин Ю.А. Школьная
информатика (концепции, состояние, перспекивы) // Информатика и
образование. - 1995. № 1. - С. 3-10.
2. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики. Посібник для
вчителів. – К.: Техніка, 1997. – 304 с.
3. Машбиц Е.И. Психолого–педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.
4. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология. Монография. – Донецк: Из-во ДонНУ, 2004. – 440 с.
5. Смалько О.А. Розвиток творчого мислення старшокласників на
уроках математики з використанням інформаційних технологій навчання.
Автореф. дис. ...канд.пед.наук. – К. – 2003, 18 с.

405

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
О.М. Коломієць
Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького
м. Черкаси, УКРАЇНА

Важливою та нагальною проблемою сьогодення, яку досліджують
вчені є розробка дистанційної освіти. Питання змісту та організації
дистанційного навчання висвітлені в роботах О.Андреєва, Г.Андріанова,
П.Дмитренка, І.Кульчинського, В.Кухаренко, В.Олійника, Ю.Пасічника,
Є.Полата, С.Сазонова, О. Собаєвої, О.Третьяка, А.Хуторського та ін.
Під дистанційною освітою розуміють специфічну організацію
навчально-виховного процесу – основою якої є застосування у навчанні
дистанційних, інформаційних і телекомунікаційних технологій.
Відкритими залишаються питання щодо змісту, методів, форм і
засобів організації дистанційного навчання математичних дисциплін,
зокрема аналітичної геометрії.
Вважаємо, що для відбору матеріалу курсу необхідно враховувати:
рівень сформованості пізнавальної мотивації студентів, рівень спормованості у них професійної мотивації, мету, з якою студент вивчає курс
аналітичної геометрії.
Зокрема, метою дистанційного вивчення аналітичної геометрії може
бути:
- отримання вищої освіти, коли курс аналітичної геометрії є
обов’язковою навчальною дисципліною;
- отримання другої вищої освіти. При цьому можливі дві ситуації:
а) перша освіта передбачала вивчення елементів аналітичної
геометрії (наприклад, у межах курсу вищої математики); б) під
час отримання першої освіти елементи аналітичної геометрії не
вивчалися взагалі;
- опанування прикладних аспектів курсу аналітичної геометрії
(наприклад, застосувань у фізиці, технічних дисциплінах);
- підвищення кваліфікації вчителів шкіл, ліцеїв, а також викладачів
коледжів, професійних училищ з метою;
- поглиблення і розширення знань учнів загальноосвітніх та
спеціалізованих навчальних закладів.
Теоретичний матеріал курсу аналітичної геометрії у дистанційному
навчанні доцільно розглядати на трьох рівнях: спрощеному, обов’язковому
та поглибленому. Перший рівень передбачає вивчення елементів
аналітичної геометрії, він розрахований на учнів шкіл, ліцеїв. Другий
рівень – це рівень, що відповідає обов’язковому рівню вивчення
аналітичної геометрії на математичних факультетах, відповідні знання та
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вміння мають засвоїти усі студенти, а також учні ліцеїв за бажанням.
Поглиблений рівень розрахований на зацікавлених студентів, а також
вчителів та викладачів ВНЗ. У такий спосіб може реалізовуватися принцип
динамічності дистанційного навчання. Згідно з цим принципом має
забезпечуватися вільний вибір студентом рівня засвоєння курсу,
можливість переходу від одного рівня до іншого.
Можна виділити наступні вимоги відбору та подання теоретичного
матеріалу курсу аналітичної геометрії: диференціація змісту; модульність;
діалогова форма пояснення; надлишок інформації, необхідної для
виконання завдань студентом; опосередковане керування роботою через
текст (наголоси на основних положеннях теорії, її структурних зв’язках,
формулювання правил тощо); використання наочності; виважена
організація діяльності зі знаково-символьними засобами; висвітлення
міжпредметних зв’язків; використання історичних відомостей щодо
змісту тощо. На нашу думку, кожен наступний рівень розкриття змісту
курсу повинен мати вищий рівень науковості, абстрактності,
проблемності.
Врахувати пізнавальні відмінності студентів, їх професійну
спрямованість, рівень базової підготовки можна за рахунок спеціальним
чином дібраних запитань, завдань та задач до теми, добором літератури
для опрацювання.
В організації вивчення курсу аналітичної геометрії доцільно
використовувати наступні блоки відомостей:
• мотиваційний (найближчі цілі вивчення курсу, особливості та
завдання курсу аналітичної геометрії, місце і роль аналітичної
геометрії серед інших математичних дисциплін);
• інформаційний (теоретичний матеріал);
• практичний (запитання і завдання до теоретичного матеріалу,
приклади розв’язування задач, набір задач для самостійного
розв’язування, прикладні та практичні задачі, дослідницькі
задачі, завдання до задач, розподіл задач за практичними
заняттями);
• контролюючий (тести для самоперевірки, індивідуальні
завдання);
• довідковий (словник термінів, список літератури тощо).
Не менш важливим в організації дистанційного навчання є надання
диференційованої допомоги студенту. Це можливо реалізувати, якщо
варіювати детальність викладення теоретичного матеріалу, рівень його
наукової строгості, проблемності, узагальнення матеріалу. Також можна
варіювати кількість опорних фактів, зміст запитань для самоперевірки,
послідовність задач для самостійного розв’язування, їх прикладну
спрямованість, систему вказівок; використовувати різні форми тексту,
наочності.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Є.О.Корольов, О.В.Савіна
Автомобільно-дорожній інститут ДонНТУ,
м.Горлівка, УКРАЇНА

Будь-які економічні здобутки залежать від суспільно нагромаджених
та використаних засобів. Економісти і підприємці найчастіше у своїх
розрахунках враховують капітал, робочу силу, землю. Останнім часом
найважливішим капіталом стають знання. Сьогодні нагромаджуються не
тільки факти, а здійснюється тотальна перебудова створення та розподілу
знань, а також засобів та технологій, які служать для передачі знань.
У сучасній економіці саме зміни в системі знань перекладаються на
мову економічних зрушень. У кінцевому підсумку знання дозволяють
заощаджувати не тільки матеріальні ресурси, але й час.
В умовах, коли проблемою є не відсутність, а надлишок знань, коли
необхідно якнайшвидше опрацьовувати отримані знання і прийняти
оперативні рішення, навички аналізу, моделювання та проектування
стають необхідною умовою розвитку суспільства.
Підготовка кваліфікованого фахівця – дуже довгий, кропіткий і дорогий
процес, тому всі інструменти, що дозволяють прискорити і поліпшити його,
знаходять своє широке застосування. Розвиток комп'ютерної техніки принципово
змінив специфіку діяльності багатьох галузей народного господарства, і,
природньо, знайшов своє відображення й у освіті. Витрати на розробку і
впровадження інформаційної системи найчастіше окупаються багаторазово, тим
більше, якщо вона призначена для підготовки майбутніх фахівців.
У нашому інституті розробляються та впроваджуються в практичні і
лекційні заняття різні автоматизовані робочі місця (АРМ), що дозволяють
раціональніше організувати процес навчання й ознайомлення студентів
різних спеціальностей з методами і моделями найбільш ефективного
керування системами з використанням математичного апарату, економікоматематичного моделювання, методів проведення багатофакторного
аналізу, теоретичних основ програмування.
Основною складовою цих АРМ є програми-тести по всіх основних
моделях, що розглядаються при вивченні курсів. Перевірка реалізації
моделі здійснюється в діалоговому режимі, тобто студенти поступово
вводять розраховані значення показників, на які вказує тест, програма
порівнює їх зі своїми результатами. Якщо вони вірні, тоді програма
пропонує роздрукувати рішення з повним теоретичним описанням. На
друкованих аркушах вказується інформація про студента, дата і час
виконання роботи, ставиться підпис викладача.
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Автоматизація перевірки результатів рішення забезпечує значне
вивільнення часу, як у студентів, так і у викладачів, що успішно
використовується для глибшого вивчення теоретичного матеріалу,
підвищення рівня знань. Після тестування всіх моделей формується
стандартний звіт про проведену роботу.
Для того щоб студенти змогли зразу побачити, чи вірно вони
засвоїли методику рішення, частина результатів відображається на екрані.
Крім тестів до АРМ входять демонстраційні програми, які наглядно
відображають сам процес рішення і кінцеві результати, дають змогу
студентам самостійно знаходити свої помилки.
Електронні довідники з прикладами рішень типових задач містять
докладні поетапні описання рішення, можливі варіанти і рекомендації
щодо реалізації. Вони є найповнішим і основним джерелом інформації
необхідним для реалізації моделей.
Для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу в кінці вивчення
курсу використовуються підсумкові теоретичні тести, в яких за визначений
час студентам необхідно відповісти на двадцять питань. На основі цих
відповідей виставляється оцінка, що дає змогу студенту визначити свій
рівень підготовки до іспиту або заліку. Питання, на які необхідно
відповісти, беруться з різних теоретичних розділів і в довільному порядку,
чим забезпечується їх неповторність.
Підсумкові теоретичні тести розроблені за допомогою програмного
середовища Visual Basic 6.0.
Тест складається з трьох файлів: 1) пусковий файл, що вміщує в собі
алгоритм перевірки правильності відповіді, працює з зовнішніми файлами;
2) текстовий файл, де знаходяться питання і варіанти відповідей; 3)
текстовий файл з номерами правильних відповідей.
Ця програма є універсальною: щоб зробити новий тест необхідно
тільки сформувати нові текстові файли і додати їх до папки.
Про можливості розроблених АРМ можна говорити ще довго, але
хотілося б відзначити те, що такі тести, які дають можливість студентам
спостерігати і самостійно експериментувати з тими або іншими моделями,
дають більший ефект. Вони, з одного боку, обмежуються перевірками
результатів (проміжних та кінцевих), а з іншого боку – будь-яке правильне
рішення є результатом розумової діяльності за тривалий період часу, протягом
якого отримуються навички, накопичується досвід аналізу і моделювання.
Якщо при цьому використовуються обчислювальна техніка, то тоді готуються
фахівці, у яких буде могутня теоретична і практична база, що дозволить
користуватися продуктами програмної підтримки осмислено, знаходити
оптимальні рішення, ефективно використовувати величезні можливості
сучасних ЕОМ і, отже, піднімати на нову якісну ступінь роботу з керування
народним господарством у цілому і його окремими ланками.
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ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРА
Т.Г.Крамаренко
Криворізький державний педуніверситет
м. Кривий Ріг, УКРАЇНА
E-mail: KTANJA@nm.ru

На сучасному етапі в Україні впроваджується реформа шкільної
освіти, направлена на становлення особистості школяра з її неповторною
індивідуальністю, творчістю. Актуальні проблеми розвитку критичного
мислення учня, його творчих здібностей, здатності ефективно
використовувати знання з математики на практиці.
Одним із засобів, що стимулюють дослідницьку навчальнопізнавальну діяльність школяра, є інформаційні технології. В Україні над
питаннями комп’ютеризації математичної освіти працюють М.І.Жалдак,
С.А.Раков та ін. Однак, НІТН математики ще й досі не займають в школі
належного місця через цілу низку проблем. А саме, через слабку
матеріально-технічну базу закладів освіти, недостатнє методичне
забезпечення, а іноді і через неправильну оцінку вчителями принципового
значення, користі та необхідності систем комп’ютерної математики
(СКМ).
Прикро, що в шкільних підручниках з математики зустрічаються
лише приклади обчислень за допомогою мікрокалькулятора, але нема і
згадки про те, що ту чи іншу задачу можна розв’язати з використанням
СКМ. І це при тому, що в програмі рекомендується застосовувати НІТ при
вивченні значної кількості тем. Мабуть, варто було б добірки задач
доповнити рекомендаціями типу „перевірте з використанням ППЗ ...”,
„застосуйте для дослідження і висунення гіпотези ППЗ...” тощо. В учбовій
діяльності школяра комп’ютер має стати інструментом дослідження.
Виходячи з важливості здогадки, відкриття для формування
мислення старшокласника, можна переформулювати частину задач на
відшукання ГМТ і задач на доведення з курсу планіметрії, додавши до них
завдання на дослідження. Наприклад, замість “доведіть, що медіани ділять
трикутник на шість рівновеликих частин” ставити школярам завдання
“Медіани ділять трикутник на шість частин. Дослідіть, чи залежить
значення площі вказаних частин від виду трикутника та його площі.
Відповідь обґрунтуйте”. Розглядаючи задачу про пряму Сімпсона
необхідно спонукати учнів самостійно встановити вид кривої, на якій
розташовані основи перпендикулярів через створення динамічної моделі та
дослідження в GRAN-2D чи в DG. Застосування на уроках геометрії
зазначених моделюючих засобів дозволяє висувати гіпотези стосовно
ГМТ, інтенсифікувати процеси пошуку обгрунтування в задачах на
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доведення, наводити контрприклади, оскільки передбачає обчислення в
динаміці величин кутів, довжин відрізків, площ фігур.
Надзвичайно важливими для розвитку творчого потенціалу школяра
є дидактичні ігри з комп’ютерною підтримкою [1]. Модель навчання через
відкриття в дидактичних іграх передбачає наявність таких етапів як
формулювання проблеми, плану діяльності, проведення обчислювального
експерименту, формулювання гіпотези, її оцінювання та обгрунтування.
Досвід впровадження GRAN-2D в школах Кривого Рогу показав, що для
ефективного використання засобу вчителями, необхідно створити базу
моделей до теорем і задач, що включає і постановку завдання для учня.
Особливої уваги заслуговують практичні задачі евристичного змісту на
відшукання екстремальних значень величин. ППЗ GRAN дозволяє
досліджувати моделі-функції для зазначеного типу задач. Однак, в GRAN-2D
можна реалізувати ще один підхід до розв’язування широкого кола практичних
задач на екстремуми – через дослідження динамічних виразів для обчислення
кутів, довжини ламаної, площі круга, многокутника тощо. Модель, побудована
в GRAN-2D, має перед виконаною на папері перевагу саме динамічністю: зміна
початкових умов веде до миттєвої зміни виразів, що відстежуються. А це дає
можливість оперативно порівнювати знайдений результат з зафіксованими
попередніми і визначати напрям подальшого дослідження.
Наприклад, вивчаючи тему “Переміщення фігур”, доречно запропонувати
школярам створити і дослідити динамічні моделі до таких пізнавальних задач: з
прямокутної заготовки виготовити відкриту коробку найбільшого об’єму;
заповнити порожнину котушки трансформатора залізним хрестоподібним
осердям найбільшої площі тощо. Створення моделей передбачає використання
симетрії відносно прямої чи точки, паралельного перенесення чи повороту.
Збережені у файлі конструкції зручно використати для створення проблемної
ситуації на етапі мотивації в темі “Застосування похідної до дослідження
функції”. Пропонується добірка практичних задач на екстремуми, у яких
обгрунтування гіпотез, висунутих в результаті дослідження динамічних
моделей, здійснюється через властивості квадратичної функції, обмеженість
функції синуса (косинуса), нерівність трикутника, нерівність Коші, з
використанням похідної та ін.
Застосування комп’ютерних технологій спрямоване на цілісне
сприйняття досліджуваного явища, з’ясування його сутності, тому сприяє
кращому засвоєнню навчального матеріалу, більш повному осмисленню
його школярами. Водночас через реалізацію евристичного підходу у
викладанні математики сприяє розвитку мислення школяра.
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За результатами проведених досліджень [2] близько 13%
старшокласників гірше опановують геометрію ніж алгебру й початки
аналізу. Всього ж певні труднощі у вивченні геометрії відчувають понад
30% школярів, які навчаються в профільних фізико-математичних класах.
На нашу думку, це обумовлено, по-перше, специфікою геометрії як
навчального предмета і її вимогами до розумових здібностей учнів; подруге,
недостатньою
адаптованістю
технологій
навчання
до
індивідуальних навчальних потреб і можливостей школярів, зокрема, у
ході вивчення теоретичного матеріалу.
Аналіз підручників показав, що в доведеннях теорем часто
пропущені окремі логічні кроки або обгрунтування логічних кроків. Їх учні
повинні зробити самі. Проте, як свідчить досвід, таке завдання під силу не
кожному школяреві, що й стає перешкодою спочатку в сприйнятті теореми
та її доведення, а потім і в засвоєнні. Уникнути цього небажаного явища
можна, навчивши учнів структурувати навчальний матеріал. З цією метою
нами була побудована фреймова модель шкільного курсу стереометрії для
підручника О.В. Погорєлова [3]. Структура основних видів фреймів
розглянута в [1]. Методична ж схема використання фреймової моделі на
уроці така:
1) перше ознайомлення з теоретичним матеріалом – побудова фреймів
понять, теорем та їх доведень фронтально з учителем у ході
розповіді або у ході самостійної роботи учнів з підручником;
2) акцентування уваги учнів на видових відмінностях понять, вузлових
моментах доведення теореми, які зафіксовані у фреймі;
3) домашня робота учнів з фреймами понять, теорем та їх доведень,
спрямована на усвідомлене запам’ятовування теоретичного
матеріалу;
4) вибірковий проміжний контроль (відтворення фреймів розглядуваної
теми на кожному уроці. Відповідно до індивідуальних особливостей
учням пропонується або повністю відтворити фреймову таблицю або
ж частково, лише окремі пропущені в таблиці блоки);
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5) використання фреймів, у яких представлено теоретичний матеріал, в
якості довідкового матеріалу під час розв’язування задач залежно від
навченості учня та розвитку його здібностей;
6) врахування результатів проміжного контролю в проведенні
підсумкової тематичної атестації. Учням пропонуються завдання на
відтворення фреймів, які за результатами проміжного контролю
опрацьовані недостатньо. Таким чином кожен учень отримує окрему
теорему чи означення поняття із щойно вивченої теми або розділу,
що підвищує об’єктивність контролю.
Експериментальна перевірка показала, що використання фреймових
моделей на уроках стереометрії в класах фізико-математичного профілю
сприяє усвідомленому засвоєнню теоретичного матеріалу учнями,
розвитку їх логічного мислення та формуванню математичної культури.
Але поряд із цим виникає потреба в гнучкій системі підготовки завдань
для контролю знань учнів. Поширена останнім часом практика
використання зошитів з друкованою основою в даному випадку громіздка і
економічно не виправдана. Адже треба мати зошити завдань різних рівнів
трудності, які б враховували особливості кожного учня. Тому з цією метою
нами розроблена програма в середовищі Microsoft Exel, яка дає можливість
учителю конструювати завдання з врахуванням навчальної ситуації.
Зокрема, фрейм поняття, теореми чи її доведення може бути виведений на
друк повністю або ж із пропущеними окремими, на вибір учителя,
блоками. Такий підхід до розробки системи завдань для перевірки
оволодіння теоретичного матеріалу учнями більш адаптований до
індивідуальних якостей школярів і сприяє економії навчального часу.
У подальшому, напевно, доцільно розробити програму яка б давала
можливість учневі самостійно обирати підказку безпосередньо в ході
виконання завдань, що окрім вищесказаного забезпечить і зменшення
витраченого вчителем часу на підготовку завдань та перевірку їх
виконання.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
О.С.Куцевол
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова
м.Київ, УКРАЇНА

Одним із шляхів підвищення ефективності вищої освіти є
використанні багатого арсеналу інформаційних комп’ютерних технологій
(ІКТ), що принципово відрізняє її від традиційної системи навчання.
Дуже поширеною помилкою серед спеціалістів в області навчання є
уявлення про те, що використання комп’ютерів у навчальному процесі це
єдине, що необхідно для його модернізації. З цієї точки зору, достатньо
поставити в навчальні аудиторії комп’ютери та інше обладнання, навчити
викладачів ними користуватися, і основні проблеми навчання, пов’язані з
його якістю, масовістю та ефективністю, будуть розв’язані.
Але ефективність навчання, що базується на сучасних ІКТ, частіше
залежить не скільки від типу використаних технологій, скільки від якості
педагогічної роботи по застосуванню цих технологій для розв’язання
навчальних задач. Використання ІКТ в навчальному процесі приводить до
розвитку нових педагогічних методів і прийомів; зміни стилю роботи
викладачів, розв’язуваних ними задач; структурним змінам в педагогічній
системі, і ставить специфічні задачі щодо організації і управління
педагогічним процесом.
Для того, щоб виявити характерні риси такого управління
навчальним процесом, яке веде до ефективності навчання, надамо стислу
характеристику множині основних педагогічних методів, використання
яких стає можливим в результаті процесу інформатизації.
Всю сукупність методів викладання і навчання на базі сучасних
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій умовно розіб’ємо на
чотири групи по типу комунікацій між студентами і викладачем, а саме:
методи самонавчання; педагогічні методи „один-одному”; викладання
„один-багатьом”; навчання на базі комунікації „багато хто – багатьом”.
Зупинимося детальніше на методах самонавчання, які отримали
значний розвиток на базі сучасних інформаційних технологій. Якщо при
традиційній технології навчання самонавчання відбувалося шляхом
читання книжок, то нові технології зумовили до розвитку таких методів,
при яких студент взаємодіє при мінімальній участі викладача та інших
студентів.
Для самонавчання на базі сучасних технологій характерний
мультимедіа підхід, при якому навчальні ресурси розробляються на базі
різноманіних засобів, таких, як:
¾ печатні матеріали;
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¾ аудіо - і відеоматеріали;
¾ комп’ютерні навчаючі програми;
¾ електронні журнали;
¾ інтерактивні бази даних;
¾ інші навчальні матеріали, що доставляються по комп’ютерним мережам.
При цьому, особливого значення набувають матеріали для
самонавчання, що доставляються по комп’ютерним мережам. Вибір того
чи іншого способу доставки суттєво залежить від змісту навчального
матеріалу. Якщо традиційне навчання в основному проходило в
навчальних аудиторіях, то в якості середовища, що базується на ІКТ
навчання, можуть бути також і відповідним чином устатковане робоче
місце на підприємстві, спеціальний навчальний центр і, що дуже важливо,
нове навчальне середовище може бути створено прямо в студентів удома
на базі, наприклад, персонального комп’ютера і сучасних комунікацій.
Навчання в традиційній навчальній аудиторії на сьогодні не є
найкращим способом надання студентові навчального матеріалу.
Відсутність безпосереднього контакту викладача зі студентом не впливає
негативно на результат навчання, а використання ІКТ в навчальному
процесі не зумовлює зниження якості навчання. Але, в зв’язку із
застосуванням ІКТ в навчальному процесі відбуваються суттєві зміни у
викладацькій діяльності, місці і ролі викладача в навчальному процесі,
його основних функціях, а саме: ускладнюється діяльність по розробці
курсів; посилюються вимоги до якості навчальних матеріалів;
підвищується роль студента в навчальному процесі; можливість
оберненого зв’язку викладача з кожним студентом.
Саме ці зміни, а не витиснення викладачів комп’ютерами характерні
для навчання на базі інформаційних комп’ютерних технологій. Але
важливі не самі по собі технології, а те наскільки якісно розроблено і
запропоновано навчальний курс, наскільки адекватно організовано
навчальний процес, адже якість педагогічної діяльності визначає результат
навчання, а не тип технологій. Кафедрою вищої математики та фізики
ПУСК України розроблено власне електронне методичне забезпечення
дисциплін кафедри для програмної оболонки, яка призначена для
поступового формування і розміщення у внутрішній Intranet – мережі
університету типових гіпертекстових навчальних комплексів. На нашу
думку, це дозволить надати студентам при вивченні дисциплін ефективний
і легкодоступний засіб навчання; провести аналіз запропонованого до
комп'ютерної реалізації теоретичного матеріалу; прискорити інтеграцію
математичних і інформаційних дисциплін.
Отже, резюмуючи вищевикладене можна стверджувати, що
ефективнішим може бути те навчання, в якому взаємодія викладачів і
студентів в більшості будується на базі сучасних комп’ютерних технологій.

415

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В ЛОКАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І.А Медведєв
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
м. Суми, УКРАЇНА
E-mail:Luda_Iv@mail.ru
Актуальність теми. На початку ХХІ століття проблема підготовки
сучасних спеціалістів-лідерів, що вільно володіють адекватними для
сьогодення методами навчання і дослідження, вимагає нових підходів до
методичної, наукової, організаційної роботи працівників вищої школи. В
період глобалізації суспільних і громадських відносин, в часи, коли перед
освітянською галуззю України стоять завдання інтеграції у світову освітню
систему, зростає значення людського фактора у сучасному виробництві
[2], [3]. Розвиток сучасних, гнучник та інформаційних техноогій
зумовлюють активне впровадження в практику навчального процесу
дистанційного навчання [1].
Тему організації дистанційного навчання в регіонах України
розробляли
Заруба В.Я.,
Товажнянський Л.Л.,
Сіренко М.М.,
Шапорев В.П., Погорєлов М.І.. Деякі аспекти активізації підготовки
студентів з математичних дисциплін розглядали у своїх працях
Живодьор В.Ф., Сук О.П., але їх роботи не стосувалися проблем
підготовки економістів.
Наші дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи
кафедри Іноваційних освітніх технологій Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної підготовки “Інноваційні педагогічні
технології – ефективний шлях вдосконалення і розвитку навчальновиховного процесу”.
Метою дослідження є удосконалення організації дистанційного
навчання студентів-економістів, що навчаються у базовому ВНЗ на денній
формі навчання та у навчально-консультаційних центрах (локальних
центрах дистанційного навчання).
При цьому об’єктом дослідження є процес організації дистанційного
навчання у регіональних підрозділах ВНЗ при викладанні математичних
дисциплін.
Предметом дослідження є удосконалення механізмів організації
процесу дистанційного навчання в локальних центрах на регіональному
рівні.
Для виявлення реальних можливостей удосконалення процесу
дистанційного навчання використовувався метод порівняльного аналізу й
моделювання за аналогією. Також використовувався метод експертних
оцінок, спостереження, констатуючого та формуючого експериментів.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше:
доведено, що дієвим інструментом реалізації сучасних освітніх програм
при підготовці економістів в регіонах є локальні центри дистанційного
навчання; удосконалено: організацію дистанційного навчання у
регіональних підрозділах ВНЗ при викладанні математичних дисциплін.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні
ідеї й висновки розширюють наукові уявлення про удосконалення
дистанційного навчання в Україні на регіональному рівні. Матеріали
дослідження апробовані при створенні локального центру дистанційної освіти в
Тростянецькому навчально-консультаційному центрі факультету управління
бізнесом НТУ “ХПІ” м.Тростянець Сумської обл.[1], та використані при
опрацюванні стратегічної програми розвитку освіти в регіоні за
спеціальностями “Економічна кібернетика”, “Маркетинг”, “Облік та аудит”,
“Адміністративний менеджмент”. Матеріали дослідження можуть бути
використані в навчальному процесі для поглиблення теоретико-методологічної
бази програм математичних навчальних дисциплін, а також корисні для
слухачів курсів підвищення кваліфікації Сумсього обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
Напрямками подальших досліджень є сприяння підвищенню
професійно-освітнього та культурного рівня населення регіону засобами
дистанційного навчання, вплив сучасних інформаційних технологій на
забезпечення урівноваження потреб підприємств та установ на
регінальному рівні у кваліфікованих спеціалістах.
Висновки. Завдяки роботі Центру дистанційного навчання НТУ
“ХПІ” (http://cde.kpi.kharkov.ua.) у студентів з’явилася можливість
опанувати дистанційні курси з використанням електронних інноваційних
освітніх технологій, мати змогу вдало конкурувати на ринку праці,
просуватися службовими сходами, реалізовувати свій інтелектуальний
потенціал. Активізація процесу викладання математичних дисциплін
“Математика для економістів”, “Дискретна математика” здійснюється
через організацію локального підрозділу Центру дистанційного навчання.
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ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
М.И. Медведева, Н.В. Румянцев
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
E-mail: mmme@dongu.donetsk.ua

Качество подготовки студентов по математическим дисциплинам во
многом зависит как от эффективности работы преподавателя, так и от
готовности студентов самостоятельно овладевать знаниями. В настоящее
время в ВУЗы приходит большое число студентов, обучающихся на
договорной и на бюджетной основе, которые имеют разный уровень
математической
подготовки.
Исходя
из
этого,
преподавание
математических курсов необходимо организовать таким образом, чтобы
излагаемый материал был понятным и доступным для студентов с разным
начальным уровнем подготовки и в тоже время студенты должны
достаточно полно изучить разделы курса, необходимые для дальнейшего
обучения. В связи с этим возникает необходимость внедрения новых форм
организации и проведения аудиторной и внеаудиторной работы студентов
с целью повышения эффективности преподавания.
В процессе повышения эффективности работы преподавателя
важную роль играют новые формы и методы обучения, которые
основываются на использование информационных технологий. Такой
подход к процессу обучения предполагает качественно новый уровень
представления материала (информации), который обеспечивается за счет
использования компьютерной и проекционной техники, мультимедийных
технологий, создания электронных учебников и т.д.
Программа курса «Математика для экономистов» включает два
семестра высшей математики, один семестр теории вероятностей и
математической
статистики
и
один
семестр
математического
программирования и предполагает проведение лекционных, практических и
лабораторных занятий по данным дисциплинам. В настоявшее время лекция
является одним из основных видов учебного занятия, на котором студенты
получают аудиовизуальную информацию лекционного материала. При этом
студенты не только получают информацию от лектора, но и могут задавать
возникающие в процессе изложения материала вопросы. Переход к чтению
лекций с использованием проекционной техники и мультимедийных
проекторов позволяет повысить эффективность процесса восприятия
информации. Спроектированные на экран графики, схемы, таблицы, модели
не только улучшают визуальное восприятие, но и позволяют более
рационально использовать лекционное время.
418

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

Повышению эффективности основных форм обучения и выработке
навыков самостоятельной работы студентов способствует полноценное
обеспечение учебного процесса методической литературой. В условиях
недостаточного финансирования издательской деятельности и, как следствие,
уменьшения количества печатной продукции разработка и издание
электронных учебников позволяют быстро и качественно решить проблему
обеспечения студентов учебной литературой. Однако не решенным остаются
ряд вопросов: о месте мультимедийных технологий в структуре преподавания
математических дисциплин, о качестве издаваемой учебной электронной
литературы, о качестве усвоения материалов лекций, читаемых с
использованием мультимедийных технологий и др.
Возможно, на первом курсе более рациональным будет разумное
сочетание традиционных («с мелом») и новых («с компьютером») форм
обучения. Не рациональным, на наш взгляд, является полный отказ от
привычного конспектирования лекционного материала, а использование
только изданных конспектов лекций. Студенты – первокурсники еще не
адаптировались к новой для них системе обучение и конспектирование в
процессе лекции повышает их внимание, улучшает восприятие нового
материала. При этом изложение части материала с помощью
мультимедийного проектора дает возможность поддерживать такой темп
лекции, которой позволит студентам не просто «писать лекцию», но и
усваивать ее. Доказательство утверждений, решение примеров и
практических задач должно проводится непосредственно в аудитории, при
активном участии студентов, а не проектироваться на экран для чтения. На
первом курсе рационально использовать электронные методические
пособия для индивидуальной и самостоятельной работы студентов,
привлекать компьютерные программы для решения некоторых задач.
Однако надо заметить, что большинство студентов – первокурсников не
готовы к самостоятельной работе с электронными учебниками и по–
прежнему отдают предпочтение «жесткой копии». Поэтому для
практических занятий лучше издавать обычные учебники и пособия. На
втором и третьем курсах увеличивается число задач и проблем для
решения которых привлекаются компьютерные технологии. Студенты уже
адаптировались к новой системе образования, следовательно, можно
расширять круг вопросов и задач решаемых самостоятельно.
Одной из важнейших является задача оценки и контроля качества
издаваемой учебной электронной литературы. Очень часто они просто
полностью или частично дублируют известные учебники и пособия, не
учитывая специфику вуза и учебную программу. Проблематичной на наш
взгляд является и дистанционная консультация студентов по
математическим дисциплина в случае возникновения вопросов не по
теоретическому, а по практическому материалу.
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В
СЕРЕДОВИЩІ MAPLE-МОВИ
О.І. Москальова
Слов’янський державний педуніверситет,
м. Слов’янськ, УКРАЇНА

Одним із шляхів включення освіти України в єдиний європейський
простір є втілення в систему вищої освіти України основних ідей,
сформульованих документами Болонського процесу, що стосуються
використання сучасних інформаційних технологій [3, 4].
З розвитком сучасних комп’ютерних технологій суттєво змінюються
форми передачі знань студентам. Впровадження комп’ютерних
інформаційних технологій в навчальний процес підвищує рівень розвитку
творчого мислення, сприяє розвитку професійних навичок у студентів, які
високо оцінюються в їх подальшій професійній діяльності. Комп’ютерні
технології в викладанні математичних дисциплін, в тому числі
математичного програмування, призначені, поряд з традиційними
методиками, збільшити відсоток залишкових знань студентів.
Серед сучасних програмних засобів п’ятого рівня, орієнтованих на
розв’язання завдань математичного характеру як в числовому, так і в
символьному виді, можна визначити групу найбільш розвинених та
підтримуючих найбільш популярними платформами пакетів: MathCAD,
Reduce, Mathematica, Maple V, Macsyma, Derive, muPAD та Axiom [1].
У результаті апробації та з досвіду викладання математичних
дисциплін на економічному факультеті СДПУ можна говорити про пакет
Maple V як про лідер серед усіх перелічених засобів.
Математичне автоматизоване робоче місце на базі Maple V
технологічно підтримує такі види роботи:
¾ розв’язання завдань математичного характеру в числовому або
символьному вигляді;
¾ підтримка технології електронних таблиць;
¾ графічне представлення отриманих результатів, анімацію;
¾ оформлення документів для друку або використання в мережі
Internet;
¾ отримання додаткової інформації математичного характеру;
¾ підтримка
розвинутого
тексто-графічного
інтерфейсу
з
користувачем.
Вбудована Maple-мова пакету орієнтована на програмування завдань
в середовищі пакета [2]. Синтаксис та семантика мови забезпечує швидке
засвоєння та зручність у використанні під час роботи з автоматизованим
робочим містом в цілому. При цьому спектр завдань, що розв’язуються в
середовищі пакета досить великий – від математичного аналізу, лінійної
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алгебри та комбінаторики до геометрії теорії чисел, теорії графів, логіки та
статистики, тензорного аналізу. Пакет можна використовувати при
економічному аналізі, банківської справи, техніці і т.ін.
Пакет можна використовувати у трьох основних напрямках:
¾ розв’язувати в його середовищі різноманітні задачі математичного
характеру, подібно тому, як це робить дослідник за своїм робочим столом;
¾ використовувати для розв’язання своїх завдань вже готові засоби з
бібліотек пакету або програмувати власні;
¾ готувати в середовищі пакета різноманітні публікації
математичного характеру.
Базовим засобом розв’язування задач лінійного програмування є
засоби модуля пакета simplex. Програма має досить зручний та приємний
інтерфейс. Серед програмних засобів для розв’язання завдань такого типу
дана програма є оптимальною як з боку вимог до апаратної частини
комп’ютера так і з боку простоти та зручності у використанні. При
використанні дана програма не одразу починає шукати мінімальне або
максимальне значення, а спочатку перевіряє на коректність системи
обмежень. Це є дуже корисною послугою у разі не досить коректного
завдання системи обмежень. Увага студентів спрямовується на умовах
застосовності методу, питаннях адекватності моделі, прикладах
практичного використання. Створюється додаткова зацікавленість
предметом вивчення.
Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання дозволяє
значно поліпшити та інтенсифікувати процес навчання, дає більш глибоке
засвоєння навчального матеріалу, стимулює потяг до одержання знань,
розвиває логічне мислення.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Т.И. Николайчук
Донецкий национальный технический университет
г. Донецк, УКРАИНА

Процесс информатизации общества стал одним из наиболее значимых
глобальных процессов современности. Одним из ее приоритетных
направлений является информатизация образования, которая создает основу
для возникновения и развития новых форм получения образования в
Украине. Предоставление широким слоям населения качественного и
доступного образования, удовлетворение образовательных потребностей
граждан в течение всей жизни предопределяет необходимость ускорения
реформирования системы образования.
Исследование рынка труда в Украине показывает, что оформился
контингент лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах, которые
традиционная система предоставить не может. Решению этих проблем
оказывает содействие дистанционное обучение (ДО), осуществляемое на
основе современных педагогических, информационных и телекоммуникационных технологий. ДО позволяет реализовать доступ населения к
образовательным ресурсам и создание условий для непрерывного
образования «через всю жизнь», включая среднее, довузовское, высшее
образование,
последипломную
переподготовку
и
повышение
квалификации, а также самообразование.
Более 10 лет ДО успешно используется за рубежом и в России. В
области теории и практики ДО работают зарубежные и отечественные
ученые и специалисты. Внедрение ДО в Украине предусмотрено
Национальной программой информатизации, а также Законом Украины
«Об образовании», постановлениями Верховной Рады, Указами
Президента Украины и приказами Министерства образования и науки
Украины (МОН Украины). В 2000 году МОН Украины разработало
«Концепцию развития ДО Украины», в соответствии с которой создание
системы ДО в Украине обеспечит расширение круга потребителей
образовательных услуг, в том числе в труднодоступных, малонаселенных
регионах, в районах, отдаленных от научных и культурных центров;
повышение качества обучения слушателей, студентов и школьников
независимо от их местонахождения; создание дополнительных рабочих
мест для граждан Украины; создание специальных курсов ДО,
направленных на повышение квалификации и переподготовку кадров;
создание программ и курсов психологической поддержки; возможность
получения образования по украинским программам гражданам
зарубежных стран; реализацию системы непрерывного образования;
индивидуализацию обучения при массовости образования.
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В 2003 году утверждена «Программа развития системы ДО на 2004 –
2006 годы», согласно которой создан Координационный совет развития ДО при
МОН Украины, комиссии которого решают вопросы развития ДО по таким
основным направлениям: нормативно-правовое и организационное обеспечение, научно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, мониторинг качества, экспертизы и сертификации
ДО. В настоящий момент основной координирующей организацией является
Украинский институт информационных технологий в образовании (УИИТО),
реорганизованный из Украинского центра ДО Национального технического
университета Украины «Киевский политехнический институт». Главное
внимание УИИТО уделено пока созданию и внедрению дистанционных курсов
(ДК) по программам второго высшего образования (всего 120 курсов) по
экономическим и компьютерным дисциплинам Международного университета
финансов НТУУ «КПИ». Кроме того, здесь 400 специалистов получили
сертификат о прохождении курсовой подготовки в области технологий ДО,
более 1600 сотрудников из 275 вузов воспользовались ДО. УИИТО
предоставляет услуги по подготовке специалистов по технологиям ДО, по
доступу к ДК, по разработке ДК и систем компьютерного тестирования, по
разработке программного обеспечения учебного назначения, по обеспечению
дистанционной поддержки учебных программ.
Для выполнения программы развития ДО предусмотрено издание в
Украине специализированного журнала, проведение всеукраинских и
международных конференций по обмену опытом внедрения ДО.
Состояние дистанционного образования в Украине на сегодняшний день
не отвечает требованиям к информационному обществу, которое
стремиться интегрироваться в европейское и мировое сообщество. Все
организации и учебные заведения, внедряющие ДО, наталкиваются на
реальные
трудности,
преодоление
которых
требует
целевого
финансирования, координации общих действий, создания достаточно
научно-обоснованных моделей и технологии ДО, устранения отставания
телекоммуникационных
сетей
передачи
данных
(недостаточная
пропускная способность, надежность связи и ее низкое качество). Кроме
этого, необходимо учитывать повышенную сложность подготовки
методического и дидактического обеспечения дистанционных курсов по
сравнению с подготовкой методических материалов для других форм
обучения и соответствующие этому затраты времени и сил преподавателей
и персонала. Также необходимо всем специалистам, начинающим работу в
сфере ДО не только пройти обучение по технологиям дистанционного
образования, но и участвовать в таких проектах и программах, которые
отвечают международным стандартам и направлены на вхождение
системы ДО Украины в мировую образовательную систему.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Н.В.Олефіренко, В.М.Андрієвська
Харківський національний педуніверситет, ім. Г.С.Сковороди,
м. Харків, УКРАЇНА
Е-mail: veravera1@yandex.ru

Педагогами, як нашої країни, так і зарубіжжя, вже довгий час
ведеться полеміка щодо доцільності використання комп'ютера у молодшій
школі; пропонуються авторські програми для викладання інформатики у
початковій школі, крім того, у вищих педагогічних навчальних закладах
ведеться підготовка майбутніх вчителів початкової школи, здатних до
застосування комп'ютерних засобів навчання у своїй професійній
діяльності.
Аналіз педагогічного досвіду впровадження комп’ютера у молодшій
школі свідчить про його широке застосування у практиці навчання, яке і по
цей час залишається експериментальним.
У психолого-педагогічних джерелах виділились два основних
підходи до використання комп’ютера у початковій школі: комп’ютер як
об'єкт вивчення (Й.Ривкінд, Н.Д.Шумиліна, Е.П.Пакліна, С.Пейперт,
Ю.А.Первин Є.Б.Бурцева, С.А.Овчинникова та інші) або комп’ютер як
потужний засіб навчання (О.М.Ткачук, З.Є.Файчак, І.Стеценко,
Н.А.Піонтковська, Д.В.Зарецький, З.А.Зарецькая та інші).
Зважаючи на значущість цієї проблеми виникає необхідність
розробки способів і методів органічного введення комп’ютера до
навчального процесу молодшої школи з метою інтенсифікації навчального
процесу, підвищення його ефективності і особистісного спрямування.
Ми вважаємо, що плановане залучення комп’ютера у практику
навчання молодшої школи доцільно здійснювати у межах дидактичних
ситуацій. Під дидактичною ситуацією розуміємо дидактичні умови
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, які свідомо
проектуються вчителем і реалізуються у навчальному процесі.
Аналіз психолого-педагогічних джерел доводить відсутність єдиного
підходу до класифікації дидактичних ситуацій.
Відповідно до характеру пізнавальної діяльності учнів, дидактичні
ситуації поділяються на репродуктивні, продуктивні та творчі. У свою
чергу творчі дидактичні ситуації поділяють на ситуації проблемні,
евристичні та дослідницькі. Для ефективної організації навчального
процесу у початковій школі, дидактичні ситуації мають бути спроектовані
заздалегідь.
Проектування дидактичних ситуацій спирається на знання вчителем
вікових особливостей учнів, особливостей впровадження програмних
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засобів, базується на вмінні вчителя підбирати програмне забезпечення за
темою уроку, відбирати серед різноманіття програм дидактично доцільні
та органічно вводити їх до ситуації.
У нашому дослідженні ми пропонуємо комп'ютерні програмні
засоби для реалізації різних видів дидактичних ситуацій на уроках
математики у молодшій школі з метою інтенсифікації процесу навчання.
При організації репродуктивних дидактичних ситуацій комп’ютер
може виконувати функції тренажера, контролера і забезпечувати
відтворення знань і способів навчальних дій за зразком у змінних умовах.
Для створення репродуктивних математичних ситуацій доцільно
використовувати наступні програмні засоби: «Мир информатики», «Алик,
занимательная математика», «Мышка Мия, математика», «Информатика»,
«Первые шаги в мире информатики» тощо.
При викладанні математики у молодшій школі, комп’ютер може
застосовуватись у якості допоміжного засобу для більш ефективного
відпрацювання навчальних дій. Діяльність учнів у цьому випадку носить
продуктивний характер та вимагає самостійного визначення сутності
проблеми, вибору способу та ходу рішення, встановлення взаємозв’язків,
перевірки правильності рішення. Для організації продуктивного характеру
навчання на уроках математики пропонуємо використовувати наступні
програмні засоби: «Веселая арифметика», «Математика на планете
счетоводов», «Мышка Мия, математика», «Смышленый матмышонок»,
«Уроки геометрии», «Алик, занимательная математика» тощо.
Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання можна застосовувати як
засіб формування творчих здібностей учнів. Організація творчої роботи
учнів спирається на використання програмних засобів з математики і
вимагає від вчителя нестандартної постановки навчальних задач, що
спрямовує учнів на самостійне проведення експериментів, досліджень,
пошук нових знань.
Таким чином, проектування дидактичних ситуацій з використанням
комп’ютера у молодшій школі надає можливість вчителю цілеспрямовано
моделювати навчально-пізнавальну діяльність учнів, організовувати
діяльнісне ставлення учнів до виконання навчальних завдань,
індивідуалізувати процес навчання, підвищити пізнавальний інтерес й
мотивацію учнів. Це відбувається завдяки новим формам роботи, цікавому,
незвичному поданню навчального матеріалу.
ЛІТЕРАТУРА
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Національний технічний університет,
м.Запоріжжя, УКРАЇНА
E-mail: onufr@zntu.edu.ua

Визнана спеціалістами в усьому світі технологія дистанційної освіти,
як найбільш перспективна форма підготовки фахівців в нашій країні
знаходиться поки ще в зародковому стані. Серед багатьох різних причин
(фінансових, ідеологічних, побутових та ін.) головною вважається
відсутність необхідних матеріалів з організації, планування та контролю
навчального процесу, складених спеціально для комп’ютерних технологій
навчання та проведення освітницького процесу (інформаційного
забезпечення (інформаційного середовища) системи дистанційної освіти).
Побудова інформаційного середовища дистанційної освіти є
трудомістким, тривалим та недешевим процесом, що вимагає зусиль
спеціалістів з різних галузей і по-справжньому розв‘язуваним лиш на
державному рівні.
Вакуум інформаційного забезпечення заповнюється розробками
окремих навчальних закладів. Для складання цих розробок іде пошук і
з’являється все більше передумов як у методичному, так і в апаратному та
програмному забезпеченні.
Наводяться приклади накопиченого досвіду з розробки
докомп’ютерних та комп’ютерних навчальних матеріалів та засобів
підтримки
навчального
процесу
вищої
школи,
що
можуть
використовуватись в системах дистанційного та традиційного очного
навчання.
Поява комп’ютера у педагогічній системі багато в чому змінює її
функції та дозволяє досягти нового педагогічного ефекту. Як і при
впровадженні будь якого іншого засобу навчання, виникає ряд проблем,
пов’язаних з психолого-педагогічними умовами застосування комп’ютера.
В основу введеного в ранг методичних прийомів складання
алгоритмічних приписів для активізації індивідуального навчання та
стиснення навчальної інформації покладено відомі кібернетичні принципи
і методи класифікації та ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів,
ситуацій – усіх тих об’єктів, які можуть бути описаними скінченним
переліком деяких ознак і властивостей, що характеризують об’єкт [1].
На першому етапі – класифікації та розпізнавання – здійснюється
опис об’єкту вивчення у вигляді набору деякого числа ознак, що
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використовуються для характеристики об’єкту; класифікуються виявлені
ознаки за кількома групами та розпізнавання за їх описом.
Другий етап – алгоритмічний припис – формування логікопрагматичної схеми з виділенням тих міркувань та вказівок, що приводять
до того чи іншого розв’язку на кожному кроці припису.
Для реалізації цих етапів важливо створювати докомп‘ютерні
підручники з чітким структуруванням навчальної інформації з виділенням
блоків: вступного, інформаційного, проблемного, синтезуючого, для
самоконтролю (типу [2]).
Сучасний комп’ютерний посібник – це інтерактивний виклад
навчальної інформації або гіпертекст, споряджений взаємними
посиланнями на різні частини матеріалу підручника. У дидактичному
плані гіпертекст забезпечує викладачеві можливість створення
індивідуальних освітніх траєкторій для студентів.
Практично це здійснюється за схемою: вивчення тексту підручника у
будь якому текстовому редакторі; розділення тексту на фрагменти,
наприклад, в вигляді структурної схеми (ієрархічного графа змісту
навчального матеріалу); виділення рівнів відтворення матеріалу, що
спирається на модель засвоєння матеріалу (розуміння, відтворення,
творчість). Далі за допомогою графічного редактора створюється
необхідний набір ілюстрацій. Текстові й графічні матеріали в програмному
проекті оформляються у вигляді вікон. Подальший зв‘язок фрагментів
тексту й додатків пакету MS Office, виклик інших файлів або програм,
наприклад, файлів презентацій PowerPoint.
Третій етап – підготовка до діалогу з ПК – складання
конструктивного об’єкту певного виду, що містить закодовану за
фіксованими правилами повну інформацію про матеріал, що вивчається, з
реалізацією приписів у вигляді комп’ютерних програм навчання та
контролю.
Алгоритмічні приписи є передумовою для виникнення нового знання
на основі розпізнавання, класифікації та виділення послідовності
мисленнєвих операцій, що приводять до визначення вірного розв’язку (або
його варіанту) практичної задачі не тільки на етапі навчання, але й у
подальшій творчій роботі фахівця та науковця.
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В организации учебного процесса на первое место выходит
самостоятельная работа студента, где преподаватель не должен
ограничиваться функцией передачи информации и контролем знаний и
умений, а должен выступать наставником и учителем получения знаний
самостоятельно, отдавая предпочтение элементам творчества и поиска,
руководить самообразованием.
Центральное место в процессе обучения уже сегодня занимает
использование информационных технологий, на основе которых будет
развиваться система обучения, что в свою очередь обеспечивает поисковопознавательную самостоятельную деятельность студентов для получения
новых знаний их использование и диктует целесообразность
наискорейшего ознакомления с современными информационными
технологиями обучения, начиная с ранних этапов обучения и познания.
Компьютерные системы поддержки обучения (СПО), предоставляют
учащимся контролируемый доступ к учебным материалам, дают
возможность преподавателю руководить процессом обучения и
отслеживать его эффективность, поддерживают учебно-организационную
деятельность.
Определяющей особенностью методического комплекса, как
системы учебного процесса является то, что вся учебная и обучающая
деятельность
должна
быть
оптимальной
и
непрерывно
совершенствоваться.
Для усиления активной роли студента в собственном образовании
для него необходимо предусмотреть систему выбора на всех
методологических уровнях учебного процесса:
- собственных образовательных целей;
- выбор доминантных направлений занятий;
- форм и темпов обучения.
Это и будет путь к эффективному обучению, который лежит через
познание процесса, необходимого для успешного обучения. Исследования
показали, что чем лучше студент осознает собственную методику
обучения, тем лучше он учится.
При разработке учебно-информационных материалов методического
комплекса для компьютерной поддержки процесса обучения основным
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принципом стал принцип "отчуждения" этих материалов от их творца.
Этот принцип реализован таким образом, что использование учебного
материала не требовало объяснений от разработчика и помогало
самостоятельно изучать программу курса, контролируя его усвоение.
Проведя сравнительный анализ более 20 СПО, сделана попытка
разработки программного продукта, который максимально соответствует
перечисленным выше требованиям. В составе комплекса электроннометодические учебники по «Высшей математике» и по «Теории
вероятностей и математической статистике», индивидуальные задания для
замера знаний студентов при модульной системе контроля, лабораторные
практикумы по курсам, примеры решения задач и задачи для
самостоятельного решения.
Электронное учебное пособие составлено в соответствии с
действующей
программой
курса
для
студентов
экономических
специальностей, которые изучают математику.
Автор пособия пытался:
- обеспечить удобство сопровождения программного обеспечения на
всем протяжении его жизненного цикла;
- предоставить возможность корректировки помощи преподавателем пользователем в соответствии с его представлениями о структуре и
содержании частей курса и его содержания;
- обеспечить контроль и самоконтроль количества пройденного
материала и качества его усвоения;
- обеспечить работу в асинхронном режиме с возможностью
индивидуального подхода к учащемуся;
- обеспечить поддержку различных типов учебных материалов –
электронных учебников, тестов, симуляций и лабораторных работ;
- обеспечение единства интерфейса пользователя при изменении
(замене) отдельных составных частей комплекса, учебников и помощи.
Форматы электронных учебников – текстовые учебники с
гиперссылками и иллюстрациями (HTML, Pdf), есть возможность вставки
интерактивных демонстраций, созданных средствами Macromedia Flash,
Java и другим.
Автор придерживался основных требований, которые широко
используется при разработке курсов дистанционного обучения.
Учебным пособием могут пользоваться не только студенты
экономических факультетов университетов, но и других учебных заведений
технического профиля.
Методический комплекс может быть использован при дистанционной
форме обучения или распространяться на CD- дисках.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
Е.М.Раздуй
Полтавская государственная аграрная академия,
г. Полтава, УКРАИНА,
E-mail: pamy@pi.net.ua

Реформирование высшей школы направлено на подготовку
высококвалифицированного
специалиста,
способного
творчески
применять свои знания и умения, постоянно повышать собственный
профессиональный уровень, ориентируясь в лавинообразно нарастающем
потоке информации. Исходя из этого подготовка специалистов должна
быть направлена не только на усвоение нормативных схем
профессиональной деятельности, а и на формирование творческого
мышления. Умение ставить задачи и творчески их реализовывать – один из
основных критериев высокой профессиональной подготовки. Качество
подготовки специалистов на уровне международных стандартов может
быть обеспечено путем внедрения инновационных образовательных
технологий, к которым следует отнести компьютеризацию учебного
процесса.
На кафедре высшей математики ПГАА ведется определенная работа
в указанном направлении. Нами разрабатываются электронные учебнометодические комплексы (УМК) по курсам дисциплин математического
цикла. Они структурируются следующим образом: программа и
тематический план курса, разбитый на несколько модулей (от 2 до 6);
методические указания к изучению курса; тексты лекций; подборка
мультимедийных лекций; планы практических занятий; методические
разработки к лабораторным работам; задания для самостоятельной работы;
индивидуальные задания для расчетно-графических работ (РГР); вопросы
для подготовки к мероприятиям текущего, модульного, итогового
контроля; пакеты компьютерных тестов входного, тематического и
модульного контроля; пакеты контрольных заданий для текущего,
тематического, модульного, итогового контроля; критерии оценки знаний
студентов в соответствии с кредитно-модульной системой обучения;
список рекомендованной литературы; прикладные компьютерные
программы.
Мультимедийные лекции, созданные нами в виде презентаций с
использованием приложения Microsoft Power Point, позволяют сделать
процесс обучения более эффективным в силу целого ряда преимуществ, в
т. ч. за счет повышения темпа изложения; возможности изменения
последовательности
демонстрации
слайдов
благодаря
наличию
гиперссылок и управляющих кнопок; качественного наглядного
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представления учебного материала в виде графиков, таблиц, фотографий,
текстов, схем, диаграмм; применения мультимедийных эффектов,
анимации, видеороликов.
С точки зрения преподавателя, готовящего лекцию, достаточно
важным фактором является простота работы с приложением Microsoft
Power Point, что позволяет за короткий промежуток времени создать
новую презентацию, быстро отредактировать отдельные слайды или
ввести новые страницы в ранее подготовленную презентацию,
использовать текстовую или графическую анимацию.
Актуальным представляется нам привлечение студентов к созданию
мультимедийных презентаций с последующими отчетами во время
занятий, на заседаниях математического кружка или на студенческих
конференциях. Внеаудиторная работа по обеспечению преподавания курса
соответствующей дисциплины с использованием компьютерных
технологий делает студентов соавторами занятий, повышает их интерес к
учебному процессу, способствует их становлению как специалистов,
которые владеют современными информационными технологиями и могут
компетентно применять их для решения профессиональных задач.
Пакеты тестов, являющиеся составной частью УМК, созданы по
технологии HyperTest для контроля и самоконтроля знаний студентов по
отдельным темам курса высшей математики, по каждому модулю, для
осуществления итогового контроля знаний по окончании изучения курса
дисциплины. После тестирования компьютер оценивает знания студента в
соответствии с заранее заданной установкой и предоставляет возможность
увидеть сделанные ошибки.
Индивидуальная РГР студента представляет собой практическое
задание в пределах учебной программы курса или его отдельного модуля,
которое выполняется на основе знаний, умений и навыков, приобретенных
в процессе изучения дисциплины. В зависимости от объема курса студент
выполняет одну или две расчетно-графические работы в течение семестра.
Целью РГР является систематизация, углубление, обобщение, закрепление
знаний каждого студента, самостоятельное изучение некоторых вопросов
курса дисциплины, практическое применение полученных знаний и
развитие навыков самостоятельной работы. При выполнении некоторых
заданий студенты, владеющие компьютерными технологиями, могут
использовать прикладные программы. Формой контроля выполнения РГР
является письменный отчет с последующей его защитой.
Подобные учебно-методические комплексы позволяют сделать процесс
обучения более эффективным, ибо создают условия для индивидуальной работы
преподавателей со студентами, открывают перед последними перспективу
самостоятельной работы над изучаемым материалом, развивают творческие
способности и, в конечном итоге, способствуют формированию специалистов,
готовых к принятию разумных решений в нестандартных ситуациях.
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ ЯК
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ
МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
С.А.Раков
Харківський національний педуніверситет ім.Г.С.Сковороди,
м. Харків, УКРАЇНА
E-mail:Rakov_S@ukr.net

Представлено методичну систему формування математичних
компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у
навчанні з використанням ІКТ, яка сформувалася і використовується у
ХНПУ ім.Г.С.Сковороди.
Запропоновано поняття математичних компетентностей [1] як
спроможності бачити та застосовувати математику у реальному житті для
розв’язування індивідуально і соціально значущих задач, розуміти зміст і метод
математичного моделювання, вміння будувати математичну модель,
досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати,
оцінювати похибку обчислень. Предметно-галузеві математичні компетентності
складають наступні компетентності: процедурна компетентність – уміння
розв’язувати типові математичні задачі; логічна компетентність – володіння
дедуктивним методом доведення та спростування тверджень; технологічна
компетентність – володіння сучасними математичними пакетами;
дослідницька компетентність – володіння методами дослідження соціально та
індивідуально значущих задач математичними методами; методологічна
компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних
методів для розв’язування індивідуально і суспільно значущих задач.
Розкрито зміст дослідницького підходу у навчанні математики як
методологічної основи методичної системи формування математичних
компетентностей учителя математики [1], яка включає в себе наступні складові:
математизацію проблемної ситуації: постановку математичної задачі на основі
аналізу проблемної ситуації (mathematization); побудову математичної та
алгоритмічної (комп’ютерної) моделі задачі (modeling); дослідження
побудованої моделі задачі аналітичними методами та за допомогою
комп’ютерних експериментів (exploring); формування гіпотез щодо розв’язку
задачі (hypothesing); експериментальну перевірку гіпотез (або побудову
контрприкладів до висунутих гіпотез) аналітичними методами або за
допомогою комп’ютерних експериментів (hypothesis checking); дедуктивне
доведення справедливості гіпотези (proving); інтерпретацію отриманих
результатів (interpreting) та їх систематизацію (systematization); постановку
нових задач на основі отриманих результатів (problem posing).
Обґрунтовано, що вдосконалення математичної освіти на
компетентнісних засадах неможливо без ефективного використання
432

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

потужностей засобів ІКТ – без них це непід’ємно трудомістка задача.
Комп’ютерні математичні системи (КМС), перш за все пакети
комп’ютерної алгебри (CAS) та пакети динамічної геометрії (DGS) –
найбільш доцільні для підтримки дослідницького підходу у навчанні
математики, який є по–суті педагогічною проекцією застосувань КМС у
професійній математичній роботі.
Наведено аналіз впливів дослідницького підходу у навчанні з використанням ІКТ на всі компоненти методичної системи підготовки учителя математики, спрямованої на формування математичних компетентностей. Цілі
математичної освіти змінюються з формування ЗУНів (знань, умінь навичок)
на набуття математичних компетентностей. Зміст математичної освіти
суттєво і якісно розширюється за рахунок вимог набуття технологічних,
дослідницьких і методологічних математичних компетентностей: вміння
математизувати особистісно і соціально значущі проблеми, побудову їх
математичних і комп’ютерних моделей, дослідження їх, інтерпретацію і
систематизацію отриманих результатів. Засоби навчання якісно розширюються
за рахунок використання КМС для побудови і дослідження комп’ютерних
моделей задач, використання їх для побудови експертних систем, для точного
або наближеного розв’язку задач предметної області. Методи навчання
зміщуються у напрямку проведення пошукових, навчальних дослідницьких та
проектних робіт під час всіх форм навчального процесу. Форми навчання
модифікуються з урахуванням дослідницьких підходів у навчанні з
використанням інформаційних технологій [1], [2].
Наводяться науково-методичні принципи, що покладені в основу
розробки програмно-методичних комплексів (ПМК) з курсів
математичного аналізу, аналітичної геометрії, спеціальних курсів для
студентів фізико-математичного факультету ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, які
побудовані на дослідницьких підходах у навчанні у середовищі пакета
комп’ютерної алгебри Derive та оригінального пакета динамічної геометрії
DG і спрямовані на набуття математичних компетентностей [3].
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О СОЗДАНИИ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРОВ
ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЯ»
Ю.П. Селявкина
Общеобразовательная школа №20, г. Донецк, УКРАИНА

Многие отечественные и зарубежные исследователи указывают на
необходимость использования эвристических приемов, методов, схем в
процессе обучения математике, которые помогают школьнику
саморегулировать свою деятельность, и оказывают содействие
формированию приемов эвристической деятельности.
Однако в практике работы общеобразовательных школ развитию эвристической деятельности учащихся не уделяется должного внимания. Причиной в
первую очередь является недостаточная организация эвристической деятельности учащихся в учебниках и учебных пособиях, нехватка компьютерных
обучающих программ, реализующих эвристическое обучение математике.
На компьютерном рынке Украины существует множество компьютерных
средств, ориентированных на использование в процессе обучения математике.
Однако в этих программах уделяется мало внимания организации и управлению
учебно-познавательной эвристической деятельностью учащихся, формированию деятельностного подхода к обучению той или иной темы школьного курса
математики, развитию интеллектуальных способностей обучаемых.
На сегодняшний день существует необходимость создания
компьютерно-ориентированных средств обучения математике направленных
на формирование эвристической деятельности школьника.
Компьютерный тренажер, созданный на основе эвристикодидактических конструкций (ЭДК), можно считать таким средством, так как
ЭДК позволяют учащимся (преимущественно без помощи извне) открыть
новое знание об объекте исследования, способе или средстве
эвристической деятельности и формируют у школьников общую
стратегию наиболее рационального поиска решения некоторого класса
учебных проблем, то есть приемы эвристической деятельности. Такой
тренажер называется эвристическим.
На основе, дидактических материалов по основным разделам
содержательной линии «Уравнения» школьного курса математики нами
разработан пакет электронных эвристических тренажеров.
Каждый эвристический тренажер, в качестве основных разделов
содержит в себе следующие программы из системы ЭДК:
• программу «актуализация знаний»;
• теоретические сведения углубленного характера;
• программу «задача-метод»;
• программу «задача-софизм»;
• программу «эвристики и поиск решения задачи».
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Дополнительными разделами эвристического тренажера служат:
• инструкция, в которой пользователю предлагается ознакомиться
со структурой тренажера, и указана последовательность
выполнения работы;
• исторические сведения – раздел для любознательных учащихся
где они могут познакомиться с историей по соответствующей
теме;
• теоретические сведения основного уровня – раздел, с которым
рекомендуется ознакомиться только тем учащимся, которые
плохо справились с тестом на этапе актуализации знаний.
Все эвристические тренажеры имеют одинаковый интерфейс (рис.1).
Индикаторы
правильности

Окно подсказки
Кнопки
выбора
ответа

Рис.1
Созданные тренажеры позволяют:
•
практически пользоваться материалами, составленными
методистами и специалистами;
•
поддерживать активность учащегося в течение всего периода
обучения, так как он самостоятельно осмысливает учебный материал;
•
своевременно корректировать и отрабатывать плохо усвоенный
материал при выявлении учащимся допущенных ошибок
•
индивидуализировать темп работы с материалом;
•
постепенно приближаться к поиску решения задачи и нахождению
ответа в процессе эвристического диалога, когда внимание акцентируется на
теоретических фактах, некоторых методах решения задачи;
•
самостоятельно найти «свой путь» к открытию, решению и
проверке результатов.
Таким образом, можно говорить о формировании приемов
эвристической деятельности у учащихся в процессе работы с данными
эвристическими тренажерами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
Л.И. Сливина
Общеобразовательная школа № 2,
г.Кировское, УКРАИНА

Работая учителем в школе, сталкиваешься с ситуацией, когда
любознательный первоклашка превращается в апатичного подростка.
Почему это происходит? Кто виноват? Эти вопросы для нас учителей не
являются праздными. Есть ли выход из подобных ситуаций? Знаменитые
психологи предлагают несколько причин падения интереса учеников к
обучению в школе. Но это все равно не решает наши насущные вопросы. И
выход из этого положения надо искать всем вместе: ученым, учителям,
ученикам, психологам, родителям.
На современном этапе образования, когда школа, как и все
общество, претерпевает значительные изменения, появляются новые или
обновленные технологии обучения. Хотелось бы поделится своим опытом
использования некоторых технологий.
Альтернативой уроков в обычной школе для нас учителей стала
городская школа «Эрудит». Каждый год она набирает слушателей на
первый и второй курс. Это ребята 7-8 классов и 9-10 классов. Мы ее
называем школой личностного роста, потому что стараемся всесторонне
развивать наших учеников. Для работы с учениками применяем
инновационные технологии обучения. Наиболее эффективным способом
обучения мне представляется метод проектов. К нему я шла на протяжении
всей моей работы в школе. Сначала это происходило на интуитивном
уровне, а далее появилась потребность в глубоком научном подходе.
Одной из отправных точек в этом пути стала книга Хуторского А.В
«Развитие одаренности школьников». В ней рассматриваются основные
понятия и технологии эвристического обучения; яркие примеры работы со
школьниками, демонстрирующие его возможности.
Оглядываясь назад, я понимаю, что труд был не напрасный. Вот уже
шесть лет мои ученики принимают участие в различных конкурсах
областного и государственного уровней. Они занимают призовые места,
находят своих единомышленников, но главное – они умеют видеть
проблемы, и искать способы их преодоления. Их пример позволяет увлечь
других учеников, и даже взрослые с большим интересом следят за их
достижениями.
Очень важно, что наши украинские школы стали получать
компьютеры, подключаться к Интернету; в каждой школе происходит
формирование медиатек. Радует то, что школьные медиатеки пополняются
не просто компьютерными энциклопедиями, а современными
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обучающими программами. Наиболее интересными ученикам показались
продукты московской фирмы Физикон: «Открытая математика.
Стереометрия», «Открытая математика. Планиметрия»; программы
украинских производителей «Gran2D» «Gran3D» (являются свободными
для скачивания, размещены по адресу http://st.zu.edu.ua/ НАВЧАЛЬНІ
МАТЕРІАЛИ Житомирського держ. університету ім. І.Франка).
Процесс изучения интерфейса и команд программы длится около 10
минут. Выполнение практических заданий по геометрии вызывает
удовольствие у учеников. Задания для ознакомления обычно содержат
подробные описания – алгоритмы и средний ученик в состоянии
самостоятельно его выполнить. Задания «на подумать», как мы их
называем, с увлечением решают все. Очень радует то, что таких решений
учениками может быть найдено несколько. После таких уроков ребята с
сожалением говорят о том, что знакомство с этим программным
обеспечением происходит так поздно. Ведь навыки изучения разделов
геометрии и применение компьютеров для обучения должно идти «рука об
руку».
Сейчас формируется еще одна проблема у учителей – предметников
– как не отстать от умнеющих на глазах учеников. Поэтому, наверное,
корпорация Интел развернула свою образовательную программу в 35
странах мира. У нас на Украине эта программа «Навчання для
майбутнього» работает второй год и приносит ощутимые результаты. Ведь
обучая учителей предметников использовать информационные технологии
в своей работе, мы решаем несколько различных по направлению, но
единых по цели задач. Невозможно экстенцифицировать процесс
образования, количественное увеличение заданий на уроках приводит к
апатии и переутомляемости учеников. Сейчас нужно применять
качественно новый подход для того, чтобы воспитать подрастающее
поколение.
Наша школа является одной из 39 опорных школ области, где
тренеры будут проводить обучение по этой программе. Показательно то,
что 16 учителей школы сразу откликнулись на призыв к обучению
проектным методикам. Конечно, существует масса вопросов учебного
плана: оценивание учеников по достигнутым результатам; формирование
умения анализировать полученные результаты; формирование умения
проектировать свою и групповую деятельность; оформление школьной
документации в связи с использованием метода проектов на уроках;
издание учебников, которые будут содержать основные опорные моменты
при создании проектов и так далее. Но важно то, что мы перешли этот
«рубикон» и знаем в каком направлении надо идти.
Наши ученики любят мечтать и спорить: «Какой она будет школа
будущего?» Но ведь будущую школу мы уже строим сегодня.
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ СПОСОБОМ
ЗВЕДЕННЯ ДО РІВНЯНЬ
С.П.Ткаченко, З.Ю.Філер
Технікум Кіровоградського національного технічного університету,
Кіровоградський державний педуніверситет ім. В.К. Винниченка,
м. Кіровоград, УКРАЇНА
Е-mail: filer@kw.ukrtel.net

Пропонуємо метод нев’язки розв’язання нерівностей, який зводить
їх до рівнянь з параметром. Він дає метод відшукання й комплексних
розв’язків нерівностей. Про такі розв’язки в навчальній літературі не
згадується, хоча основна теорема алгебри про корені многочленів
відсвяткувала своє 200 - річчя в 1999 р. В її доведенні використовується
лема Даламбера, де конкретний комплексний вираз робиться від’ємним.
Автор З.Ю. Філер бачив це в підручнику вищої алгебри Г.М. Шапіро, 4-е
вид. 1938 р. ще до вступу в університет, коли навчався в школі. Можливо,
це й призвело майже через 50 років до пошуку комплексних розв’язків
нерівностей. Ідея використана в дипломній роботі С.П. Ткаченко, який
завершує дисертацію про це.
Розв’язання нерівностей – це частковий випадок відшукання
прообразу за даним образом. Цей підхід допоможе студентам зрозуміти
методи розв’язання обернених задач.
Замість нерівності f(x) > 0 отримуємо рівняння з параметром f(x) = t,
t > 0. Проблема близька до задачі аналізу неявної функції, до існування
оберненої функції x(t) = f -1 (t). Швидкість зміни x(t) в точці х0 дорівнює
x ′(t) = 1/f ′(x0) і стає нескінченною при f ′(x0) = 0 – в особливій точці для
неявної функції. Одному t > 0 може відповідати декілька x(t). Для
трансцендентних функцій множина таких х може бути й нескінченою.
Даний підхід дає можливість будувати розв’язки нерівності з
використанням програмних засобів ПК.
Для побудови розв’язків використаємо програмний пакет
Advanced Grapher. Вважаємо, що дана програма, яка розміщується на
одній дискеті (розмір 1Mb) і доступна з мережі Інтернет
(http://www.serpіk.net/agrapher/agrapher.zip),
може
задовольнити
потреби учнів, відповідатиме вимогам тих ПК, які є в наявності в
навчальному закладі, або вдома та являтиме собою сходинку від
вітчизняних програмних пакетів Gran до MathCad чи будь-яких інших
такого класу.
Розглянемо приклад. Розв’язком нерівності x2 + 4x + + 5 < 0 (рис. 1)
буде вираз

{

}

x ∈ x1 (t ), x2 (t ) | x1 (t ) = −2 + i 1 + t , x2 (t ) = −2 − i 1 + t , t > 0 .
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Рис. 1
Використання способу зведення нерівностей до рівнянь з параметром
узагальнюється для інших типів нерівностей. Погляд на нерівність як на
рівняння узагальнюється в комплексній множині на рівняння типу f(x)=texp(iϕ),
t∈(a,b) при заданому ϕ∈[0;2π). При ϕ = 0, t∈(0,∞) отримуємо нерівність f(x)>0,
при ϕ = π - нерівність f(x) < 0. Таким чином, тут шукається прообраз променя на
комплексній площині. Ще ширше узагальнення, коли дана область У∈С чи
іншому метричному просторі, і шукаємо її прообраз.
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О ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ К ПРАКТИКЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
О.В. Тутова
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА

Использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в процессе обучения математике создает не только реальные
условия для расширения и углубления содержания математического
образования, но и содействует интенсификации процесса обучения, его
результативности, построению индивидуальной траектории обучения
учащихся, их интеллектуальному развитию, а также развитию
всевозможных умственных действий и приемов мыслительной
деятельности, в том числе и эвристических. Поэтому перед высшей
школой возникает проблема подготовки будущего учителя математики,
способного организовать такое обучение.
В настоящее время разработано значительное количество
педагогических программных средств (ППС), ориентированных на
использование в процессе обучения математике. К ним относятся такие
программы как DERIVE v5.05, GRAN-1W, GRAN-2D, GRAN-3D,
EUREKA, Advanced Grapher 2.08, “Open Planimetry”, “Open Stereometry”,
Dynamic Geometry (DG), “1C: Репетитор. Математика”, “Все задачи
школьной математики: Математика 5-6”, “Все задачи школьной
математики: Алгебра 7-9”, “Все задачи школьной математики: Алгебра и
начала анализа 10-11”, ”Эвристико-дидактические конструкции” (HDC) и
др. Естественно, учителю математики необходимо не только уметь
работать с этими ППС, но и уметь эффективно организовывать процесс
обучения с использованием того или иного ППС.
Одним из основных решений этой проблемы является введение в учебные
планы педагогических университетов системы спецкурсов, которая включает
спецкурсы: «Прикладное программное обеспечение профильного обучения
математики» для студентов 4 курса; «Информационно-коммуникационные
технологии в профильном обучении математики» для специалистов и
«Информационно-коммуникационные технологии в процессе деятельности»
для магистров. Целью этой системы является: знакомство с существующими
ППС и их анализ с точки зрения использования в учебном процессе,
формирование компьютерной грамотности студентов, т.е. формирование
знаний, умений и навыков использования компьютера при решении
разнообразных учебных задач с использованием ППС, изучение основ
внедрения ИКТ в процесс обучения математике, ознакомление с приемами
организации учебного процесса с использованием ППС по математике.
440

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

Материалы спецкурса «Прикладное программное обеспечение
профильного обучения математики» помогут студентам 4 курса
разобраться в многообразии программ, предлагаемых для использования
на уроках математики, сформировать навыки работы с педагогическими
программными средствами и проанализировать эти средства с позиций
профильного обучения. Одной из главных задач данного спецкурса
является вычленение ППС, которые создают основу для перехода от
механического применения знаний, умений и навыков к овладению
умениями самостоятельно «открывать» знания на основе осуществления
экспериментально-исследовательской деятельности.
Спецкурсы
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
профильном обучении математики» для специалистов и «Информационнокоммуникационные технологии в процессе деятельности» для магистров
обеспечат подготовку студентов в организации процесса обучения математике
на компьютерно-ориентированном уроке, позволят осознанно подойти к
заданию целей, отбору материала, вычленению методов и форм обучения
математике с использованием разнообразных компьютерных средств обучения.
Конечно же, методика применения компьютера на различных занятиях не
может быть одинаковой. Содержание конкретного занятия, различные
возможности ППС, различный профессиональный уровень подготовки
преподавателей в отрасли компьютерных технологий влияют на методические
приемы использования компьютера. Решающее значение имеют возрастные
особенности обучаемых, а также уровень их математической подготовки. Все
эти вопросы рассматриваются на лекционных занятиях спецкурсов,
анализируются и прорабатываются на практических занятиях. Кроме того,
студенты в качестве индивидуального задания разрабатывают планы конспекты
уроков математики с применением ППС различного типа.
Различие спецкурсов заключается в том, что специалисты знакомятся
с методическими основами внедрения ИКТ в профильное обучение
математике, а магистры помимо этого получают возможность узнать о
программах, предназначенных для использования в высшей школе и для
научной деятельности, а также изучают основы внедрения ИКТ в процесс
обучения математике высшей школы.
Другим, не менее эффективным решением проблемы подготовки
будущего преподавателя математики к практике использования ИКТ,
является посещение курсов, семинаров для учителей математики на базе
Донецкого ОблИППО, что повышает эффективность подготовки молодых
специалистов, и обеспечивает переквалифицикацию опытных учителей.
Таким образом, подобные решения данной проблемы позволяют
качественно подготовить учителя математики к практике использования
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения
математике, как в профильной, так и в высшей школе.

441

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
М.А.Умрик
Национальный педуниверситет им. М.П.Драгоманова
г.Киев, УКРАИНА
E-mail:umrik@bigmir.net

Изменения, происходящие во всем мире и носящие общецивилизационный характер, требуют широкой интеллектуализации
общества в целом и роста образовательного уровня каждого отдельного
человека. В наше время, когда навыки и образовательные требования в
рамках профессии постоянно изменяются для того, чтобы можно было
использовать все возможные новации и технологии, так важно научить
молодого человека самостоятельно мыслить, работать, переобучатся и
переквалифицироваться, используя при этом все возможные новейшие
технологии обучения.
Уже давно открытое и дистанционное обучение является
практически всеобще признанным и широко используется во всех
развитых странах.
Перечисляя основные преимущества дистанционного обучения в
основном акцентируют внимание на:
- удобстве места и расписания;
- автономии ученика;
- возможности использования новых информационных технологий.
Многое уже говорилось о возможностях дистанционного обучения и
удачной реализации этих возможностей в развитых странах. Сюда
относится получение высшего и второго высшего образования, проведение
различных дистанционных курсов и тренингов для повышения
квалификации персонала и многое другое.
Получение необходимых основных знаний, навыков, умений для
будущей профессии происходит в высших учебных заведениях. Но, как
уже говорилось ранее, этого совершенно не достаточно, чтобы быть
компетентным в полной мере и работать по-современному.
Мы хотим акцентировать внимание на возможностях использования
такого вида Интернет-технологий как дистанционные технологии
обучения при организации самостоятельной работы студентов. Это
объясняется тем, что само использование таких технологий резко
повышает индивидуальную активность учащихся, возрастает их
самоинициатива, независимость в обучении, мотивация, возможность
успешно конструировать и реализовывать собственные методы и средства
в учебной практике. Использование таких средств дает возможность
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применять проблемность в обучении: студент самостоятельно занимается
поиском необходимой информации, изучает, анализирует и сравнивает
полученные точки зрения на усваиваемый предмет, выбирает наиболее
целесообразную из них и занимается построением собственного
оригинального решения. При этом развиваются навыки творческой
деятельности, исследовательских умений, студенты учатся самостоятельно
мыслить, учиться и работать. Основой учебного процесса с
использованием дистанционных технологий обучения является активная,
контролированная самостоятельная работа студента, который сам
формирует индивидуальный график учебы, выбирает место и время
занятий. Молодые люди, при обучении и организации самостоятельной
работы которых используются дистанционные методы и технологии,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной деятельности,
исследовательские и информационные умения, стремление к обучению в
течение всей жизни. В будущем они станут конкурентоспособными на
рынке труда, профессионально гибкими и мобильными.
По нашему мнению, принимая во внимание все финансовые,
организационные и психологические моменты, связанные с внедрением
дистанционного обучения в образовательный процесс в Украине, речь в
ближайшей перспективе может идти преимущественно об органически
смешанном классическом и дистанционном обучении.
Понимая, что все-таки Интернет инструмент молодых, в первую
очередь нужно ознакомить и научить успешно использовать
дистанционные технологии в обучении именно студентов педагогических
вузов, будущих учителей информатики. Поэтому в Национальном
педагогическом университете имени М.П.Драгоманова планируется
реализация пробного проекта организации самостоятельной работы
студентов информатики с использованием дистанционных технологий
обучения.
Цель этого проекта, во-первых, научить будущих учителей информатики
использовать компьютерные Интернет-технологии, а именно, технологии
дистанционного обучения, во-вторых, сформировать исследовательские умения
и навыки работы в глобальной сети Интернет - быстрый поиск всей
необходимой информации и целесообразное ее использование, в третьих,
получить ценный опыт организации смешанного учебного процесса с
использованием как традиционных, так и дистанционных технологий обучения,
в-четвертых, в будущем эти студенты смогут заниматься постоянным
самообразованием, повышением своей квалификации используя все возможные
современные технологии обучения, и самое главное – эти будущие учителя
информатики смогут сами организовывать и проводить обучение, используя
дистанционные технологии.
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ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНОМУ
КУРСІ „МАТЕМАТИКА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ”
О.М. Хара
Інститут дистанційного навчання НПУ ім. М.П. Драгоманова
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: Khara@rambler.ru

Сьогодні розвиток інформаційного суспільства ставить нові завдання
перед людиною. Обов'язковими елементом загальної культури особистості
стає володіння математичними знання і методами. Вивчення математики
сприяє розвитку розумових навичок людини, формує творче та абстрактне
мислення, вчить раціонально розв'язувати життєві проблеми.
Протиріччя між сучасними вимогами суспільства до професійної
підготовки випускників і вимогами вищих навчальних закладів до
математичної підготовки абітурієнтів і результатами навчання у
загальноосвітніх школах має розв'язати система довузівської підготовки,
яка переходить на якісно новий рівень з використанням технологій
дистанційного навчання.
Дистанційне навчання – індивідуалізований процес передачі та
засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини,
який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного
учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій. У процесі дистанційного навчання використовуються
дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання
за окремими дисциплінами [2].
Дистанційне навчання, зберігаючи позитивні якості стаціонарного
навчання, усуває його недоліки, зокрема:
 посилює активну роль людини в особистій освіті: у постановці освітніх
цілей, виборі домінантних направлень, форм та темпів навчання у різних
закладах освіти;
 значно збільшує обсягу доступних освітніх масивів, культурноісторичних досягнень людства;
 надає можливості спілкування з педагогами-професіоналами,
консультування у спеціалістів високого рівня, незалежно від їх
територіального розташування;
 збільшення евристичної складової навчального процесу за рахунок
застосування інтерактивних форм занять, мультимедійних навчаючих
програм.
Ефективна взаємодія між учителем та учнями змінюється за допомогою
методів навчання. Широко поширеною є класифікація методів за типом
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пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
проблемний виклад, евристичний, дослідницький методи навчання.
У таблиці проілюстровано, яким чином можна реалізувати методи
навчання у дистанційному курсі на різних етапах навчання.
Етапи
навчання
Активізації
уваги учнів
Виклад
нового
матеріалу

Методи за типом
пізнавальної діяльності
пояснювальноілюстративний,
проблемний виклад
пояснювальноілюстративний,
проблемний виклад,
евристичний, дослідницький

Навчання
розв'язуванню
задач

репродуктивний,
проблемний виклад,
евристичний, дослідницький

Закріплення і
контроль
знань і вмінь

репродуктивні,
евристичний

Реалізація в дистанційному курсі
аудіокліп, відеокліп, анімація, гіпертекст
аудіокліп, відеокліп, гіпертекст,
мультимедіа-лекція, інтерактивне
спілкування (заняття), електронний
підручник
аудіокліп, відеокліп, гіпертекст,
мультимедіа-лекція, тренажери,
інтерактивне спілкування (заняття),
електронний підручник
тренажери, листування, інтерактивне
спілкування, інтерактивне тестування,
електронний підручник

З таблиці видно, що евристичний метод можна використовувати
практична на всіх етапах навчання.
Скафа О.І. визначає евристичне навчання математики як дидактичну
систему, спрямовану на формування навчально-пізнавальної евристичної
діяльності учня, на оволодіння знаннями, навичками й уміннями з
математики через конструювання учнем своєї освітньої траєкторії під час
вивчення математики.[5] Вона поділяє евристичні методи навчання на:
 когнітивні (евристичного спостереження, гіпотез, прогнозування, помилок);
 креатині (придумування, „мозковий штурм”, синектики, морфологічної
скриньки, інверсії);
 оргдіяльностні (евристичного дослідження, самоорганізації навчання,
рецензії, проектів) [4].
На наш погляд, використання евристичних методів навчання і організація
евристичної діяльності слухачів на основних етапах навчання в дистанційному
курсі математики зарадить формалізму та натаскуванню під час підготовки
абітурієнтів та сприятиме свідомому оволодінню змістом курсу.
У виступі передбачається наведення прикладів використання
евристичних методів та прийомів навчання у представленому
дистанційному курсі „Математика для вступників”.
ЛІТЕРАТУРА
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ
АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА
Е.В.Хорольская
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА

Характерной особенностью современного этапа развития общества является
быстрое проникновение информационных технологий во все сферы общественной
жизни. Не является исключением и сфера образования. Особенно это касается
изучения математики, в том числе алгебры и начал анализа. Эффективность
применения ИКТ при изучении этого курса в значительной мере зависит от того,
какие, когда и как используются педагогические программные средства.
При изучении алгебры и начал анализа целесообразно использовать
DERIV, EUREKA, GRAN1. GRAN1 – одно из средств визуализации задачи и
ее решения, которое делает диалог ученика и учителя более доступным и
эвристичным. С помощью данного программного средства учащиеся
способны самостоятельно выдвигать гипотезы, делать допущения
относительно наблюдаемых закономерностей, имеют возможность
экспериментально их наблюдать и т.д.
В большей мере, чем вышеуказанные программные средства,
способствует
организации
эвристической
учебно-познавательной
деятельности применение обучающих программ, в особенности
обучающих программ, созданных на основе эвристико-дидактических
конструкций (ЭДК). Это связано с тем, что они постепенно приближают
обучаемого к поиску и нахождению ответа в процессе эвристического
диалога, когда акцентируется внимание на теоретических фактах,
некоторых методах решения задачи, предлагается “размытое наведение” на
поиск решения и дается возможность самостоятельно найти “свой путь” к
открытию, решению и проверке результатов. Разработкой ЭДК и
соответствующих программ занимаются в Донецком национальном
университете (автору принадлежит разработка эвристического тренажера
по теме: «Функции. Графики. Свойства функций»).
Следует отметить, что применение программных педагогических
средств дает положительный результат только при умелом их
использовании при организации учебно-познавательной деятельности
учеников. В противном случае результат может оказаться и
отрицательным. Так, с помощью программных средств ученик может
решать уравнения и неравенства и их системы, не зная формул для
нахождения корней, метода исключения переменных, метода интервалов и
так далее; вычислять производные и интегралы, не зная их таблиц,
исследовать функции, не зная алгоритмов их исследования. И если эти
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возможности применять только для получения ответа к задаче, а не для
того, чтобы обратить внимание на какие-то другие существенные стороны
задачи, то применение ИКТ приведет к “механическому нажатию
кнопочек”, а не к развитию творческой личности.
Использование тех или иных программных средств возможно при
изучении практически каждой темы курса. Обратим внимание на некоторые
моменты. Одной из основных линий всего курса является изучение графиков
различных функций. Причем при введении графиков тригонометрических
функций, степенной, показательной функций используется построение по
точкам. Это довольно громоздкая работа. Кроме того, из-за неаккуратного
построения в тетрадях учеников графики, скорее всего, получатся несколько
искаженными. Из-за ограниченности тетрадного листа, учащиеся построят лишь
небольшой кусок графика. А это может способствовать формированию
неправильного представления о соответствующем графике в целом.
Иллюстрация же графиков с помощью различных программ после объяснения,
как именно они получаются, способствует устранению этих пробелов. Причем в
ходе такой работы формируется эвристическая деятельность учащихся, так как
они учатся контролировать себя, искать различные способы получения
необходимого результата, делать выводы, выдвигать гипотезы и проверять их.
Например, достаточно часто случается, что учащиеся, отметив
несколько точек при построении графика показательной функции, строят
его, не соблюдая динамику роста показательной функции: слишком крутой
или слишком пологий. Чтобы этого избежать, можно, предварительно
выдвинув гипотезу, построить график с помощью компьютера на большом
интервале. Тогда общая тенденция скорости роста усвоится лучше.
С помощью компьютера очень наглядно можно продемонстрировать
отражение периодичности тригонометрических функций на их графиках, так как
появляется возможность посмотреть на них на любом промежутке числовой оси.
Появляется возможность быстро и эффективно актуализировать знания
по построению графиков функций с помощью преобразований графиков.
Привыкнув использовать компьютер для проверки утверждений,
полученных теоретически, учащиеся сами предложат обратное: при
столкновении с неизвестным использовать компьютерную поддержку для
выдвижения гипотезы. Так, можно организовать подобную работу для
выдвижения гипотезы о взаимном расположении графика функции и графика
обратной функции, о монотонности показательной и логарифмической функций
в зависимости от основания степени и логарифма соответственно и других.
Еще одно направление применения компьютеров при изучении
алгебры и начал анализа – приучение к самоконтролю. Это позволяет
организовать эвристическую деятельность учащихся и подготовить их
действовать в условиях, когда от каждого человека требуются умения
думать, критически осмысливать и оценивать происходящие в обществе
изменения, отстаивать свои мысли и идеи.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
МАТЕМАТИКИ У ВНЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Н.В. Шульга
Харківська філія Українського державного Університету
економіки і фінансів, м.Харків, УКРАЇНА
E-mail: schulganv@mail.ru

Сучасний ринок праці в Україні вимагає від фахівців економічного
профілю вміння застосовувати свої знання в різних галузях народного
господарства. Для підготовки такого фахівця у вищих ВНЗ потрібно приділяти
багато уваги не тільки спеціальним дисциплінам, а й базовим, що будуть
слугувати підґрунтям, яке сформує гнучкий апарат мислення, який буде
слугувати основою для подальшого самостійного накопичення знань.
Для спеціалістів економічного профілю таким базовим предметом є
математика, під час викладання якої необхідно не тільки передати
студентам ті знання, що включені до навчальної програми, а навчити ці
знання використовувати як для вирішення задач, з якими вони зустрінуться
на протязі своєї професійної діяльності, так і для подальшого
самовдосконалення, самоосвіти. Постала необхідність пошуку нових
засобів інтенсифікації навчального процесу та активізації пізнавальної
діяльності студентів під час занять математикою.
Одним з таких засобів може стати інтерактивна технологія навчання.
Яким чином можна використати інтерактивну технологію навчання для
активізації пізнавальної активності?
По – перше, під час викладання теоретичного матеріалу на лекціях.
Для представлення інформації на лекційних заняттях чудово підходить
майстер презентацій PowerPoint, програма GRAN, розроблена НДПУ ім.
М.П. Драгоманова, та ін.
По – друге, на практичних заняттях інтерактивні технології можна
використовувати в наступних формах:
•
заняття з частковим використанням комп’ютерних технологій.;
•
заняття, що повністю побудоване на використанні інформаційних
технологій. Для студентів, що навчаються у ВНЗ економічного профілю на
таких заняттях доцільно використовувати програму MS Excel [2], що містить
велику кількість вбудованих математичних функцій та програму GRAN [1], яка
дає можливість графічного аналізу функцій.
• розв’язання проблемних задач за допомогою інформаційних
технологій.
Окремою задачею впровадження інтерактивних технологій в процес
навчання математичним дисциплінам є необхідність включення до
навчальних програм лабораторних робіт.
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Використання інтерактивних технологій під час самостійної роботи
студентів також повинно посісти одне з провідних місць. Це можуть бути і
використання електронних підручників та посібників для самостійного
опрацювання матеріалу, розв’язування самостійних проблемних та
пошукових завдань з використанням інформаційних технологій, перевірка
самостійно опрацьованого матеріалу за допомогою тестування.
Електронний підручник повинен стати чи найголовнішим засобом
самостійного опрацювання матеріалу з математики. Але для цього, при
побудові таких підручників, на мою думку, бажано дотримуватись
наступних рекомендацій: теоретичний матеріал такого підручника або
посібника повинен бути чітко структурований та містити чіткі логічні
зв’язки між всіма темами і мати також досить легку і зручну навігацію по
всій структурі підручника. Такий підручник повинен містити також
теоретичний матеріал не тільки з тем, що виносяться на самостійне
опрацювання, а повністю весь матеріал курсу. В електронному підручнику
повинні бути також приклади розв’язання практичних завдань з
детальними поясненнями та посиланнями на відповідний теоретичний
матеріал; задачі для самостійного опрацювання або тести для перевірки
здобутих самостійно знань; організований зворотній зв’язок.
Для того, щоб розв’язання проблемних завдань з використанням
інтерактивних технологій, під час виконання самостійної роботи,
проходило ефективно, необхідні детально розроблені методичні вказівки.
Вони дадуть змогу студентові чітко усвідомити мету та завдання, які
потрібно виконати і кінцевий результат, який необхідно отримати.
Важливе місце в активізації пізнавальної роботи студентів (як самостійної
так і аудиторної) є її контроль та оцінка якості. На сучасному етапі все більшу
роль в цьому процесі починає відігравати тестування, адже воно виключає
особистісний вплив на оцінку як з боку викладача, так і з боку студента;
скорочує в часі і сам процес контролю, і час на очікування оцінки; дає змогу
більш ефективно скоригувати навчальний процес викладачеві.
Таким чином, інтерактивні технології навчання мають великі
можливості в активізації пізнавальної діяльності студентів та в
інтенсифікації процесу навчання математиці, але для ефективного їх
впровадження вищим навчальним закладам необхідно спрямувати свою
роботу на удосконалення технічної бази, підготовку методичного
забезпечення, розробку електронних підручників та посібників для
самостійної роботи студентів, підготовку тестів.
ЛІТЕРАТУРА
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SOME PROBLEMS OF CREATION THE DISTANCE COURSE
OF THE MATHEMATICS AND WAYS OF THEIR SOLVING
N.Ignatova
Donetsk National Univercity, Donetsk, UKRAINE
E-mail: nataliign@mail.ru

Distance education – is an emerging form of education. The number of
studies in various spheres of distance education has increased enormously in the
last ten years. Besides the increasing number of researches, both theoretical and
practical, some institutes offer distance education courses [1]. We examine the
developing trends in studies of distance education and find out that there are no
full distance courses in mathematics. We consider questions of psychologypedagogical and methodical aspects of the study of distance education. Distance
teaching will support pupils motivation, promote learning effectiveness. For this
purpose it should be offered in a way that makes the study relevant to the
individual learner and his/her needs, creating feelings of rapport between the
learner and the distance education institution (its tutors, counsellors, etc),
facilitating access to course content, engaging the learner in activities,
discussions, and making decisions, and generally catering for helpful real and
simulated communication to and from the learner.
Many educators embrace the idea that pupils today learn better using the
new technologies that can provide a dynamic representation of information and
concepts [2]. In teaching mathematics, considerable effort continue to push
forward the development of user-friendly systems, important to a deeper
understanding of mathematical concepts.
Successful distance education systems involve interactivity between
teacher and students, between students and learning environment and among
students themselves, as well as active learning in the classroom. So, we propose
to include “Joint creative projects”, which used the method of creation of
problem situations in the structure of the distance course. These problems are
solved by all pupils of the course. For example, let’s take to consideration the
theme “Functions”. We may propose to pupils one of the next creative projects:
1) to specify as much as possible properties of the given function;
2) to find out as much as possible ways of solving of the given task;
3) to give examples of known functions of two or three variables from
physics or geometry;
A combination of mathematics, computer graphics, and communications
technology is required to give students a mathematical and technological
experience that is a more dynamic way of learning. Pupils can use different
software tools for the simplification of their process of learning such as Maple,
GRAN, Mathematica. But all of these programs are needed to be installed and
contain a lot of operations. We have developed a simple, but very useful
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program to work with graphics. It has very user-friendly interface and allows to
draw one or more graphics on the same coordinate plane using different colors
and stiles of lines or points of
graphics. It can save pictures to the
file in its own format for further
working with it. And it can save
figure in the clipboard to paste it in
any text editor (for example MS
Word) to send e-mail to the tutor.
This way our Graphic Constructor
gives an opportunity to draw the
graphics of pupils. So, it helps to
answer the question “Give an
example of the function … (with
different properties)”. But a lot of
programs like our are not so useful
when we ask “to draw the graphics
of the function… (for example y = x 2 + 5 or y =

x +1
)”, because we don’t know
x −1

if pupil can draw it (he has drawn it himself) or this graphic was drawn by
program. In fact, we can’t see the power of the formation skills of drawing
graphics in distance learning. That’s why we have to use functions also, which
expressions is not obvious. For example,
1)
2)
3)
4)

5) (x-y)2+(x-1)2=0
6) y2-9=0
7) x 2 + 2 3 x + y − 4 y + 7 = 0
8) x 2 + 5 y 2 + 4 xy + 2 y + 1 = 0

xy+3x-2y=6
y+|y|=x
y=x|y|
xy2-3xy-6y=18

So, visualization is important for teaching mathematics for all pupils. But
those pupils studying by distance learning methods pose a questions balance.
One strategy for the mathematics lecturer is to provide a selection of graphical
solutions to appropriate problems, on the network. Distance education pupils
will then have the opportunity to study those solutions without losing an
advantage to their face-to-face colleagues. Without having a uniform software
and resources environment for all pupils this method will not be of much
benefit.
REFERENCES
1. Основы открытого образования. – Т.1/ отв. ред. В.И. Солдаткин. –
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TEACHING OF ECONOMETRICS BY THE COMPUTER
MATHEMATICAL SYSTEMS
Yu.Polshkov
Donetsk national university, Donetsk, UKRAINE
E-mail: yulian@stels.net

In this message the author will tell about opportunities of computer
mathematical system «WinQSB» for studying econometrics. The system
contains library “Forecasting and Linear Regression”. This library allows to
build linear econometrical models and to carry out accompanying calculations.
Work begins with introduction of the data. Then the command “Solve and
Analyze” and “Perform Linear Regression” is carried out. The menu “Results”
contains such operations: “Show Regression Summary”; “Show ANOVA”;
“Show Correlation Analysis”; “Show Regression Equation”; “Show Regression
Line”; “Show Residual Analysis”.
We shall show work of library “Forecasting and Linear Regression” on an
example which is applied to system «WinQSB». The example is submitted as
sequence of information windows.
Load a Problem

Solve and Analyze

Regression Summary

Analysis of Variance (ANOVA)

Correlation Analysis

Regression Equation

452

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

Regression Line – 1

Regression Line – 2

Residual Analysis

Perform Estimation and Prediction

Help Linear Regression

We notice, that computer mathematical system «WinQSB» works quickly
and contains detailed “Help”.
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SUMMARY

Akulenko I. THE DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN
CONTENT, LOGIC AND HEURISTIC COMPONENTS OF SCHOOL
TRAINING IN MATHEMATICS. The article deals with the dialectic,
dynamic connections of content, logic and heuristic components of school
training in mathematics.

Ô

Ô

Ô

Atanov G.. FROM PEDAGOGY – TO DIDACTICS. In the paper, the
activities approach of the scientific psychology is contrasted with the knowledge
one of the traditional pedagogy. Groundlessness of many pedagogy approaches,
as well as non-science of many its categories and concepts are shown. The
methodological principles of the modern didactics have been formulated.

Ô

Ô

Ô

Babak N. ORGANIZATION OF THE SCHOOLCHILDREN’S
CORRECTIVE ACTIVITIES AT LESSONS OF MATHEMATICS. The
work deals with the practical methods of the realization of the regional program
“Monitoring of the quality of the education”, in particular the organization of the
pupils’ corrective work, that promotes the formation of the reflexion of the selfcontrol and self-appreciation.

Ô

Ô

Ô

Baklanova M. THE USAGE OF MODERN DIDACTIC CONCEPT
FOR ACTIVIZATION OF STUDENT’S LEARNING PROCESS IN
TEACHING THE MATHEMATICAL DISCIPLINES. The analysis of
subjective concept of activity is held, that satisfies the pragmatical interests and
needs, concept of aiming and communicating didactics in the usage of basic
ideas of these concept for activization of learning process.

Ô

Ô

Ô

Berezkina I. FORMATION OF READINESS OF THE FUTURE
ENGINEERS TO PROFESSIONAL WORK BY MEANS OF
INFORMATION TECHNOLOGIES. The basic directions of application of
new information technologies are considered at training to the higher
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mathematics, directed on formation of the expert prepared for active
professional work.

Ô

Ô

Ô

Bevz V. USE OF A HISTORICAL MATERIAL IN THE COURSE OF
METHODS OF TEACHING MATHEMATICS. On concrete themes of the
course of methods of teaching mathematics possibility and necessity of use of
elements of a history of mathematics for professional training of the future
teachers of mathematics are demonstrated.

Ô

Ô

Ô

Beygelzimer А., Beygelzimer Y., Nosovytska G. ЯК НЕНАВ'ЯЗЛИВО
ВІДПОВІСТИ НА ЗАПИТАННЯ: «НАВІЩО?». Пропонується
використовувати ряд прийомів при вивченні студентами – техніками
курсів, в яких багато математики. Це прийоми: випередження подачі задач,
„угадування” кінцевих формул, використання наочних образів.

Ô

Ô

Ô

Bezpalchuck S. COMPUTER-ORIENTAL LESSON AS MEANS OF
INTENSIFICATION IN TEACHING MANHEMATICS. This work shows one
of the way of intensification in teaching mathematics – computer lessons. The article
introduces the experience of preparing for lesson of receiving new knowledge on the
following theme: "Monomial and Its Standart Form" on algebra in 7th form. The
advantages of new methodic is based on the results in monitoring of good progress in
studying of seventh-formers in Donetsk school 114.

Ô

Ô

Ô

Bilousova L., Goroneskul M. FORMATION OF THE FUTURE
ENGINEERS' MATHEMATICAL COMPETENCE WITH USE OF A
COMPUTER MODELING IN THE COMPUTER ENVIRONMENT
MAPLE. The article acquaints with the approach to formation of the future
engineers' mathematical competence. The base of this approach is use of modern
computer environment Maple that is support of mathematical activity for
application of computer modelling to the process of teaching mathematics.

Ô

Ô

Ô

Bogatyreva I. HEURISTIC TECHNIQUES AT MATHEMATICS
LESSONS IN 5 CLASS. In article questions of formation of heuristic
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techniques of the solution of developmental tasks are considered at teaching
mathematics in the 5th form. Examples of some receptions are given.

Ô

Ô

Ô

Bogracheva L. НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЮ МАТЕМАТИЧНИХ
ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВИХ
МЕТОДІВ І ТЕХНІКИ. Йдеться мова про навчання математиці в початковій
школі на основі використання ігрових методів. Приводяться приклади
використання гри оригамі на уроках геометрії, а також гри в магазин на уроках
арифметики.

Ô

Ô

Ô

Bondarenko Z. THE ORGANIZATION, CARRYING OUT, REZULTS
PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON USE IT IS COMPUTER - FOCUSED
TECHNIQUES OF STUDYING OF THE DIFFERENTIAL EQUATIONS AT
TECHNICAL UNIVERSITIES. In clause(article) the problem of use of computer
technologies is considered(examined) at studying the differential equations at
technical universities, and also the organization, carrying out, rezults pedagogical
experiment on use is computer – focused techniques.

Ô

Ô

Ô

Bratischenko O. USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES - THE
FACTOR OF INCREASE OF MATHEMATICAL EDUCATIONS
FUNDAMENTALITY
AND
DEVELOPMENT
OF
CREATIVE
POTENTIAL OF PUPILS AND TEACHERS. The creative projects created
by pupils of school are considered. Definition of levels of creativity is entered at
work with computer programs.

Ô

Ô

Ô

Braverman A., Kizner E., Samovol P., Applebaum M. МАТЕМАТИЧНІ ІГРИ У НАВЧАННІ. Розглядаються математичні ігри як
оптимальні навчальні засоби для розвитку креативності. Запропонован
досвід авторів за проблемою дослідження.

Ô

Ô

Ô

Brodsky J., Pavlov A. ACTIVITIES THE APPROACH IN
PREPARATION OF THE TEACHER OF MATHEMATICS. The
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theoretical fundamentalses of a realization of fctivies of the approach to
reforming higher pedagogical formation and experience of the authors of his(its)
application in preparation of the teachers of mathematics are considered.

Ô

Ô

Ô

Brusylo Z. EXTERNAL ESTIMATING OF EDUCATIONAL
PUPILS’ ACHIEVEMENTS (THE DONBASS REGIONAL TESTING
CENTER, 2005). In the work are analyzed the external certificate testing results
of Donetsk region schools graduators.

Ô

Ô

Ô

Bulay N., Gorziy T., Proskurnya I. PECULIARITIES OF HIGHER
MATHEMATICS LEARNING FOR THE ECONOMIC FACULTIES OF
PEDAGOGICAL UNIVERSITIES UNDER CREDIT-MODULE SYSTEM.
The structure of a credit for the students of economic specialties of
pedagogical Universities for the course " Higher Mathematics" is given. The
examples of complicated sums and the table of marks distribution according to
the content modules are provided.

Ô

Ô

Ô

Chashechnicova L., Chashechnicova O., Petrenko S. THE USAGE OF
THE NOTION “THE DEFINING POINTS OF THE FIGURE” WHILE
SOLVING THE PROBLEM OF CONSTRUCTING. One of the ways of
improving the effectiveness of solving the problems of constructing by pupils – the
usage of the notion “the defining points of the figure” is touched upon in the article.

Ô

Ô

Ô

Chashechnikova O.S. THE MAKING OF THE CREATIVE
ATMOSPHERE IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS. The
possibilities of making of such an atmosphere in the process of teaching mathematics,
that promote the appearance of creative qualities of the pupils personality.

Ô

Ô

Ô

Chekaramit L. ABOUT A PROBLEM OF PREPARING THE TEACHER
OF MATH FOR THE USING OF ICT. The possibilities of different pedagogical
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technologies in perfection professional preparation of students for the work of teacher
are analyzed.

Ô Ô

Ô

Cherkasov N., Emchenko E. TO A QUESTION OF A TECHNIQUE
OF DRAWING UP OF THE TESTS. One of possible (probable) techniques
of development and drawing up of the tests on technical disciplines as algorithm
is stated, owing to which drawing up the matrix of the test with the instruction
(indication) quantitative and видового of structure of the test tasks is formed in
view of their importance.

Ô

Ô

Ô

Coda S. APPLICATION OF TEST DIAGNOSTICS IN CHECKING
SYSTEM IN QUALITY OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF
STUDENTS FROM MATHEMATICAL DISCIPLINES IN ZNZ. In the article
the process of application of test diagnostics in the checking system in quality of
educational achievements of students from mathematical disciplines in general
educational establishments is examined. Considerable attention is spared to
methodology of determination of level of educational achievements of students from
mathematics with the purpose of subsequent correction and creative development of
individual mathematical capabilities of students with the use of test technologies. By
an author the ways of decision of problem of transition from the traditional systems of
determination of level of educational achievements of students to the system with the
use of test technologies are offered.

Ô

Ô

Ô

Daher K. INFORMATION TECHNOLOGIES AND NEW FORMS
OF TEACHING MATH. The article is devoted to the problems of applying
informative technologies in the process of teaching mathematics in higher
institutions. The proposed new teaching forms based on Mathimatica system
prove the increased efficiency of teaching mathematics what is affirmed
experimentally.

Ô

Ô

Ô

Dovbysh R. WAYS OF COMPOSING THE CREATIVE TASKS TO
FORM THE SCHOOLCHILDREN’S CREATIVE THINKING. The article
deals with the dominating peculiarities of the schoolchildren’s creative thinking.
A model of composing the is given to form and to monitor the level of
schoolchildren’s creative thinking.

Ô

Ô
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Drachova I., Popova T. SOME FEATURES OF HEURISTIC
TRAINING TO HIGHER MATHEMATICS IN THE TECHNICAL
INSTITUTE. The methods of heuristic training by the example of studying a
theme «analytical geometry in space» are considered.

Ô

Ô

Ô

Dreev A., Filer Z. NUMERICAL QUADRATURES: THE TECHNIQUE
OF DEVELOPMENT OF IDEA. The general approach to teaching numerical
methods is offered. They were developed before occurrence of the computer that has
caused approximation by polynomials. Use these methods and on new engineering
though mathematical соprocessor allow to work with all standard functions.

Ô

Ô

Ô

Driban V., Penina G. SOME PHILOSOPHIC QUESTIONS OF
MATHEMATIC INFINITY AND STUDENTS’ FORMATION OF
SCIENTIFIC OUTLOOK. Philosophic questions, connected with mathematic
infinity, are shortly examined in the aspect of students’ formation of scientific outlook.

Ô

Ô

Ô

Dveirin M. ABOUT TEACHING OF ELEMENTARY GEOMETRY
IN THE PROCESS OF PREPARING THE TEACHERS OF MATH FOR
MODERN SCHOOL. The question about preparing the teachers of math in the
area of elementary geometry is concidered. Occuring processes of extending and
variation are taken into account.

Ô

Ô

Ô

Dzundza A., Tsapov V. SOME ASPECTS OF EDUCATIONAL WORK
WITH TALENTED CHILDREN. Recently all conditions have been created in
Ukraine for installation the so-called environment for talented children. The society
of teacher expect a great work to explain the principles of real humanism consisting
of respect and acknowledgment of every personality’s unique.

Ô

Ô

Ô

Evseeva E. STUDENT MODELING IN A SUBJECT «MATHEMATICS FOR ECONOMISTS». Thematic, operating, functional, procedural,
and semantic subject models in a subject «Mathematics for economists» are
described. The semantic subject model is considered in detail, it is represented in
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appearance of the semantic synopsis. Аn example of the semantic synopsis in
Linear algebra, which is used for organization of the learning activities.

Ô

Ô

Ô

Fedchenko L. ABOUT THE MONITORING OF THE SCHOOLCHILDREN’S QUALITY OF KNOWLEDGE IN MATHEMATICAL
EDUCATION IN DONETSK REGION. The system of the regional model of
monitoring of the pupils’ education is being depicted in donetsk region. it provides
the definition of the mastering quality in the programmed knowledge and formation
the pupils’ self-appraisal and their training in mathematics.

Ô

Ô

Ô

Filatovа N. USING OF ECONOMIC MATHEMATICAL MODELS
IN TEACHING OF MATHEMATICAL DISCIPLINES. The problems of
creation and using of economic mathematical models for the analysis and
prognostication of economic processes and phenomena are examined.

Ô

Ô

Ô

Filatova T. USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF
INTEGRATION IN EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE. In the theses the
problems of introduction of new technologies in educational processes, directions of
their use in the conditions of the Bolonsky process are examined.

Ô

Ô

Ô

Filer Z. AUTHOR'S EXPERIENCE OF HEURISTIC RECEPTIONS
APPLICATION IN STUDYING AND TEACHING OF MATHEMATICS.
Heuristic experience of teachers of the author and his own receptions of teaching of
mathematics at school and HIGH SCHOOLS is described. As concrete examples of
the heuristic approach are resulted in teaching mathematics, and finds in the
mathematics and its (her) appendices. Interaction of experience of teaching of the
author with scientific searches in mathematics and her appendices is shown.

Ô

Ô

Ô

Flegantov L. ESTIMATION OF EDUCATIONAL OUTCOMES OF
THE STUDENTS IN CREDIT-MODULAR SYSTEM OF TUTORING.
The technique of the accounting and estimation of educational outcomes of the
students in credit-modular system of tutoring is considered. The conclusion
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about necessity to integrate a credit-modular system of tutoring with rating of
the students is substantiated.

Ô

Ô

Ô

Fomkina E. METHODICAL PARTICULARITIES OF ORGANIZING
TEACHING MATHEMATICS DISCIPLINES TO CORRESPONDENCE
STUDENTS. This article considers psychological and pedagogical problems of
organizing and delivering sessions for correspondence students and defines
ways of overcoming these problems.

Ô

Ô

Ô

Fortuna V. THE ROLE OF MATHEMATICS IN THE DEVELOPMENT
OF CREATIVE TALENT. It is described the possibility of development of the
creative abilities while studying mathematics.

Ô

Ô

Ô

Galayko J. TO THE ISSUE OF WORK PLANNING OF
MATHEMATICS DISCIPLINES TEACHERS FOR MANAGEMENT
STUDENTS. The feasibility of work planning of Mathematics disciplines
teachers in Universities is grounded. Basic approaches to this activity is
suggested with taking into account professional peculiarities of training.

Ô

Ô

Ô

Gandel Yu.
ON
DEVELOPING
PSEUDODIFFERENTIAL
OPERATOR THEORY WHICH CAN BE PRESENTED BY
HYPERSINGULAR INTEGRALS. Pseudodifferential operator is introduced
which can be presented by hypersingular integral in sobolev space of 2π periodical functions. Some his properties are considered.

Ô

Ô

Ô

Garbich M., Garbich O. ROLE OF TESTING IN WORK WITH
INTELLECTUAL-CREATIVE CHILDREN. Tests for determination of mental
gift and educational progress enable most profitable to take diferentsiyno-integrovatiy
approach to the evaluation of knowledge’s, abilities, skills of schoolboys.

Ô

Ô

Ô

Glavatskih I. IMPROVEMENT OF PREPARATION OF THE
EXPERTS ON A DIRECTION" THE ENGINEERING MECHANICS" IN
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A CONTEXT BOLONSKII OF PROCESS. Is spoken about necessity and
ways of entry of system of maximum formation(education) of Ukraine in
Bolonskii process on an example of introduction in educational process of
кредитно-modular system by preparation of the engineers mechanics.

Ô

Ô

Ô

Glukhova M. INFORMATIVE TECHNOLOGY IN MATHEMATICAL
EDUCATION. In this work the question about informative technology usage
for the mathematical tasks solution during teaching of the mathematics in school
and institute is presented.

Ô

Ô

Ô

Glukhovskiy P. МАТЕМАТИЧНА ОСВIТА В АМЕРИКАНСЬКИХ
УНIВЕРСИТЕТАХ ДЛЯ СТУДЕНТIВ ПРИРОДОЗНАВЧИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ. У пропонованiй роботi дається короткий огляд
викладання математики в Американських Унiверситетах для студентiв
природознавчих спецiальностей на прикладi Калiфорнiйського Державного
Унiверситету у Лос-Анжелесi та Нацiонального Унiверситету.

Ô

Ô

Ô

Glyuza O. STATISTICAL REGULARITIES OF THE BASIC CONDITION
OF MATHEMATICAL PREPARATION BY MONITORING RESEARCH. This
research was conducted to investigate the relationship between the elementary and higher
levels of knowledge in Mathematics. It deals with factors which influence these levels of
knowledge.

Ô

Ô

Ô

Gnidenko N., Dzyadyk S. SYSTEM OF BOLOGNA AS A WAY OF
MODERN EDUKATION. The analisis of Bologna sistem’s implementation is
considered in the paper according to both Ukrainian and European higher
education areas. Students’assessment is analysed in comparison with Bologna
sistem’s standards.

Ô

Ô

Ô

Godovanyuk T. PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL BASES TO PERSONALIZATIONS OF THE EDUCATION TO HISTORIES OF MATHEMATICIANS
IN HIGH SCHOOL. The individual approach is considered to study of the histories
mathematicians in pedagogical university.

Ô

Ô
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Goncharova I. TO METHODS OF THE CREATION TO THE
BETWEENSCHOOLS OF HEURISTIC DIRECTIONS OPTIONS
CLASSES. There is considered the particularities of the betweenschools of
heuristic directions options classes under example of the school young
mathematicians’ under Donetsk National University.

Ô

Ô

Ô

Gorda I. THE COMPUTING TESTING AS A FORM OF CHECK IN
THE TEACHING OF MATHEMATICAL SCIENCES. The new form of the
control is offered at study of mathematical disciplines – computer testing and its
advantages in comprasion with other forms of the control. The conditions utilize
of computer testing in educational process and perfomance of several steps
considered for system engineering of the test tasks.

Ô

Ô

Ô

Gorokh V. USE OF DYNAMICAL GEOMETRY PACKAGES FOR
FORMATION PROBABILITY THINKING. The paper deals with discussion
of arranging computer experiments in the framework of dynamic geometry
packages as a mean for conceptualizing in stochastic courses.

Ô

Ô

Ô

Gorr G. THE ROLE OF MEANS ANIMATIONS IN THE
TEACHING OF COMMON COURSE “DIFFERENTIAL GEOMETRY”.
Peculiarities of the course “Differential Geometry” are considered and using
means of animations in the teaching of the course are analyzed.

Ô

Ô

Ô

Gridasova I., Selyakova N. LIMIT OF SEQUENCE. TESTS. The
proposed report is devoted to the problems that may arise during the study
of the theme “Limit of sequence”. The tests that help in teaching this theme
are presented.

Ô

Ô

Ô

Grigoryeva N.
COMBINATION
OF
IN
FORMATIONAL
TECHNOLOGIES AND HISTORICAL-MATHEMATICAL INFORMATION AS MEANS OF ATTRACTION THE FUTURE TEACHERS OF
MATHEMATICS FOR THE ACTIVITY OF HEURISTICALLY
CHARACTER. The paper analyzes the peculiarities of subjects’ elaboration
and systematic securing tasks of researching nature combining mathematical
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material, historical-mathematical information and proposing apply of modern
information technologies.

Ô

Ô

Ô

Grischenko L. CARRING MONITORING ON MATHEMATIC
TRAINING AMONG THE STUDENTS IN THE NETWORK OF
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. This work contains the questions of
information-analytical managing by the quality of education in regional
educational establishments.

Ô

Ô

Ô

Gritsuk Y., Moiseenko V. APPLICATION OF TEST CONTROL AT
STUDYING DISCIPLINE «ІNFORMATICS» IN DONNABA. In the article
main problems, which are met during conducting of test control at the studying
the discipline «Informatics» by the students, and ways of their decision, are
considered on the department of higher and applied mathematics and informatics
of the Donbass national academy of building and architecture.Keywords:
testing, question, simplified pedagogical test.

Ô

Ô

Ô

Gulesha E., Krilova T. DISTANCE METHODS IN TEACHING
MATHEMATICAL DISCIPLINES. Problems and technique of development
and creation of distance course on higher mathematics are considered.

Ô

Ô

Ô

Hill M. ПОВТОРНА НАВЧАЛЬНА ОЦІНКА. Розглядаються декілька
рівнів процесу повтору та на цій основі будуються навчальні оцінки.

Ô

Ô

Ô

Horolskaya E. ABOUT USING INFORMATION COMMUNICATIVE
TECHNOLOGY DURING TEACHING ALGEBRA AND ORIGINS OF
ANALYSES. The description of some computer means of education, which are possible
to use in the process of studying algebra and origins of analyses, are suggested. The
influence of modern information communicative technology to formation of educational
cognitive heuristic activity of pupils are considered.

Ô

Ô

Ô

Ivanenko L. THE MAKE USE OF HEURISTIC MODEL THOUGHT
AT SOLUTION MATHEMATICAL. Heuristic model thought is considered.
The algorithm of the solution problem from utilize heuristic model is described.

Ô

Ô
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Ivanova S. INTEGRATIVE PROCESS IN A SYSTEM OF
TEACHERS TRAINING OF MATHEMATICS. The problems of using
integrated educational discipline in a system of education mathematical teachers
to be, on example of special course for students mathematical department, are
dedicated.

Ô

Ô

Ô

Іgnatova N. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З МАТЕМАТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ.
У статті йдеться про деякі проблеми формування та розробки
дистанційного курсу з математики. А саме: психолого-педагогічні аспекти
спілкування слухачів дистанційного курсу з тьютором та між собою
засобом створення так званих “Спільних творчих проектів”, та доцільність
розробки та використання власних програмних продуктів, а також
методику їх використання в курсі.

Ô

Ô

Ô

Kamenskaya M.V., Kolesnik N. THE DEVELOPMENT OF THE
LOGICAL THINKING AND GRAFTING OF INTEREST TO
MATHEMATICS TO PUPILS 7 - 8 FORMS BY THE MEANS OF
INTERESTING PROBLEMS AND MATHEMATICAL GAMES. The role
of interesting problems and mathematical games is shown, as a mean to teach
pupils to think creatively, non-standard, independently, to find the new ways of
the decision and to get the interest to mathematics.

Ô

Ô

Ô

Kamenskaya M., Pisklyonova M. SOME QUESTIONS OF
AESTHETIC EDUCATION AT THE TRAINING TO MATHEMATICS.
Aspects of aesthetic education at the training pupils to mathematics are
considered in the work. The material on aesthetic education in the out-of-class
and out-of-school studies in mathematics is offered.

Ô

Ô

Ô

Karlashchuk А. СИСТЕМА ОСВІТИ В НІДЕРЛАНДАХ: СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ. Йдеться про
структуру, особливості системи освіти Нідерландів, деякі освітні
технологii, якi використовуються у навчальних закладах.

Ô

Ô

Ô

Khara O. HEURISTIC METHODS OF TRAINING IN THE
DISTANCE COURSE „MATHEMATICS FOR ACTING”. The paper is
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devoted to the organization of heuristic activity of listeners in a distance access
course of mathematics and contains examples of using heuristic methods in a
represented rate "The Mathematics for university entrant".

Ô

Ô

Ô

Kirman V. INVESTIGATION AND GENERALIZATION OF
PERIODICAL FUNCTIONS IN PROFOUND LEARNING OF
MATHEMATICS. In this article the concept of periodical functions is
studied, some problems about investigation of periodical functions are
classified. Also here the method of investigation sums of periodical
functions is decrypted, setting problems about generalization of periodic
functions in the school subject of mathematic.

Ô

Ô

Ô

Kisel C. TESTING IS THE MOST PROGRESSIVE FORM OF
KNOWLEDGE MEASURING. The author show that the system of
monitoring under modern conditions is an objective necessity for the
development of the system of education.

Ô

Ô

Ô

Kiselyova E. RESEARCH WORK AT THE MATHEMATICS LESSONS.
In this thesis’s the variants of the pupils at mathematics lessons are examined. Here the
basis aspects of functions of the teacher and the pupil are given in order to organize the
research activity of the pupils. The plan of organization researches of the pupils towards
discovering of properties of mathematics objects is given.

Ô

Ô

Ô

Klindukhova V. FROM THE PRACTICE OF STUDYING OF THE
APPROXIMATE ROUGH CALCULATION ON NATIVE SCHOOL.
Priorities of the contemporary education and swift development of calculation
techniques require the working out of the renewed conception of approximate
calculations study in school course of mathematics. The first step to fulfil it is
the investigation and consideration of the practical experience of last years.

Ô

Ô

Ô

Klochko O. FORMATION OF HEURISTIC ACTIVITY DURING
STUDYING DISCIPLINES OF AN INFORMATION CYCLE IN
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AGRARIAN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. The introduction in
educational process of heuristic training to disciplines of an information cycle is
considered.

Ô

Ô

Ô

Kobylnyk T. USES OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN
THE EDUCATIONAL PROCESS. The possibility of new information
technologies, condition of effective application of computer in the educational
process are considered .

Ô

Ô

Ô

Kolomiets S. TO THE QUESTION OF STUDENT’S CREATIVE
ABILITIES DEVELOPMENT DURING STUDYING MATHEMATICAL
DISCIPLINE. In the work the issue of increasing of efficiency of independent
work of students of economic specialties is considered, it is emphasized the
ways of creative abilities’ development of the future economists during studying
mathematical disciplines.

Ô

Ô

Ô

Kondratyeva О. ABOUT A SYSTEM-SYNERGETIC ASPECTS IN
THE HIGHT SCHOOL. The problems of self-organization of subjects in
pedagogical process are considered from the synergetic point of view. The
general demands of the organization of correction of mathematical knowledge
are determined.

Ô

Ô

Ô

Konovalova E. THE EXTERNAL TESTING AS A STIMULUS TO
THE CORRECTION OF TRADITIONAL TEACHING OF MATH IN
THE SECONDARY SCHOOL. External testing is a wonderful stimulus for
correction of traditional teaching not only mathematics by introduction of
preliminary acquaintance of students with teaching material, methodological
peculiarities of its development, psychological “receipts” of its mastering into
practice of teaching.

Ô

Ô

Ô

Korneychuk I. THE HEURISTIC FUNCTION OF THE ANALOGY
METHOD IN A SCHOOL COURSE OF GEOMETRY. In the paper the significance
of analogy in pupils/ searching activity and its heuristic function in teaching geometry is
discussed. We provided examples of using analogy in advancing hypotheses whose solutions
can lead to the discovery of new statements and their properties, methods and techniques of
proving theorems, solving problems and various generalizations.

Ô

Ô
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Korolev E., Savina A. INFORMATION TECHNOLOGIES AS A
MEANS OF INTENSIFICATION OF EDUCATIONAL PROCESS. In the
work the tests allowing to carry out experiments with mathematical models and
helping to organize the educational process more rationally are examined.

Ô

Ô

Ô

Korolskiy V. PLANNING OF INDEPENDENT WORK DURING
STUDYING THE MATHEMATICAL ANALYSIS IN CONDITIONS OF
MODULE-RATING SYSTEM. The concept and principles of modules
construction are considered by the example of studying the mathematical
analysis.

Ô

Ô

Ô

Kovalenko N., Onushkina A. ABOUT THE EDUCATIONAL
POLITICS OF THE STATE IN THE COURSE «THE TECHNIQUE OF
TEACHING IN THE HIGHER SCHOOL». Arguments of two positions of
management and independence of higher educational institutions - liberal and
conservative are considered. The most significant objects of a joint state
management and educational institutions are resulted.

Ô

Ô

Ô

Kramarenko T. INFORMATION TECHNOLOGIES AS MEANS OF
ACTIVIZATION
OF
RESEARCH
ACTIVITY
OF
THE
SCHOOLCHILDREN. Methods of computer technologies application and
realization of the heuristic approach in teaching mathematics are considered.

Ô

Ô

Ô

Krasnitsky M., Evstafyeva P. INFORMATIONAL TECNOLOGES
FOR THE FORMATION OF PUPIL’S KNOWLEGES IN THE
STEREOMETRY. It nas considered the methodical scheme of usage of
frame’s representation of the knowledge during studying of theoretical material
of school course of space geometry. It nas offered the technology of constriction
of the fuildings for testing the theoretical preparation of studing persons.

Ô

Ô

Ô

Kryachko O., Mesheryakova H. CONTINUITY OF TEACHING
MATHEMATICS AND SPECIAL DISCIPLINES AT THE TECHICAL
COLLEGES. The autors give their view on the problem of continuity in
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teaching mathematics and special disciplines at the Technical colleges, present
some methodical aspects in teacher's activity and the solution of the problem.

Ô

Ô

Ô

Kulik A. THE MANAGEMENT OF ORGANIZATION OF
ADDITIONAL EDUCATION IN TERMS OF
PROFESSIONAL
COMPLEX
OUT
OF
SCHOOL
EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT.This work has disclosed the main question that touch upon out of
school activity, education and functions of management with are carring out
by director. The great value has a conseption «The management of additional
education in a rangement out of school work»:targets, problems, principles,
inner and external factors and also mechanism of sealisation of this conception.

Ô

Ô

Ô

Kucheriavy S. TO THE PROBLEM OF MOTIVATION OF
STUDDING IN THE PROCESS OF STUDY-HEURISTIC ACTIVITY ON
THE PRACTICAL STUDIES FOR HIGHER MATHEMATICS IN THE
TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT. The
problem of motivation of educational student’s activity is considered. Some
pedagogical aims are placed and for instance of practical studies of higher
mathematics a number of ways for their improvement are suggested.

Ô

Ô

Ô

Kuzema T., Petrov A., Ptashnoj O., Chekanov N. SOME METHODS
OF TEACHING THE SEARCH FOR SUMS DOING. One of the important
heuristic ways of the research for sums doing is described. The solution is given
in the fixed form which is determined by characteristic features of the
mathematical object

Ô

Ô

Ô

Kulchitska N. APPLICATION OF THE EXTERNAL TESTING: FOR
AND AGAINST. External independent testing in Ukraine creates necessary
conditions for matching educational system to international standards.
Realization of this project is impossible without considering means, intellectual,
informational, skilled potentialities of the regions and the state as a whole.

Ô

Ô
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Kutsevol O. INFORMATION TECHNOLOGIES, AS METHODS OF
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION. The role of
information computer technologies towards the increase of education
effectiveness is reflected in the article.

Ô

Ô

Ô

Lavrik V., Shunyakov V., Feyenberg I., Olevskaya T. ABOUT A
STRUCTURE EDUCATIONAL PROBLEMS, THAT LIES NEAR THE
REAL LIFE. An ability to analyze the data, and to search for the right way of
solution, as well as evaluating the solution in connection with new kind real life
structured problems, makes students use creativity when they study a certain material,
develop heuristic thinking and activity and lead to increasing their motivation.

Ô

Ô

Ô

Lavrinenko N. ORGANIZED INDIVIDUAL WORK OF THE
STUDENTS. Organized individual work of the students as it stands is an
opportunity to broaden their knowledge in the fields of mathematics and its
applications. But for the time being many problems are emerging under
pedagogical experiment. Some of them are discussed in this article.

Ô

Ô

Ô

Levchuk E.
INTEGRATION
TENDENCIES
IN
MODERN
MATHEMATICAL TRAINING OF SPECIALISTS. The article proves that
one of the most promising directions of the improvement of mathematical
training of specialists and bringing them therefore nearer the European standards
is pedagogical integration. It is proved that mathematics may become a basic
discipline in the process of integration of one or several different courses.

Ô

Ô

Ô

Lifanova E. ABOUT SOME HEURISTIC METHODS AT THE
LESSONS OF MATHEMATICS. Some heuristic methods and the core of their
practical application in the teaching process are considered .

Ô

Ô

Ô

Limansky V., Limanska L. ON ALGORITHMIC PREPARATION. In
the work the basic features of algorithmic preparation of students in the course
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“Geometry and Algebra” and during classes on computer science at
mathematical faculty are considered.

Ô

Ô

Ô

Losyeva N., Maznyev A. THE FORMATION OF EDUCATIONAL
SPHERE OF HIGH SCHOOL IN TERMS OF THE BOLOGNA
PROCESS REQUIREMENTS. The report deals with the authors’ viewpoint
on some tendencies in the development of high school in terms of the Bologna
process requirements.

Ô

Ô

Ô

Lytvynenko H. BASICAL TASKS IN THE FIFTH FORM COURSE
OF MATHEMATICS. Base simple tasks in the course of mathematics of the
five grade which are solved one of arithmetic actions and form a skill of pupils
to solve complicated problems are considered in the paper.

Ô

Ô

Ô

Maksymova T. THE FORMING PROFESSIONALLY-HEURISTIC
ACTIVITY OF STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN CONDITION OF MODERN EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES. In article there is considered the influence of modern
educational technologies on forming professionally-heuristic activity of students
of technical higher educational institutions.

Ô

Ô

Ô

Makushina R., Popova G. TESTS AS MEANS OF INVESTIGATING
SKILLS AND THINKING DEVELOPMENT IN LEARNING
MATHEMATICAL ANALYSES. Here are the fragments of the problematic
tests for the students to work with at the colloquiums on important topics of
mathematical analyses that help to form the statements and establish the
intercourse of statements and conditions for the theorem’s to be applied.

Ô

Ô

Ô

Mandraji O. THE STUDY OF DIFFERENT WAYS IN SOLVING
PROBLEMS AS ONE OF THE CONDITIONS OF THEIR EFFICIENCY.
In this article the attention is paid to the importance of the development of
mental abilities and different ways in solving the problems in mathematics
lessons.

Ô

Ô
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Manzy N. ACTIVIZATION OF COMPREXENSIV ACTIVITIS FOR
PUPLE AT HEURISTIC DIRECTION OPTIONS CLASSES. The idea has
been considered about the organization of a optional course of a heuristic
direction through training to system of heuristically focused problems on a
theme:”The beginning of the theory of the equation”.

Ô

Ô

Ô

Martunenko O., Maslov O. USING HEURISTICS IN THE PROCESS OF
SOLVING PROBLEMS WITH PARAMETERS. The are proposed problems with
parameters demanding creative heuristic reasoning aimed at improving the perception of
basic notion of mathematics, developing pupils creative abilities in abstract thinking.

Ô

Ô

Ô

Martynova A. TEACHING THE STUDENTS COMPOSING THE
ALGORITMES. In the given article open the method of forming calculating
method with the help of composing the algoritmes.

Ô

Ô

Ô

Masuta L. ABOUT SOME POSSIBILITIES OF REALIZATION OF
MATHEMATICS PROBLEM TEACHING TECHNOLOGY IN
SECONDARY SCHOOL. It is very important to select tasks in Mathematics
problem teaching technology. The article deals with types of tasks and their
dusters contributing to solving problem situations at the Mathematics lessons.

Ô

Ô

Ô

Matskevich N. INTRODUCTION OF THE TEST CONTROL OF
KNOWLEDGE AT THE ORGANIZATION OF WORK OF SCHOOL OF
YOUNG MATHEMATICIANS IN DONNU. In theses is proved necessity of use
of test tasks at studying a theme «Straight lines and planes» at school of young
mathematicians. Some examples of the developed test tasks on geometry are resulted.

Ô

Ô

Ô

Mayakova N.
ABOUT
HEURISTIC
TEACHING
OF
MATHEMATICS. Heuristic teaching is closely connected with the
development of creative abilities of students. The questions of founding of
conditions at school for creating the development of students during and after
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classes are considered. Concrete heuristic methods applied by teacher at
concrete lesson are considered too.

Ô

Ô

Ô

Medvedev I.A. IMPROVEMENT ORGANIZATION DISTANCE
EDUCATION IN DISTRICT CENTRAL HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS. The article deals with the process of organizational
improvement of student’s distance education. Great importance is spared to
organization of the process of teaching mathematics for student’s of economics’
subjects in district subdivisions NTA “HPI”. The author shows three trends of
solution distance education in district level.

Ô

Ô

Ô

Medvedeva M., Naumova M. ACTIVATION OF INDEPENDENT
WORK OF STUDENTS OF THE SPECIALITY «ECONOMIC
CYBERNETICS»
AT
THE
STUDY
OF
MATHEMATICAL
DISCIPLINES. The questions of organization and control of independent work
of students of speciality are examined «Economic cybernetics» at the study of
mathematical disciplines with the use of computer technologies.

Ô

Ô

Ô

Medvedeva M., Rumyantsev N. INTRODUCTION OF MULTIMEDIA
TECHNOLOGIES
IN
THE
PROCESS
OF
TEACHING
OF
MATHEMATICAL DISCIPLINES TO THE STUDENTS OF ECONOMIC
SPECIALTIES. The questions of the rational use of information technologies at
exposition of mathematical disciplines to the students of economic specialties come
into question in work, allowing to promote quality of teaching and mastering of
theoretical and practical course.

Ô

Ô

Ô

Mikhailenko L. TO THE QUESTION OF THE PREPARATION
AND CONDUCTING THE FIRST STEREOMETRY LESSONS. The
article tells us about the technology of the selection and solving of the
stereometry sums for the learning of the main concepts on the following topic:
“Stereometry axioms and their simplest results” and the development of tenthformers’ heuristic activities at the geometry lessons.

Ô

Ô
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Mikhalin G., Dekanov S. NEW APPROACHES TO TEACHING OF
FUTURE MATHEMATICS TEACHERS DIFFERENTIAL AND
INTEGRAL CALCULUS OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES.
The offered approaches base on wide introduction of the elements of modern
functional analysis and on application of the method of analogy.

Ô

Ô

Ô

Milushev V., Frenkev D. A FORMALIZATION OF PROBLEMS IN
THE CONTEXT OF HEURISTICS. Some arguments, concerning the gain of
experience about performing heuristic activity are pointed out in the paper.
There is worked out an idea for the creation of a didactic system of definite
types of problems, whose methods of solving depend on the basic information in
them. This idea is realized with the help of the method of “formalization” in the
process of work over suitable representative problems.

Ô

Ô

Ô

Mironova E. ON THE DIDACTIC SYSTEM DEVELOPMENT
FOR PRACTICAL CLASSES IN HIGHER MATHEMATICS. The paper
deals with the questions of individual and group work organization at practical
classes in Higher Mathematics and systemic approach to the problem.

Ô

Ô

Ô

Mishina V. THE ORGANIZATIONAL KORMS OF THE WORK,
PROVIDING ACHIEVEMENTS EVRISTICAL RESULTS. The article
tells us about different kinds of methods of work at the lessons and after them.
The article also tells us about the main idea of heuristical methods and the
ways of their achievements at the lessons nowdays.

Ô

Ô

Ô

Moskalenko O., Therkasskaya L. MODELING OF MODULE
RATING SYSTEM COMPONENTS IN ORGANIZATION OF
EDUCATIONAL
PROCESS
AT
HIGHER
EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS.The ettempt of estimation and generalization of the
practical investigation concerning projecting and providing module rating
system in organization of educational process at Higher Educational
Establishments has been made. The model aspect of this technology main
components was underlined.

Ô

Ô
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Moscalova O. UNTIING OF TASKS OF THE LINEAR
PROGRAMMING IN AN ENVIRONMENT MAPLE – LANGUAGES. The
use of the computer-oriented facilities of teaching allows considerably to
improve and intensify the process of teaching, gives profound mastering of
educational material, stimulates a the desire to obtain knowledge, develops
logical thought.

Ô

Ô

Ô

Muratova A., Popova G. SOME ASPECT OF THE ADOPTED
COURSE OF MATHEMATICS AT MATHEMATICS DEPARTMENT.
There are some recommendations as for the organization of the adaptation
course for the first year Math students.

Ô

Ô

Ô

Muratova A., Tsapov V. PROBLEMS OF CREDIT - MODULAR
EDUCATION. Connection of Ukraine to Bologna process provides reforming
higher education, search of new approaches to work with students. Authors
consider these problems and share experience of mathematical analysis teaching.

Ô

Ô

Ô

Mytnik Y. ABOUT THE RELATIVE ESTIMATION OF A TEST. The
statistical analysis of university “Kiev-Mogila Academy” modules by the
graduated testing results of department of pre-entering was done. Relative
estimations and difficulty level classification for these modules were offered
based on the classical test theory.

Ô

Ô

Ô

Nak M. ALGORITHM AND HEURISTIC APPROACHES FOR
SOLVING ALGEBRAIC PROBLEMS. Comparison of the algorithm and
heuristic approaches was realized in the process of analysis and solving
algebraic problems. If the problems of the algebraic type considered to be
standard then heuristic problems are non- standard.

Ô

Ô

Ô

Nichugovskaya L. MATHEMATICS PREPARATION DEMANDS TO
THE STUDENT OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
WITHIN THE CONDITIONS OF BOLONG AGREEMENT. The article
defines the current tendencies in the mathematical education of higher education
establishments students in various majors. The specific system of special
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demands towards the mathematics preparation content in consideration of the
economic education are offered.

Ô

Ô

Ô

Nikolaishvili V., Meladze G., Kotrikadze Z., Kapanadze D. ON
NOVELTY IN LERNING PRINCIPAL MATHEMATICAL RELATIONS
BY USING STRUCTURAL SCHEMS AND DIAGRAMS. Structural
schems virually representing principal relations among some hardly achived
questions are offered (proposed). Similar aeans significantly simplify united
adtitude (ful at home) and rememberring of huge materials.

Ô

Ô

Ô

Nikolov J. ON THE CURRICULA FOR THE DEVELOPMENT OF
THINKING PROCESES IN THE EDUCATION IN MATHEMATICS.
This paper focuses on the curricula for bachelor and masters degree in
Mathematics and Informatics of the University of Shoumen “Episkop
Konstantin Preslavski”.

Ô

Ô

Ô

Novozhylova H.G., Skrypnik Т.М. MONITORING OF STUDENTS’
PROGRESS - FORMS AND TYPES. The quality of teaching process may be
estimated by the permanent monitoring of students’ knowledges. The used forms and
types of control are determined by aims and tasks of the carried out verification.

Ô

Ô

Ô

Odarchenko N. MODULAR TECHNOLOGIES OF TRAINING AS
THE DIRECTION IN ACHIEVEMENT OF CORRESPONDING
QUALITY OF EDUCATION. Within the limits of the reform of a higher
education, module technologies to increase the quality of mathematical analysis
learning are being illustrated by technical experts. Module is examined as a
completed lesson with aimed didactic contents and organized variety.

Ô

Ô

Ô

Olefirenko N., Andrievskaya V. USING OF COMPUTER IN
TEACHING OF MATHEMATIC IN THE ELEMENTARY SCHOOL. The
article reveals the essence of the didactic situation design technology by the
teacher on the lessons of the mathematics with the help of computer in the
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primary school. Didactic situation serve as a necessary condition of successful
organization of pupils’ learning activity.

Ô

Ô

Ô

Onufrienko V. THE ALGORITHMIC INSTRUCTION AS MEANS
OF INFORMATION’S ON HIGHER MATHEMATICS COMPRESSION
IN SYSTEM OF DISTANCE EDUCATION. Examples of the saved up
experience on computer teaching materials development and means of
educational process of the higher school support which can be used in systems
of distance and traditional internal education are resulted.

Ô

Ô

Ô

Orlova N. THE REALIZATION OF ELEMENTS OF PERSONORIENTED TRAINING. Advanced training methods are being considered in
this paper. Peculiarities of application of person-oriented training for cadetsmarine engineers are being examined here.

Ô

Ô

Ô

Panchenko L. MATHEMATICAL MODELLING AS HEURISTIC
ACTIVITY. In the paper are study the problem of teaching mathematical
modeling for students of mathematical departments in pedagogical university.

Ô

Ô

Ô

Paraskevich S. GRAPHIC AIDS OF TEACHING AND FORMATION
OF HEURISTIC METHODS OF STUDENT'S ACTIVITIES. The article
deals with the graphic aids of teaching algebra and analysis, some aspects of
their classifications, functions and properties. The heuristic problems on this
subject are given.

Ô

Ô

Ô

Pashchenko Z., Kaydan N. TEST CONTROL IN A COURSE
LINEAR ALGEBRA. The course of linear algebra is reading for an
educational level the bachelor of speciality “Mathematician” during the 2
semesters. On the given course the system of tests and criteria of evaluation is
developed. It is created the method of organization of test control of results of
teaching.

Ô

Ô
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Pastushok G.S. PECULIARITIES OF CONTROL IN THE MODULERATING SYSTEM. On the basis of analysis and generalization of experience,
general influence of control in the module-rating system on an education process
is identified. The author argues that it stimulates educational-cognitive activity
of students, promotes individualization of teaching as well as students'
independence and mobility in the process of obtaining knowledge. Moreover, it
determines objectivity of assessment process.

Ô

Ô

Ô

Pavlov A., Brodsky J. QUALITY MANAGEMENT OF MATHEMATICAL FORMATION BECAUSE OF MONITORING OF RESEARCHES.
The theoretical fundamentalses of security of quality of mathematical formation because
of monitoring of researches, experience of the authors on projection and application of
such researches are considered.

Ô

Ô

Ô

Phedchenko M. ABOUT THE FORMING OF TESTS CULTURE
THE PUPILS OF 5-6 FORMS. The questions of making tests’ diagnostics and
the forms of making test culture of the pupils in Mathematics are taking place.

Ô

Ô

Ô

Petrenko S. STUDENTS TRAINING FOR STUDY AT HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN EUROPEAN EDUCATIONAL
SPACE. The main tasks, peculiarities and expected results of training
organization according to modul-raiting system are given in the thesis.

Ô

Ô

Ô

Polshkov Yu. НАВЧАННЯ ЕКОНОМЕТРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ
КОМП'ЮТЕРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ. Робота присвячена
проблемам викладання математичних методів в економіці за допомогою
інформаційних технологій. Автор знайомить з можливостями
комп'ютерної математичної системи «WinQSB» для вивчення економетрії.

Ô

Ô

Ô

Polyakova N. THE FORMING AND DEVELOPING OF THE
STUDENT’S COGNITIVE SKILLS IS ONE OF THE MEANS IN
REALIZATION HEURISTIC METHODS OF TEACHING IN MATH.
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The subject of this investigation is as follows: applying the linear programming
tasks for forming and developing of the students cognitive skills.

Ô

Ô

Ô

Porodnikov V. ELECTRONIC METHODICAL MODULE COMPLEX ON
THE COURSE OF «MATHEMATICIAN FOR ECONOMISTS». The worked
teaching and methodical electronic complex on «Higher mathematics» and on «Theory of
Probabilities and Mathematical Statistics» as a computer system of support of training is
submitted. The system gives to the pupil controllable access to educational materials,
enables to the teacher to supervise of training and trace its efficiency, and supports
teaching and organizational activity.

Ô

Ô

Ô

Pratsevity N., Kovaleva L. ABOUT THE CONTINUITY OF
GENERAL-MATHEMATICAL TRAINING OF SPECIALISTS. The
important scientific-practical task of increasing the quality of training of
specialists in conditions of total humanization of education is discussed. The
specific measures on creation and introduction of modern textbooks into the
studing process are suggested.

Ô

Ô

Ô

Prus A. HEYRISTIC EDUCATION AND APPLIED TREND OF
SCHOOL COURSE OF STEREOMETRY. Some questions of the applied
trend of school course of stereometry from the point of view of accordance with
approaches of realization of the heyristic education of mathematics are
considered.

Ô

Ô

Ô

Puhanova L., Puhanov O. SOME ASPECTS OF PROBLEM IN
TEACHING THEORY OF VARIABLE AND MATHEMATIC
STATISTIC OF STUDENTS ECONOMIC SPECIALITY. In clause some
analysis of a modern condition of a technique of training of probability theory
and mathematical statistics of students of economic specialities is lead and ways
of the decision of available problems are offered.

Ô

Ô

Ô

Rakov S. RESEARCH APPROACH WITH ICT SUPPORT AS A
METHODOLOGICAL BASICS FOR MATHEMATICAL EDUCATION
METHODICAL SYSTEM. The paper deals with discussions: mathematical
competences (procedural, logical, technological, research, methodological) as a
mission of the mathematical education; research approach in mathematical
479

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2005

education as methodological basics of methodical system for developing of
mathematical competences; ICT support of research approach in mathematical
education.

Ô

Ô

Ô

Razduy E. ELECTRONIC EDUCATIONAL-METHODICAL
COMPLEXES ON HIGH MATHEMATICS. In the article the problem of
development of electronic educational - methodical complexes on mathematical
disciplines in a higher school is considered.

Ô

Ô

Ô

Reutova I. FORMING RESEARCH SKILLS IN THE COURSE OF
STUDYING THE BASIC THEME FUNCTION”. Article deals with the
problem of using varieties of characteristics while solving equations and
inequalities with the aim of forming pupils’ research skills.

Ô

Ô

Ô

Reznikova N. DEGREE of INTUITIVE COMPONENT COGNITIVE
of STYLE DISPLAY AT STUDENTS of MATHEMATICAL
SPECIALITIES. Results of experimental psychological researches on an
establishment of a parity of intuitive and analytical components of cognitive
style at students of various mathematical faculties’ specialties of Donetsk
national university and an estimation of a role of an intuitive component
cognitive style are submitted during study.

Ô

Ô

Ô

Sakhatska I. SOME PROBLEMS OF TEACHING OF MATHEMATICS. In this text cite some problems teaching mathematics in high school and
substantiate new approach to teaching.

Ô

Ô

Ô

Samovska Y. USE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES AT
THE ORGANIZATION OF TESTING IN THE HIGHER SCHOOL
EDUCATIONAL PROCESS. Testing as means of the regular current control
of students, and also the programs intended for creation both blank, and
interactive variants of test tasks from base of tasks are considered.

Ô

Ô
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Saran L., Sokolov E. SOME QUESTIONS ABOUT DEVELOPMENT
OF CREATIVE THINKING IN THE TEACHING OF MATHEMATIC.
Some questions of dignity creative approaches in the teaching of math with the
examples from “Elements of vector algebra” are considered.

Ô

Ô

Ô

Savchuk O., Gricak G. TESTING FORM OF DIAGNOSTIC OF
EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF SECONDARY SCHOOL
STUDENTS. Testing is one of the most effective forms of checking and
controlling the educational achievements of secondary school students. Present
day demands from a modern teacher improving his activity as to the organizing
various forms of control of students’ work, including the testing control, for the
test is “a diagnostic tool”.

Ô

Ô

Ô

Savochkina T.
REALIZATION
OF
DEVELOPMENT
OF
INTEROBJECT CONNECTIONS IN RATES OF ALGEBRA AND A
NUMBER THEORY. We research a problem of expansion of interobject
connections of mathematical disciplines in high school on the basis of a
congruence and process of a factorization.

Ô

Ô

Ô

Selyavkina J.P.
ABOUT
CREATION
OF
HEURISTIC
SIMULATORS IN THE THEME OF "EQUATION". There is creation
problem of the computer tools, which is focused on formation of heuristic
activity of pupils during training to mathematics.

Ô

Ô

Ô

Semenets S. METHODOLOGICAL SUBSTANTIATIONS OF
SYSTEM OF DEVELOPING TRAINING OF THE FUTURE
MATHEMATICS TEACHERS. The system of general scientific theoretical
methods of reflection of the validity and thinking as methodological basis of
developing formation{education} of the future mathematics teachers is
determined, the main principle of development of the student in scholasticprofessional work that can be used in techniques of training is formulated.

Ô

Ô

Ô

Serdyukova N. ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПРИСКОРЕНОМУ
ФОРМАТI (АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВIД). Однією з головних вимог до
сучасної вищої освіти для дорослих є скорочення тривалості навчання порівняно
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з традиційним семестровим форматом. У даній роботі обговорюється методика
викладання курсу математики у Національному Університеті. Доведено, що
скорочення курсу не впливає на якість навчання.

Ô

Ô

Ô

Sergeyev Ya.
SCHOOLCHILDREN’S
SELF-EDUCATIONAL
ACTIVITY AS A VARIETY OF HEURISTIC ACTIVITIES. The theses
deal with the essence of schoolchildren’s self-educational activity which is one
of the most important components of heuristic activities. A clear idea of the
essence of self-educational is important both in the practical and in the
theoretical respects.

Ô

Ô

Ô

Seydametova Z, Temnenko V. TESTING PROGRAMS FOR
TEACHERS AND DIRECTORS OF AMERICAN SCHOOLS. The brief
description of programs for professional testing of teachers and directors of
American schools is presented. These are groups of tests PRAXIS, PATHWISE
and School Leadership administrated by ETS. It is noticed, that the postsoviet
education system contains an infrastructure, allowing to carry out similar largescale standardized testing teachers.

Ô

Ô

Ô

Shchigolev I. A PULSATING TEACHING. A main priority in teaching
mathematics should be intellectual approach to the student’s behavior. It is
necessary not only to teach ideas but to teach thinking and it’s much more
important.

Ô

Ô

Ô

Shelkunova L.
PERSONAL
APPROACH
IDEOLOGICAL
PURPOSEFULNESS OF STUDENTS’ INDIVIDUAL WORK. The report is
concerned with the ideas of applying the new technologies in the process of teaching
when solving the problems of personal approach and individual purposefulness of
students’ individual work.

Ô

Ô

Ô

Shepelenko О. ADVANCED STUDY OF STUDENTS AS FACTOR
UPGRADING EDUCATION. The model of formation of future engineers is
considered in modern terms, in which attaching of students to the advanced
study comes forward as the innovation.

Ô

Ô
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Shulga N. INTERACTIVE TECHNIQUES AS THE MEANS OF
ACTIVISATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS WHILE
STUDYING
MATHEMATICS
IN
HIGHER
EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT OF ECONOMICS. The possibilities of increasing of
cognitive activities of students in the process of studying Mathematics are
considered by the author in the article.

Ô

Ô

Ô

Shurko G. SOME ELEMENTS OF PEDAGOGICAL METHODS IN
THE
LIGHT
OF
INTEGRATING
TO
THE
EUROPEAN
EDUCATIONAL SPACE. There are kept an eye on the peculiarities of
introducing some pedagogical methods into the teaching process within the
complex “Lyceum – Higher School”.

Ô

Ô

Ô

Shurko G., Svirenko G., Vorobyeva M. USE OF THE TEST TASKS
TO
CONTROL,
DIAGNOSE
AND
CORRECT
STUDENTS’
KNOWLEDGE. The article comprises a short analysis of advantages and
disadvantages of testing as a method of controlling the knowledge level.

Ô

Ô

Ô

Shvets V. ABOUT A QUALITY SHOOL MATHEMATICAL
EDUCATIONAL. The article says about measurements with the help of test of
results of studying in mathematics with the pupils of secondary school in 1994
and 2005 2005 years; the table of obtained data is given; the suggestions on
improving of mathematical preparation of pupils are stated.

Ô

Ô

Ô

Sira T. TESTING TECNOLOGES IN EDUCATION. The report deals
with some aspects of entrance exams to high schools conducting. Different
forms of testing were characterized.

Ô

Ô

Ô

Skafa O. THE MODERN TECHNOLOGIES OF HEURISTIC
TEACHING OF MATHEMATICS. The question about peculiarity of
technologicalization of the educational process in the modern school has been
learned. It has been proved the importance of use info-communicational
technologies in the frame of heuristic teaching of mathematics, including HDC
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and also using different types of heuristic ways in the teaching process of
theoretical material as well as do a sum.

Ô

Ô

Ô

Sknar N. THE STUDY of the NOTION of NUMBER In SCHOOL
COURSE of MATH 5-6 CLASSES. For more successful perception of the
scholastic material it is possible to offer the pupil a study чисел on such plan: nature
of the appearance of the number; the construction of the number; record; truncation;
the comparisons чисел; the actions with number, characteristic action.

Ô

Ô

Ô

Skrypnik S., Sarkisyanc E. PROBLEMS OF MATHEMATICS
EDUCATION IN HIGH SCHOOL. The article deals with natural and
scientific education caused by the decrease in prestige of engineering and
technical specialties. It also offers some ways of solving these problems.

Ô

Ô

Ô

Skvortsovа S. FORMING AT THE JUNIOR SCHOOLBOYS OF
ABILITY TO DECIDE THE WITH PLOTS TASKS OF SEPARATE
TYPES. One of elements of the methodical departmental to the decision of with
plots mathematical tasks teaching of junior schoolboys, developed by an author,
is examined. Model tasks are incorporated in three groups with the purpose of
general feature extraction of mathematical structures and generalization of
methods of decision.

Ô

Ô

Ô

Slepcan Z. TEACHER PRACTICE IS IMPORTANT COMPONENT
OF
PROFESSIONAL
STANDING
FUTURE
TEACHER
OF
MATHEMATICS. There are transferred 5 modules by numbers of teacher
practice forms. Radical number and tasks are formulated as condition coming up
to target teacher practice in all and for every aspect of teacher practice. There
are produced form presidents, indicated duties of instructor’s practice, equities
and duties of practice students, criterions to appraise their works. There are keep
many appositions with working up of lessons curriculum-summary, out-ofschool actions, samples of questionnaires and magazines.

Ô

Ô

484

Ô

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»

Slepcan Z.,
Zabranskiy V.
PRACTICAL
WORK
ON
THE
MATHEMATICS TECHNIQUE AS MEANS OF INDEPENDENT WORK OF
STUDENTS ACTIVIZATION. The manual by the general technique of training is
offered to mathematics which can be used both for the organization of independent
work of students, and for preparation and carrying out of a practical work.

Ô

Ô

Ô

Sokolenko L. ABOUT NECESSITY TO CREATE THE SYSTEM OF
NATURAL APPLIED PROBLEMS FOR MATHEMATICAL TYPE OF
STUDYING. The role of natural applied problems as means for the formation
of the pupils’ and students’ research activity is discovered. Some concrete tasks
on this question are set.

Ô

Ô

Ô

Spuskanyuk L. DEVELOPMENT OF THE DEFINITE TYPES OF
THINKING OF THE PUPILS AT PLANIMETRY LESSONS. The
importance of the development of different types of thinking for the formation
of the child’s personality is substantiated in the article. The author discovers
some aspects of the use of planimetric material (which influences the formation
of the vivid thinking of the pupils of secondary schools) at the lessons of
Geometry.

Ô

Ô

Ô

Stankous N. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ДЛЯ УЧИТЕЛІВ
ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ (CSET) ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА
(ДОСВІД І АНАЛІЗ). Описується кваліфікаційний екзамен для вчителів
штату Каліфорнія вгалузі математики. Для оцінки результатів тесту
використовуються розроблені критерії й вимоги до кодного предмету,
затверджені комісією з акредитації учителів штату Каліфорнія (CCTC).
Тест розроблений таким чином, щоб кількісно оцінити ступень знань та
кваліфікації кандидатів за умов затверджених стандартів. В роботі дається
анализ тесту і типові помилки претендентів.

Ô

Ô

Ô

Strahov V., Valye O., Ilchuk V. THE PECULIARITIES OF IN-SERVICE
COURSE IN THE BOLOGNA PROCESS. This article concerns some problems of
In-service course for mathematics teachers which are connected with turning to 12-year
school education and joining the Bologna Process. Some Basic principals of course
programmes for mathematics retraining are illumined.

Ô

Ô
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Subbotin I., Bilotsky N. ЗАСТОСУВАННЯ ІДЕЙ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
ДО ОЦІНКИ ЗНАНЬ НАВЧАННЯ. Нечітка логіка успішно розвивалась
багатьма дослідниками і плідно застосовувалась у декількох напрямках,
включаючи різні технічні розробки, теорію управління, бізнес, медицину, та
інше. Були спроби використовувати нечітку логіку в освіті. В тезах
обговорюється можливі способи застосувань нечіткої логіки в оцінюванні
знань студентів.

Ô

Ô

Ô

Sverchevska I. DIFFERENT KINDS OF TESTS IN STUDYING OF
“GEOMETRIC SOLIDS” SECTION. The paper focuses on different kinds of
tests for the level of pupils’ knowledge checking and their cognitive skills
estimation, for control of acquiring knowledge of the main topics of “Geometric
Solids” section using PC.

Ô

Ô

Ô

Tarasenkova N. EDUCATIONAL ACTIVITY IN A SEMIOTIC
CONTEXT. In the article the place and a role of the sign-symbolic means in
educational activity of pupils at studying mathematics are esteemed.

Ô

Ô

Ô

Tkachenko S., Filer Z. EXAMINE A WAY OF DECIDING THE
INEQUALITIES BY THE TRANSFORMATION THEM TO
EQUATIONS. The authors examine a way of deciding the inequalities by the
transformation them to equations. cited an instances getting of complex and
outline deciding of the inequalities. doing attempt of generalising a notion of
inequality searching prototype for data by the image of a transformation.

Ô

Ô

Ô

Toncheva N.Hr. GRADATION OF LEVELS OF THINKING IN
TRAINING TO THE MATHEMATICIAN. The variant of classification of
thinking and its levels –deterministic and probabilistic is shown in this paper.
Definitions of these kinds of thinking are given. Necessity to work above
formation of a flexible border between separate levels is specified. Lacks of the
late introduction of elements from theory of probabilities in training at school
are specified. Examples of probabilistic games are offered.

Ô

Ô
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Topolya L. LIVENING OF STUDENTS LEARNING ACTIVITY. The
article says about livening of students activity on lectures; about essense definition
and peculiarities of interactive learning. As the example, the course of methodology
of teaching of mathematics suggests interactive means which can be used University
on lectures with the purpose of livening of learning activity of students.

Ô

Ô

Ô

Traichev T. MATHEMATICAL PROBLEMS – A MEANS OF
DEVELOPING SKILLS IN APPLYING SOME METHODS OF SOLFING
MATHEMATICAL PROBLEMS. The article deals with the factors which
determine the building of skills in applying some methods of solving
mathematical problems. It also examines the types of mathematical problems
which aim at developing such skills and their struktural scheme.

Ô

Ô

Ô

Tregub N. WAYS OF METAPHORICALNESS DEVELOPMENT AS
ONE OF CREATIVE THINKING CRITERIA. This work is devoted to the
problems of the development of the semantic flexibility as one of the important
criterions of students` creativity. Some ways to develop the semantic flexibility
are demonstrated.

Ô

Ô

Ô

Tsapova S. THE METHODS FOR OPTIMIZATION OF THE
PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC’S FACILITIES. Checking for scholasticcognitive activity pupil is the most important component part of process of the
education, which is founded on organizations of the system to feedback. The
Author accents attention on organization to feedback, which deepens such
important functions of the checking, as prognostic and orientating functions.

Ô

Ô

Ô

Tutova O. ABOUT A PROBLEM OF PREPARING THE TEACHER
OF MATH FOR THE USING OF ICT. The basic problems of preparing the
teacher of math are considered. The ways for their improvement are suggested.

Ô

Ô

Ô

Tymko Y. METHODICAL REQUIREMENTS TO PREPARATION
OF THE FUTURE MATHEMATICS TEACHER IN A CONTEXT OF
HEURISTIC ACTIVITY. Readiness of the future mathematics teacher for the
organization and management of heuristic activity of pupils is considered. In this
487
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aspect methodical requirements to process of vocational training of the
mathematics teacher are offered.

Ô

Ô

Ô

Umryk M. REALIZATION SELF-INSTRUCTION FOR STUDENT
VIA DISTANCE LEARNING. At present in the world we can observe rapid
development of distance learning.Distance learning is a new concept in Ukraine
yet.But within a context of rapid technological change and shifting market
conditions, many educational institutions in our country are answering this
challenge by developing distance education programs by this time. Now it is
necessary to enhance the capacity for self-instruction, self-education, selfperfection for young people via distance learning.

Ô

Ô

Ô

Vagina N. HEURISTIC COMPONENT IN THE CONTENT OF THE
TRAINING FOR MATHEMATICS. Organization of mathematics lessons
in the context of yearly training of general education school pupils contributes
to realization of ideas of heuristic teaching.

Ô

Ô

Ô

Vanzha N. ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT
WORK UNDER CONDITIONS OF MODULE-RATING TEACHING
TECHNOLOGY. The main aspects of the teacher’s activity under conditions
of module-rating teaching technology are considersed.

Ô

Ô

Ô

Varushchek N. HEURISTIC TEACHING OF MATHEMATICS IN THE
LYCEUM OF MATHEMATICS. The group of the most difficult Heuristics is
made of the methods of scientific cognition. Teaching these methods of the lyceum of
mathematics is done by the direct way together with teaching of Mathematics.

Ô

Ô

Ô

Vavryk Е. ON THE PROBLEM OF MOTIVATING THE PROCESS
OF TEACHING MATHEMATICS. About the formation of effective teaching
methods at the right time. The definition of the notion motivation, the
motivation of teaching mathematics? Learning motives. Means and methods of
stimulating and motivating an interest towards learning mathematics among the
pupils.

Ô

Ô
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Velichko I., Popova T. Z-DENSITY OF SUBSETS Z. The problem of
determining difference between consequent prime numbers is observed. authors
introduce new characteristic of subset z, which is called “z-density of set”. with
a help of elementary methods authors connect this value with difference
between consequent prime numbers.

Ô

Ô

Ô

Velichko E., Velichko P. FROM EXPERIENCE OF TRAINING OF
THE COURSE "THE BASIS OF HIGHER MATHEMATICS” AT
BIOLOGICAL FACULTY ON THE BOLOGNA PROCESS. Experiment of
introduction of the developed course "The basis of higher mathematics» at
biological faculty on the Bologna Process is considered.

Ô

Ô

Ô

Velikodnyy S. THE DIAGNOSTICS OF THE SORTS OF ACTIVITY
AND THE ACTIONS, THAT BE INCLUDED IN MATHEMATICAL
MODELING. The abstract dedicates application the test technology for
research pupil’s skill of using the mathematical knowledge for solving real or
simulative real problems and diagnostic of level of possession of the certain
sorts of applied character activity.

Ô

Ô

Ô

Vladimirova M., Zaretskaya I. INNOVATIVE METHODICAL AND
EDUCATIONAL SYSTEM”. The innovative methodical and educational
system for pupils of 5-6 classes which used the multimedia component as basis
is offered. It is applied in a combination to traditional means of training. It can
be used both for class - fixed, and for individual training.

Ô

Ô

Ô

Vlasenko E. HEURISTICS TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN
MATHEMATICS: METHOD OF PROJECTS. The possibilities of using
heuristics method of projects for the students creative development were
analyzed; the typology of the projects, the peculiarities of their structure, the
classification of the projects according to the character of coordination
relations, the parameters of outside assessment were considered in the article.

Ô

Ô

Ô

Voevoda A. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL NATURAL
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY DURING
STUDYING MATHEMATICS. Some psychological and pedagogical natural
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development of students’ cognitive activity in the process of study are under
review. The necessity of deliberation and usage them by teachers within
mathematic course at high school is proved.

Ô

Ô

Ô

Volobueva T. THE THEORETICAL BASIS TEACHERS OF
READYIS TO FORM A MATHEMATICAL COMPETENCE A MANY
PUPILS. A study of different approaches to understanding of competence and
taking into consideration the specific features of the corresponding subject
sphere allow to define a mathematical competence as a system characteristic of a
personality, expressed in profound and durable knowledge on mathematics, in
ability to apply knowledge in a new situation and to achieve significant results
and quality of mathematical activity.

Ô

Ô

Ô

Volyanska
O.
PERSONAL-ORIENTED
EDUCATION
BY
PREPARATION OF MATHEMATICS TEACHERS ON CORRESPONDENCE BRANCH OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY. The problem of
personal-oriented education of external students of pedagogical university has
been analyzed; personality functions were also overviewed.

Ô

Ô

Ô

Voytovich O. ABOUT POSSIBLE METHODICAL USES OF
THINKING
ACTIVIZATION AND THE ORGANIZATION OF
CREATIVE PROCESS DURING STUDYING MATHEMATICS. From the
teacher’s view point of organization question of creative process and activity of
thinking logical mode is given.

Ô

Ô

Ô

Yarush T.
PUPILS'
CREATIVE
SKILLS
AND
THEIR
DEVELOPMENT DUE HEURISTIC TRAINING METHODS. The
innovation technologies (TRIS-Theory of Solving of Inventive Problems, heuristic
training, development of critique thinking, project method) are considered.

Ô

Ô

Ô

Yelets L. RESEARCH TASKS AT MATHS CLASSES. Different
methods of organizing students’ research activity at Maths lessons are analysed.
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Samples of fragments of the lessons aimed at forming heuristic thinking of
students are provided.

Ô

Ô

Ô

Zalyapin V. THE INFORMATION TECHNOLOGIES USED IN
EDUCATIONAL PROCESS FOR LEARNING MATHEMATICS. The
basic problems of use of the information educational technologies are
considered. The short review of the effective directions of computer’s using in
educational process is made.

Ô

Ô

Ô

Zavorotinskaya M. DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF
SPATIAL THINKING OF PUPILS OF THE SENIOR SCHOOL. The
report is devoted to a problem of the development and the application of a
diagnostic technique with the using of the test technologies, allowing the
mathematics teacher to reveal a level of development of spatial thinking of
pupils of the senior school and to correct its own pedagogical activity.

Ô

Ô

Ô

Zhonghe Wu. ДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ У ВИКОРИСТАННІ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОГРАМОЮ TZPD.
Обговорюються результати досліджень, присвячених удосконаленню
навичок вчителів математики середньої школи в використанні
матаматичних уявлень в рамках зв'язку з програмою Teachers' Zone of
Proximal Development (TZPD).

Ô

Ô

Ô

Zolotarev V., Makarenko V., Rezunenko V. THE PECULIARITY OF
THE MATHEMATICAL EDUCATION IN UNIVERSITIES. The analysis
of the mathematical education in universities and colleges is carried out. The
materials of regional meetings of the teachers of the Kharkov center of the
higher education are discussed. The student’s and schoolboy’s solutions of
different tasks was under consideration. As the result recommendations are
offered for improvement of the teaching of mathematical education in
universities and colleges.

Ô
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Компания «Киев-Конти» известна на рынке Украины и стран
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объединив производство в Украине и России, и образует Группу «КиевКонти», в составе которой ЗАО «Производственное объединение «КиевКонти» в Украине и ЗАО «Кондитер-Курск» в России.
В составе группы 4 фабрики: – 3 в Украине (Донецкая,
Константиновская, Горловская) и 1 в России (Курская). Ежемесячно на
украинских фабриках группы производится более 9 тыс. тонн
продукции и более 3 тыс. тонн – на Курской кондитерской фабрике.
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кондитерских изделий в Украине составляет 11,4%. Вот уже два года
подряд компании присваивается звание «Самая динамичноразвивающаяся компания отрасли» (по оценке рейтинга «ТОП-100.
Лучшие компании Украины»).
В ассортименте компании – конфеты, шоколадно-вафельные
торты, батончики, вафли, карамель, драже, мармелад, крекер, шоколад.
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только в Украине и России, но и в Казахстане, Азербайджане,
Кыргызстане, Молдове и странах Балтии.
Группа «Киев-Конти» – это социально-ответственная компания,
которая участвует в реализации проектов, направленных на повышение
социального и духовного уровня жизни.
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