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Активізацією
процесу
навчання
(за
С. Гончаренком)
є
"удосконалення методів і організаційних форм навчально-пізнавальної
роботи учнів, яке забезпечує активну й самостійну теоретичну і практичну
діяльність школярів у всіх ланках навчального процесу" [1, 21].
Питання активізації пізнавальної діяльності учнів є однією з
найважливіших проблем сучасної педагогічної науки і шкільної практики,
оскільки пізнавальна активність особистості є умовою її становлення,
духовного розвитку. У цьому сенсі проблема активізації пізнавальної
активності є проблемою не лише дидактики, а й всього процесу виховання.
Як зазначає З.І. Слєпкань [3], навчання математики на всіх ступенях
повинно мати розвиваючий характер і прикладну направленість, бути
спрямованим на розвиток інтелекту, алгоритмічної культури, математичної
інтуїції, вміння і бажання вчитися, застосовувати власні знання для
розв’язування практичних і прикладних задач.
В.О. Сухомлинський наголошував на тому, що майстерність учителя
полягає в умінні вчити дітей мислити. Кожний педагог повинен
виховувати розум учнів, бо без цього школа перестає бути школою [4].
Проаналізувавши сучасні підручники і посібники з математики для учнів
5-7 класів, з'ясували, що в них значно збільшилася частка нестандартних
завдань, розв’язування яких сприятиме розвитку креативного, логічного
мислення учнів. Однак у шкільних підручниках ці завдання не завжди
систематизовані, можуть бути слабо пов’язаними з темою, яка вивчається в
класі за програмою. Тому вчитель не завжди має змогу розібрати їх розв’язання
на уроці. Частина учнів, яким пропонується розв'язувати нестандартну задачу
або просто нетипову, не те що не задумуються над нею, але часто зовсім її не
розуміють і не роблять спроби розв'язувати. Не можна очікувати від учнів
креативного, логічного мислення, якщо для цього не сформоване у них
необхідне підґрунтя. На жаль, пізнавальна активність значної кількості сучасних
школярів обмежується виконанням домашнього завдання і участю в уроці.
Лише незначний відсоток учнів відвідують математичні гуртки та
факультативи, де вони дійсно можуть розширити свої знання, підготуватися до
участі у математичних олімпіадах, відкрити для себе справжню математику.
Однією з евристичних технологій, яка з успіхом може бути
використана для активізації процесу навчання, є метод проектів. Зазначена
технологія відображає реалізацію особистісно орієнтованого підходу в
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освіті і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов
життя. Метод проектів можна тісно пов'язати з впровадженням у
навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій [2].
Успішна реалізація проектних технологій не просто змінить
традиційний підхід до навчання, але може стати особливо актуальною саме
тому, що сприятиме розвитку таких навичок мислення високого рівня як
аналіз, синтез та оцінювання. Користуючись проектним методом, вчитель
може здійснювати міжпредметні зв’язки математики з іншими науками.
Іноді звичайну задачу можна перетворити у нестандартну, якщо
запропонувати учням узагальнити її, чи знайдений спосіб розв’язування
застосувати до іншої задачі. Пропонували учням задачі, які розв’язуються
за кілька кроків з використанням певних штучних прийомів. Після повного
розв’язування і аналізу цих задач з'ясовували з школярами, що вони
знайшли відповідь у досить цікавих логічних задачах, які можна
узагальнити, а знайдений спосіб варто запам’ятати для подальшого
використання в схожих задачах.
Учням властиво звертати увагу і запам’ятовувати, те що подано яскраво
та цікаво, тому одним з можливих варіантів підготовки і проведення проекту,
присвяченого логічним задачам, є проведення гри, яка полягає у тому, щоб
дійти до певної встановленої наперед цілі, розв’язуючи при цьому певні
математичні головоломки та логічні задачі. Кожен наступний етап при цьому
передбачає закріплення попереднього та його ускладнення. Результатом такої
ігрової діяльності є те, що учні в процесі цікавої і продовженої в часі діяльності,
засвоюють складний і водночас цікавий логічний математичний матеріал і
обмінюються набутими знаннями один з одним, що в свою чергу допомагає
закріпити і краще усвідомити пройдений матеріал.
Таким чином, впроваджуючи проектні технології, можна
перетворити важкі і не завжди зрозумілі для учнів теми з математики у
простіші, доступніші та цікавіші. Важливо створити у навчанні умови, які
сприяли б формуванню у школярів пізнавальних інтересів, оскільки це
один із шляхів, передумов підвищення якості навчання, всебічного
розвитку особистості, який можливо здійснювати в сучасних умовах.
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В связи с возрастанием роли, объема и удельного веса теоретических
знаний в процессе обучения, первостепенными становятся умения
выявлять характерные отношения и свойства математических объектов,
которые выявляют их сущность. Поэтому важной остается задача
материализации или «опредмечивания» знаний в виде чувственно
наглядных образов. Для этого могут быть использованы предметы,
графические изображения в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков и
знаковые средства − символы и формулы.
В настоящее время наука выделяет, по меньшей мере, четыре языка
представления знаний: язык семантических сетей, язык системы фреймов,
логический язык, язык продукционных систем. В математике господствует
язык формальной логики. Но в последние годы все чаще происходит
обращение и к другим трем способам предъявления и организации
информации. Это делает обучение математике более продуктивным,
поскольку позволяет полнее подключить возможности первой сигнальной
системы (ощущение, восприятие, представление, наблюдение, опыт) [96].
Язык семантических сетей есть язык представления информации в виде
знаково-символьных схем, классификационных таблиц, графов и др. Язык
системы фреймов предполагает разработку программ по охвату
информационного окружения изучаемого математического объекта или их
совокупности. Психолого-педагогические исследования свидетельствуют,
что использование наглядных образов обеспечивает неформальное,
полноценное усвоение.
Подход в обучении, учитывающий познавательную роль
наглядности,
получил
название
когнитивно-визуального.
Основоположником термина «визуальное мышление», т. е. «мышление
посредством визуальных операций» является Р.Арнхейм [297].
Визуализация или наглядность понимается шире, чем возможность
зрительного восприятия, поскольку, воздействуя на органы чувств
обучаемого, обеспечивает формирование более полного представления
образа или понятия, что приводит, во-первых, к более прочному усвоению
материала, во-вторых, развивает эмоционально-ценностное отношение к
полученным знаниям.
Визуальное мышление относится к таким видам человеческой
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деятельности, продуктом которой является порождение новых образов,
которые несут определенную смысловую нагрузку и делают знание
«видимым» [87].
Изучении научно- методической литературы (М.И.Башмаков и
Н.А.Резник, В.А.Далингер, Т.П.Зинченко, О.О.Князева, А.Н.Чинин,
М.А.Чошанов и др.) опыт работы со студентами позволяют заключить, что
визуализация или наглядность не сводится к иллюстрации предметов или
явлений, к механическому их отражению. Она включается в
познавательный процесс, являя собой «пищу» для ума, которая в процессе
восприятия и переработки полученной информации дает содержательные в
той или иной степени знания о математическом объекте.
Например, при изучении курса математического анализа изучается
тема «Условный экстремум» в разделе «Функции многих переменных».
Практика показывает, что студентам не всегда понятно, почему этот
экстремум так назван, что из себя представляет. Кроме того, при
выполнении исследования на условный экстремум встает вопрос о том,
какой вид имеют рассматриваемые в задании поверхности. Нами
построены в пакете Mathematica поверхности, которые иллюстрируют и
помогают понять, что такое условный экстремум. Изображенные на
рисунках 1 и 2 конусы (они задаются уравнениями z 2 = xy и
2
2
x 2 + y − z = −1 соответственно), а также плоскости и цилиндр, взятые
a2 b2 c2

отдельно, сами по себе, экстремумов не имеют.
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Рис 1.
Рис 2.
Если же рассматривать пересечения этих конусов с плоскостями или
цилиндром, то есть решать задачу на нахождение экстремума функции
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z 2 = xy

при

условии

x + y = a , x + y = b, 0 < a < b

2
2
x 2 + y − z = −1 при условии как
a2 b2 c2

(рис.1)

или

функции

2
x 2 + y = 1 (рис.2), то наличие точек
a2 b2

экстремума становится несомненным, поскольку указанным в условии
задачи уравнениям удовлетворяют точки пересечения указанных
поверхностей и только они.
Еще один пример использования познавательной функции
наглядности − использование изображений поверхностей и их пересечений
при вычислении при вычислении поверхностных интегралов. Например,
поверхностный интеграл первого рода ∫∫ xydS по поверхности тела,
S

образованного пересечением двух цилиндров x2 + z 2 = a2 , y2 + z2 = a2
вычисляется через двойной интеграл по проекции этого тела в плоскость,
например, XOY. Представить , что эта проекция имеет вид квадрата без
наглядного изображения достаточно сложно. Из рис. 3 это становится
очевидным.
1
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1

0.5
Z

0
-0.5
-1
-1

x 2 +z 2 = a 2 ,

-0.5
0
X

0.5
1

y 2 + z 2 = a2

Рис.3.
Таким образом, когнитивно-визуальный подход в процессе изучения
математики выражается:
 в переносе акцента с иллюстративного аспекта использования
наглядности на познавательный процесс;
 организации
деятельности,
состоящей
в
систематизации
математических фактов и их анализе, которая является детерминантой
движения к содержательному теоретическому знанию;
 включении в структуру различных видов наглядности элементов
проблемного обучения, т. е. постановку вопросов или выявление
противоречий, которые побуждают к самостоятельному осмыслению и
изучению существенных внутренних связей, свойств и отношений
рассматриваемых математических объектов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
РАЗДЕЛА «НАЧАЛА ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ»
ДЛЯ УЧЕНИКОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
А.Белов,
магистрант,
Донецкий национальный университет, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: coala@skif.net
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Межпредметные связи представляют собой одну из конкретных
форм общего методологического принципа системности, который
детерминирует особый тип мыслительной деятельности – системное
мышление. Этот тип мышления, характерный для современного научного
познания, заключен в оперировании структурно-функциональными и
генетическими связями объектов, раскрывающими взаимодействие
различных форм движения материи. Познание многосторонних реальных
связей
объектов
достигается
с
помощью
научных
связей,
взаимопроникновения методов различных наук, выделения новых
пограничных научных областей. В учебном познании основным фактором
развития системного мышления учащихся выступают межпредметные
связи. Установление и усвоение учащимися связей между отдельными
элементами знаний и умений из различных учебных предметов
способствует формированию системности знаний, динамичности
мышления, творческих способов познавательной деятельности и
ценностных ориентаций школьника.
Заложить основы теоретико-вероятностного мышления можно
только в школе. Заучивание аксиом и формул заменяется развитием
вероятностной интуиции; формальный вывод статистических оценок и
критериев – их практическим применением. Изучению вероятностных
понятий должен предшествовать процесс накопления необходимых
вероятностно – интуитивных представлений о конкретных случайных
явлениях окружающего мира. Формирование вероятностно –
статистического мышления состоит в целенаправленном развитии идеи
наличия в природе закономерностей. Все явления природы носят
статистический характер, и её законы могут получить достаточно полную
и точную формулировку только в терминах теории вероятностей.
Понимание природы химических реакций, динамического равновесия
невозможно без статистических представлений. Собственно, почти вся
физическая химия, её математический аппарат и предлагаемые ею модели
являются статистическими.
Стоит подчеркнуть, что необходимо не просто научить решать
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какие-то частные задачи, но выработать элементы вероятностно –
статистического мышления. Например, некоторые механизмы передачи
наследственной информации, которые изучает наука биология, полностью
укладываются в схему классической вероятности. В частности,
классической вероятности соответствуют знаменитые опыты Менделя,
которые представлены в школьном учебнике по биологии.
Выполнение задачи формирования теоретико-вероятностного
мышления не сводится к деятельности в мире абстрактных вещей.
Правильное осознание реальной действительности, открытие для себя
вероятностной природы окружающего мира, понимание того, что в мире
случайностей можно хорошо ориентироваться и, более того, активно
действовать – один из шагов на пути к формированию такого научного
мышления.
Необходимо отметить ярко выраженные связи элементов теории
вероятностей с курсами физики, биологии, химии, геометрии и др. наук.
При рассмотрении учебников физики просматривается применение
материалов с теоретико-вероятностным содержанием в этом курсе при
изучении следующих тем: броуновское движение, уравнения молекулярнокинетической теории, закон распределения скоростей молекул в газе и др.
При изучении элементов теории вероятностей могут быть
использованы материалы следующих тем других предметов: количество
электронов, вылетающих из разогретой нити, то есть термоэлектронная
эмиссия, длина свободного пробега частицы, время пребывания атома в
возбужденном состоянии, время жизни радиоактивного атома; средняя
энергия поступательного движения, средняя кинетическая энергия
молекулы, средняя длина свободного пробега, средняя сила давления газа,
среднее расстояние между молекулами и др. (при изучении среднего
значения случайной величины, как примеры); опыты Менделя (при
изучении классического определения вероятностей, как средство
мотивации, а при изучении теорем сложения и умножения, как средство
демонстрации); распределение генотипов в популяции (при изучении
формулы полной вероятности, или как средство мотивации, или средство
демонстрации); потомство гетерозиготных родителей (при изучении
бинома Ньютона, как средство демонстрации); явление сцепленного
наследования (при изучении условной вероятности, как средство
демонстрации или мотивации); модификационная изменчивость (при
изучении вариационного ряда, как средство мотивации или демонстрации);
изучение функций в программе Excel и т.д.
Межпредметные связи – важнейшее средство комплексного подхода
к обучению. Они оказывают всестороннее воздействие на мотивы учения
школьников, на формирование познавательных и нравственных мотивов
личности.
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ
ПРОГРАММАМИ ИЗ СИСТЕМЫ ЭДК НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ
Т.Божедарная,
студентка,
Донецкий национальный университет, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: lerta87@mail.ru
Научный руководитель: И.В.Гончарова, ассистент
Требованием сегодняшнего дня является всесторонне развитая,
образованная, творческая личность. Поэтому в содержание обучения
необходимо включать различные эвристики и создавать специальные
условия для творчества ученика.
Под
руководством
профессора
Е.И.Скафы
в
Донецком
Национальном университете разработаны компьютерные программы
«нежесткого»
управления
учебно-познавательной
эвристической
деятельностью учащихся, которые в теории эвристического обучения
математики введены как эвристико-дидактические конструкции (ЭДК).
Целью ЭДК является формирование у школьников общей стратегии
наиболее рационального поиска решения некоторого класса учебных
проблем, т.е. приемов эвристической деятельности учащихся.
Нами была продолжена работа по созданию таких программ для
факультативных занятий по математике для учащихся 9 класса.
Разработаны программы из системы ЭДК по программе областной школы
юных математиков (ОШЮМ) по следующим темам: «Начала теории
уравнений», «Первоначальные сведения о функции», «Неравенства»,
«Геометрические особенности заданной конфигурации», «Метод
координат. Векторный метод», «Математическая индукция». Для каждой
темы созданы программа актуализации знаний, программа «задача-метод»,
программа «задача-софизм».
Программы актуализации знаний могут быть предложены учащимся
для повторения учебного материала, при закреплении или контроле
факультативной темы. Содержащаяся в них инструкция и программа
коррекции позволит школьникам самостоятельно работать с ними как
дома, так и на занятии. Например, на рис.1 показан фрагмент программы
актуализации знаний по факультативному курсу «Геометрические
особенности заданной конфигурации». Такие программы развивают
следующие эвристические умения: интерпретировать результат по
рисунку, формулировать отношение между неизвестными и данными,
классифицировать данные, применять анализ и др.
Разработанные программы «Задача-метод» можно использовать для
обучения решению задач и доказательству теорем. Они могут быть использованы
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непосредственно на факультативных занятиях, например, программы «задачаметод» по теме «Геометрические особенности заданной конфигурации» (рис.2) и
«Начала теории уравнений» (рис.3). Выбирая метод решения задачи, школьник
обобщает полученные ранее знания, учится анализировать, исследовать,
находить подходы к решению задач, мыслить рационально. Здесь работают
эвристики: анализ, перебор вариантов, сравнение и др.

Рис. 1

Рис. 2
Программу «Задача-софизм» целесообразно использовать при
изучении и закреплении новой темы, при повторении ранее изученного
материала. Для поиска ошибочного утверждения необходимо умение
анализировать решение задачи, проводить аналогию с предлагаемым
решением и своим собственным, устанавливать правильность выбора
неизвестного, интерпретировать результат по рисунку и т.д. Работа с
программами «задача-софизм» развивает логическое мышление,
внимательность, вдумчивое и критическое отношение к предлагаемому
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материалу. Разбор задач-софизмов приучает внимательно следить за
точностью формулировок, правильностью записей и рисунков во время
решения задач. Такие программы можно использовать дома, на уроках, на
факультативных занятиях, возможно, на математических соревнованиях.
Для примера на рис.4 показан фрагмент программы, разработанной для
факультативного курса «Начала теории уравнений».

Рис. 3

Рис. 4
Созданные нами эвристические программы позволяют сделать
обучение на факультативных занятиях более наглядным и доступным,
осуществить индивидуальный подход к обучению, а технология создания
программ дает возможность обучаемым открывать знания самостоятельно.
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КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ РІВНЯ
СФОРМОВАНОСТІ ВЛАСНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З.Бондаренко,
асистент,
Вінницький держ. педуніверситету ім. М.Коцюбинського,
м. Вінниця, УКРАЇНА
Науковий керівник: В.І.Клочко, доктор педагог. наук, професор
Модернізація сучасної освіти націлена на побудову й реалізацію
індивідуального освітнього напряму, самоосвіти людини на різних етапах
його життєвого шляху.
Входження світового співтовариства в епоху інформації, досягнення
телекомунікаційних технологій потребують від майбутнього інженера
професійної компетентності.
Професійна компетентність, зорієнтована на інженерну сферу
діяльності, містить у собі компоненти, які стосуються не тільки
предметного змісту, а й якостей особистості, що формуються, а саме:
відповідальність, допитливість, наполегливість, У сучасному світі
професійна компетентність майбутнього інженера не може бути
відокремленою від компетентностей з інформаційних технологій. Ці
компетентності передбачають здатність студента орієнтуватись в
інформаційному просторі, володіти знаннями з інформатики та
інформаційних технологій, оперувати інформаційними ресурсами
відповідно до потреб ринку праці.
Розвиток майстерності майбутнього інженера, його професійної
компетентності знаходиться в руках самого студента, і саме він стає тим,
хто осмислено регулює стандарти своєї поведінки. Насамперед, це
відбувається через осмислення свого професійного досвіду, що
накопичується за кілька років навчання. У Вінницькому національному
технічному університеті, наприклад, після першого року навчання студент
опановує робочу професію того напряму за яким навчається. В результаті,
до другого курсу має свій професійний досвід. Ми виділяємо два типи
професійного досвіду: методологічний (узагальнений досвід людства,
окремих професіоналів, відображений у книгах) і емпіричний (свій
пережитий суб'єктивний досвід). Отже, якщо досвід на рівні придбаних
знань є результат тієї або іншої науки або досвіду інших людей, то
суб'єктивні знання містять у собі індивідуально пережиті й не завжди
усвідомлені моменти реальної професійної діяльності.
Через аналітичну діяльність здійснюється рефлексія, що перетворює
«сирий» досвід у привласнене знання. У сучасній науці рефлексія
розглядається як універсальний спосіб аналізу самої свідомості, його
можливостей у пізнанні й в об'єктивній оцінці предметів і явищ дійсності.
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Інакше кажучи, це спосіб "усвідомлення свідомості", тобто вища з
мислимих категорій відбиття світу суттєвостей і світу самої свідомості
(Г.Гегель).
У процесі рефлексії відбувається осмислення не тільки свого досвіду,
але досвіду інших студентів. Розвитку рефлексивно-дослідницької позиції
студента сприяють завдання алгоритмічного характеру. Становить інтерес
алгоритм виходу в рефлексивну позицію Б.М. Островського, що містить у
собі три рефлексивних шари. Простежимо використання такого алгоритму
в процесі науково-дослідницької роботі студента, що навчається за
напрямом "Комп'ютерні науки". Математичні результати цієї роботи були
опубліковані в матеріалах конференції, однак нас ще зацікавив аспект саме
рефлексивної роботи студента.
Студенту була поставлена задача з галузі захисту інформації. Однією
з актуальних проблема в цій галузі є порушення конфіденційності
інформації, у тому числі й мовної. У комп'ютерних системах ця проблема
вирішується шляхом захисту інформації за допомогою криптографії. Але
зараз спостерігається пошук нових рішень. Менш відомим рішенням
захисту інформації є застосування диференціальних рівнянь. Був
запропонований наступний підхід. Подається звуковий сигнал у вигляді
сильно осцилюючої пульсаційної складової, який за допомогою
неоднорідного диференціального рівняння другого порядку зі сталими
коефіцієнтами модифікується. Поновлення сигналу виконується шляхом
розв'язання диференціального рівняння й підстановкою частинного
розв'язку в праву частину того ж диференціального рівняння.
Простежимо входження студента в рефлексивну позицію.
Перший рефлексивний шар:
Дослідницька частина:
1.Що я зробив (результат)? Відповідь: зашифрував і дешифрував
звуковий сигнал.
2. Як я це зробив (засоби, способи, «технологія»)? Відповідь: засоби
– системи комп’ютерної математики; способи – розв'язання
диференціальних рівнянь; технології – моделювання.
3. Навіщо я це зробив, заради чого? Відповідь: заради захисту мовної
інформації.
Критична частина:
1.Чи то я зробив, що хотів? Відповідь: Я зробив те, що планувалося
зробити.
2.Чи не так я зробив, як хотів, чи можливо зробити краще?
Відповідь: Рішення має суттєве обмеження: незначний часовий інтервал,
на якому звуковий сигнал наближено можна вважати стаціонарним.
Вказане обмеження пов'язано з використанням у якості математичної
моделі диференціального рівняння із сталими коефіцієнтами. Покращення
полягає в тому, щоб показати можливості захисту мовної інформації на
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основі застосування диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами.
3. Як я ставлюся до тому, заради чого я це зробив? Відповідь:
актуальна науково-технічна задача.
Нормативна частина:
1. Що я буду робити надалі в подібних ситуаціях? Відповідь: Більш
детально досліджувати математичну модель.
2. Як я буду робити надалі? Відповідь: намагатимусь показати
можливості захисту мовної інформації на основі застосування
диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами.
3. Заради чого я буду робити те, що буду робити? Відповідь: заради
покращення якості поновленого сигналу.
Другий рефлексивний шар:
1. У чому складається моя робота в рефлексії? Відповідь: осмислення
того, як я вирішив задачу.
2. Чи відбулася зміна уявлень про способи й засоби діяльності?
Відповідь: У ході дослідження з'ясувалось, що до способу діяльності
можна віднести теорію детермінованого хаосу, але в динамічних
хаотичних системах є ряд негативних властивостей (існування
непередбачено коротких довжин орбіт), що неприпустимо в криптографії.
Щодо засобів діяльності: у ході дослідження з'ясувалось, що потрібно
використовувати синтез двох математичних пакетів: Mathcad і Maple.
3. Чи відбулася зміна уявлення про підстави діяльності (заради чого я
це зробив)? Відповідь: Рішення загальної задачі поділялось на низку
окремих задач. А тому я зрозумів, що я робив це заради поглиблення знань
з програмування, алгоритмізації, навичками роботи з системами
комп'ютерної математики, диференціальних рівнянь, моделювання.
Третій рефлексивний шар:
1. Чи достатні ті рефлексивні засоби, які використовувалися для
адекватної оцінки:
а) зробленого. Відповідь: так.
б) того, як це робилося. Відповідь: так.
в) того, заради чого це робилося. Відповідь: так.
г) якщо рефлексивні засоби й дії недостатні, то в чому?
д) якщо рефлексивні засоби й дії достатні, то чому я так вважаю?
Відповідь: Рефлексивні засоби достатні, тому що запланована задача була
вирішена й надалі плануються дослідження в напрямку удосконалення
математичної моделі.
Висновок. Отже, ми виявити студента, який є гарними рефлексантом й
показали, що рефлексивність як стійка якість особистості є стимулюючою
передумовою й активатором розвитку потенційних професійно значимих
якостей.
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ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
С.Бурко,
студентка,
Белорусский гос. университет, г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: bsvlea@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Бровка, канд. физ.-мат. наук
Грамотно построенные качества усвоения знаний и оценка степени
достижения поставленных учебных целей являются важными составными
частями учебного процесса при использовании модульных учебно-методических
комплексов.
Следует отметить, что традиционные формы контроля и оценки знаний в
учебном процессе высшего учебного заведения играют несколько иную, менее
стабильную роль, чем в средней школе:
• во-первых, контроль не носит ежедневного поурочного характера;
• во-вторых, оценки не проставляются в дневники и журналы.
Обучение в вузе ориентировано на другую мотивацию – студенты сделали
свой профессиональный выбор, они проявляют более высокую степень
ответственности, заинтересованности, самостоятельности [2, с.132]. Вместе с тем
отношение студентов к выбранной профессии неоднозначно. В данном случае
можно выделить три основные группы [1, с.37]:
1) студенты, ориентированные на образование, как на профессию;
2) студенты, ориентированные на бизнес;
3)«неопределившиеся» студенты, которые сделали свой выбор исходя из
проблем личного, бытового плана.
Поэтому актуальной становится задача вовлечения всех студентов в
процесс обучения, чтобы к окончанию вуза иметь не просто выпускника с
дипломом, а начинающего специалиста, способного мыслить и готового к
творческому решению производственных задач.
Не останавливаясь подробно на существующих методиках по разработке
учебно-методических комплексов, затронем основные моменты модульной
технологии построения курса «Математический анализ». При создании учебнометодического комплекса по высшей математике целесообразно придерживаться
следующей структуры модуля:
1.Организация дидактического процесса;
2.Научно-теоретический материал;
3.Методические указания по практикуму и самостоятельной учебноисследовательской работе;
4.Система контроля результатов обучения.
Текущий контроль в модуле следует расценивать как средство,
позволяющее скорректировать процесс обучения преподавателя, оценить знания
и обнаружить пробелы с позиции студента. Формы проведения текущего
контроля и оценки уровней обучения должны отличаться большим
разнообразием и варьироваться от объема теоретического содержания модуля и
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доступности материала, запланированных учебной программой.
При разработке системы контроля необходимо создавать задания и работы,
позволяющие оценить различные уровни усвоения знаний по математике, при
этом объективность оценки зависит от места выполнения работы. Так,
коллоквиум, аудиторная контрольная работа или тест, выполненные в
присутствии преподавателя, без вспомогательной литературы и за ограниченный
промежуток времени, более объективно отражают реальную картину знаний.
Индивидуальное домашнее задание, домашняя контрольная работа или типовой
расчет не всегда бывают выполнены самостоятельно, и часто решение примеров в
таких работах сводится к поиску полных аналогов в литературе и замене одних
чисел на другие. И разным заданиям необходимо присваивать разные баллы, так
как задания различаются по значимости, трудности и по времени, затраченному
на их выполнение.
При модульном подходе к построению курса появляется возможность
вынесения части материала на самостоятельную работу. В данном случае при
правильной организации учебно-методического обеспечения студентов возникает
только одна, но достаточно сложная задача – как заинтересовать студентов к
самостоятельной учебной работе. Можно, конечно, обязать их определенной дате
сдачи работы, но тогда освоение нового материала будет направлено только на
факт сдачи к этой определенной дате, и надеяться на хорошие устойчивые знания
у большей части студентов не придется.
Поэтому как стимул регулярной подготовки к занятиям, фактор
обеспечения интереса к изучаемому материалу и желания не просто заучить, а и
понять выступают компьютерные технологии.
Одним из главных недостатков в использовании компьютерных
технологий [3, с.65] при изучении математических дисциплин является
отсутствие достаточного количества специализированных программ. Из
существующих следует выделить программы, которые называются прикладными
математическими пакетами и могут быть использованы в качестве средства
обучения. Это MathCad, MathLab, Mathematica, Maple и другие. Они обладают
развитым интерфейсом пользователя, мощным вычислительным аппаратом,
графической поддержкой, многие из них русифицированы. В преподавании
математики используются также табличные процессоры ( например, MS Excel),
текстовые редакторы (MS Word), средства создания баз данных(MS Access).
Основные операционные системы позволяют их совместное использование,
причем возможно внедрение объектов различных программ в один проект, что
является важным в учебном процессе. Однако профессиональная программа
должна: иметь простой интерфейс пользователя, сохраняющий основные стили
математического оформления документов; содержать мощный вычислительный
процессор в числовом и символьном виде; позволять исследовать математические
структуры интерактивно; обладать широкими графическими возможностями
изображения исследуемых объектов; иметь возможность создания полноценного
электронного конспекта лекций и его презентаций; включать необходимый
справочный материал по всем разделам математики.
Если профессиональная программа будет обладать перечисленными
признаками, то компьютерный учебно-методический комплекс будет достаточно
стабильным во времени.
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В разделе практических заданий приведен перечень упражнений и задач
для качественного изучения и закрепления непосредственно математического
материала. Решение задач может проводиться как аналитически, как и с
применением возможностей пакета символьной математики. Весь процесс
протекает в электронной среде, иллюстрируя студентам не только способы
решения задач, но и широкие возможности компьютерного учебнометодического комплекса. Закрепление изученного материала осуществляется за
счет лабораторного практикума. В качестве программного средства
рассматривается символьный макет MathCad. Применение этого пакета позволяет
интенсифицировать процесс вычислений и дает возможность решить гораздо
больше задач, чем при традиционном способе решения.

Реализация рассматриваемой методики не требует в настоящее время
серьезных изменений в организации учебного процесса, за исключением
предоставления компьютера каждому студенту на практическом занятии, а также
выделения времени для самостоятельной работы в лабораториях вычислительной
техники. Все это требует расширения материальной базы вузов. Предлагаемая
методика может применяться и в будущем, когда роль лабораторий
вычислительной техники уменьшится в связи с повсеместным использованием
переносных компьютеров. Указанная методика ценна еще тем, что полученные
студентам навыки применения символьной математики в период обучения в вузе,
могут быть использованы в процессе преподавательской работы в школе.
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ЭВРИСТИКО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ «INTEGRALS»
Э.Варваров,
студент,
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г. Краматорск, УКРАИНА
E-mail: vlasenkokv@ukr.net
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Эвристико-дидактические конструкции «Integrals» относится к
программе управления эвристической деятельностью учащихся в процессе
обучения математике.
Целью таких эвристик является формирование у обучаемых общей
стратегии наиболее рационального поиска решения определенного класса
учебных проблем. К их структурным элементам относим обучающие
компьютерные программы.
Как вы можете узнать из раздела «О программе», данный продукт
разработан с целью создания благоприятных дидактических условий
самоорганизации учащихся при «открытии» и усвоении новых знаний,
умений, а также в овладении приемами решений различных классов
эвристических задач: научить пользователя интегрировать простейшие
функции и познакомить с методами интегрирования сложных (не
табличных) интегралов; проверить знания таблицы интегралов и основных
правил интегрирования; помочь овладеть практическими навыками
интегрирования функций.
Структура программы. При запуске на главной странице вы можете
осуществить несколько возможных действий: 1) приступить к работе с
программой; 2) получить краткую информацию о программе; 3) выйти из неё.
Рассмотрим детальнее пункты 1 и 2. Нажав на кнопку «Задания», вы
попадете на главную страницу программы. Условно она разделена на 2
части – теоретическую и практическую (рис.1).
Как можно догадаться, в теоретической части представлены данные,
которые помогут вам разобраться и изучить почти весь необходимый для
вычисления интегралов материал.
Таким образом, в данной части рабочей страницы вы можете:
просмотреть и при желании выучить перечень основных табличных
интегралов; ознакомиться с основными свойствами интегралов; изучить
некоторые способы практического применения интегралов (нахождение
первообразной в точке); узнать (повторить) различные способы
интегрирования в различных ситуациях.
Для того, чтобы открыть какую-либо страницу теоретического
раздела вам достаточно кликнуть на особую область возле интересующего
вас материала и после этого нажать на соответствующую кнопку в нижней
части страницы (рис.2).
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Рис. 1. Запуск программы «Integrals»

Рис.2. Вызов функций программы
В результате вы перейдете на страницу, где изложен материал
касательно выбранной вами темы. Для возврата на экран с заданиями
достаточно нажать на кнопку «Вернуться в главное меню».
В разделе практики находятся задания, тематически связанные с
материалом теории. Для перехода на страницу с заданиями интересующей
вас темы необходимо произвести аналогичные теоретическому разделу
действия (рис.3).
На экране с заданиями вы можете увидеть условие задания,
подсказки, варианты ответов. Каждая тема включает в себя 3-5
интегральных функций, которые необходимо вычислить. Используются
задания разной степени сложности – от элементарных табличных
интегралов до таких, которые требуют эвристических размышлений.
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Рис.3. Работа с практической частью программы
Для выбора ответа, который, по-вашему мнению, является
правильным, кликните на нужный вариант. Для проверки используйте
кнопку «Проверка». Если ваш вариант верен, то вы получите
соответствующее сообщение, если нет, то программа так же вас известит
об этом. Если вы по каким-то причинам не знаете, как вычислить
предложенный интеграл, то либо можете вернуться на экран с заданиями
(кнопка «Остановить», далее – кнопка «Вернуться») и попытаться найти
ответ в разделе с теорией и подсказками, либо проверить поочередно
каждый предложенный вариант, получив правильный ответ с
рассуждениями, почему ответ именно таков (рис.4).

Рис.4. Коррекция знаний
После выполнения всех заданий определенной темы можно перейти
к следующей. После завершения всех тем вы попадете снова в главное
меню программы.
Разработка данной программы проводилась в среде объектноориентированного программирования Borland Delphi 7. Использовалось
большинство основных компонентов и функций данного продукта.
Надеемся, что данная программа будет полезна в обучении математике.
22

Международная научно-методическая дистанционная конференция «Эвристика и дидактика математики»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ЭВРИСТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ФАКУЛЬТЕТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Е.Ващенко,
магистрант,
Донецкий национальный университет, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: batareya@hotbox.ru
Научный руководитель: И.В.Гончарова, ассистент
Фундамент математического образования составляет основной курс
математики. Его особенностью является направленность на развитие стиля
мышления, характерного для конкретного профиля обучения, на
формирование готовности применения математики для моделирования
реальных процессов и явлений. Однако основной курс математики не дает
возможности в полной мере учитывать потребности каждого ученика.
Таким
образом,
возникает
необходимость
в
создании
дополнительных курсов, которые в достаточной мере осуществляли бы
профильную дифференциацию обучения математики. Такими курсами
выступают элективные курсы (курсы по выбору). Эта форма работы в
полной мере учитывает возможности и потребности учащихся.
Профильная направленность обучения математики должна обеспечиваться
курсами по выбору в большей степени, чем основными [1].
Внедрение элективных курсов приобретает особое значение для
обучения основополагающих дисциплин, в частности, математики.
Необходимо отметить, что в последнее время несоответствие
математических знаний выпускников общеобразовательных школ и
требований общества значительно заметно. Кроме потребности
расширения диапазона учебных тем по математике на элективных курсах,
обучение должно быть ориентировано не только на усвоение новых
знаний, а и на развитие творческой личности, способной к активной
деятельности.
Большинство учебных программ, учебников, методик, используемых
на курсах по выбору, делают упор на усвоение учащимися готовой
информации по предмету, на использование репродуктивных, а не
креативных способов деятельности, на отыскание единственного, наперед
заданного ответа, тем самым не приучая учащихся к вариативности и
многообразию познания. Это приводит к ослаблению внутренней
мотивации учеников, невостребованности их творческого потенциала,
отчуждению от школьного обучения [4].
Общепринятое понимание образования как усвоение учащимися
опыта прошлого вступает сегодня в противоречие с их потребностью в
самореализации
[4].
Выпускнику
общеобразовательной
школы
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необходимо оценивать собственный уровень знаний и умений, логически
мыслить, вести диалог, критически воспринимать информацию [2],
осмысленно действовать в ситуации выбора, грамотно ставить и достигать
собственные цели, действовать продуктивно в образовательных,
профессиональных и жизненных областях.
Для самостоятельного творческого овладения знаниями у
выпускников следует формировать способность к открытиям нового в
известном, содействовать превращению этой способности в инструмент
человеческой деятельности во всех сферах жизни. В связи с этим процесс
обучения на элективных курсах необходимо все больше ориентировать на
развитие эвристической деятельности.
Будем
рассматривать
проектирование
элективного
курса
эвристического направления (ЭКЭН) для абитуриентов математических
факультетов высших учебных заведений на материалах алгебры и начала
анализа.
ЭКЭН – элективный курс, организация которого происходит в
условиях эвристического обучения. Целью этого курса является
ликвидация расхождений между уровнем учебных достижений по
математике, полученных в общеобразовательных учебных заведениях и
уровнем, необходимым для продолжения обучения на математических
факультетах высших учебных заведениях; подготовка абитуриентов к
осмысленному
усвоению
основных
математических
курсов:
математического анализа и линейной алгебры.
Важной
особенностью
ЭКЭН
является
профессиональная
направленность, ориентация на стиль и методы обучения в высших
учебных заведениях.
Данный курс рассчитан на самостоятельную работу школьников. Для
каждой темы ЭКЭН предложена система задач с эвристическими
подсказками. Особое внимание уделяется изучению таких содержательных
линий школьного курса математики, как: тождественные преобразования
выражений, уравнения и неравенства, функции. Также рассматриваются
дополнительные вопросы, не входящие в основной курс математики
общеобразовательной школы, а именно: метод математической индукции,
бином Ньютона, неравенство Бернулли и другие.
Для активизации эвристической деятельности школьников на ЭКЭН
нами используются из традиционных методов обучения объяснительноиллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, а из методов
эвристического обучения (по классификации А.В.Хуторского [4]) – метод
гипотез, метод ошибок, методы самоорганизации обучения. Построение
занятий с помощью этих методов помогает лучше усваивать изучаемый
материал.
Основываясь на использовании методов и средств эвристического
обучения, выделим следующие типы уроков ЭКЭН:
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урок ознакомления с новым материалом,
урок закрепления изученного,
урок применения знаний и умений,
урок обобщения и систематизации знаний,
урок проверки и коррекции знаний и умений,
комбинированный урок,
урок – лекция,
урок – семинар, урок – зачет, урок – практикум.
Из форм эвристического обучения [4] – эвристическая лекция,
эвристический семинар (обзорный, рефлексивный семинары). Важное
методическое требование к формам обучения организовывать коллективную,
групповую, парную и индивидуальную учебно-познавательную деятельность,
что обеспечивает дифференцированное обучение школьников и повышает
результативность их математической подготовки.
Обучение на занятиях ЭКЭН осуществляется в условиях
объединения традиционных средств (например, дидактические материалы,
справочники по математике и др.) с использованием информационнокоммуникационных технологий. Нами обосновывается возможность
использования электронных учебных пособий (например, «Алгебра»,
«Term7» и др.); педагогических программных средств (GRAN1);
презентаций; эвристико-дидактических конструкций (ЭДК). Построение
последних основано на принципах применения задачного подхода к
построению компьютерных обучающих программ. Как отмечает
Е.И.Скафа [3], только комплексное использование различных видов ЭДК в
сочетании с традиционными формами обучения позволяет формировать
приемы эвристической деятельности обучаемых.
Теоретические основы проектирования предлагаемого элективного
курса эвристического направления для абитуриентов математических
факультетов высших учебных заведений, методика его организации и
проведения представлена в магистерской работе, защита которой
состоится в июне 2009 года.
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Зважаючи на завдання всебічного розвитку особистості в сучасній
національній школі, освіта покликана давати ті знання, які потрібні для
життя, які застосовуються у практичній діяльності та сприяють розвитку
мислення, інтелектуальних здібностей, причому розвитку всебічному, з
достатнім ступенем глибини і загальності. Це зумовлює переорієнтацію
методів навчання з інформаційних на проблемно-діяльнісні.
Прикметною ознакою переходу школи на 12-річне навчання є
функціонування старшої школи, як профільної. Реалізація профільного
навчання в старшій школі на підготовчому етапі набула вигляду створення
класів з чітко визначеним профілем навчання. Вивчення кожної навчальної
дисципліни в таких класах має враховувати напрям профільного навчання.
Оскільки математика сьогодні є одним із методів пізнання природи і
суспільства, то вивчення її в умовах профільного навчання теж потребує
створення специфічних умов у процесі навчання математики для
формування і розвитку майбутніх професійних інтересів, необхідних
прийомів мислення.
В Україні є, певним чином, розроблене методичне оснащення для
навчання математики в старшій школі у спеціалізованих школах (класах)
поглибленого вивчення математики, у школах (класах) економічного
профілю, певні напрацювання для шкіл (класів) гуманітарного профілю.
Однак цілісного бачення особливостей навчання математики в старшій
школі за кожним профілем, на сьогодні, не має ні у молодих вчителів, ні у
досвідчених.
З цієї точки зору актуальними є питання накопичення, аналізу,
наукового обґрунтування прийомів профілізації навчання в старшій школі.
У власному дослідженні ми відбираємо такі прийоми профілізації алгебри і
початків аналізу в старшій школі. Апробуємо їх під час педагогічних
практик студентів в старшій школі.
Очевидно складовою такого пошуку був аналіз відповідних
публікацій у фаховій літературі.
До найбільш поширених прийомів профілізації можна віднести
розв’язування задач прикладного характеру відповідно до профілю
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навчання. Переконанні, що в методичній скарбничці вчителя мають
накопичуватись зручні, як за змістом, так і за метою задачі прикладного
характеру. Серед таких задач ми, зокрема, вбачаємо:
– для економічного профілю:
Задача. Компанія з виробництва водяних фільтрів має фіксовані
витрати, необхідні для постійного відтворення виробництва відповідної
продукції, у розмірі 20000 грн. При цьому витрати на виробництво одиниці
продукції оцінюються в 20 грн., а ціна продажу одиниці продукції
встановлена у розмірі 30 грн. Знайти функції щомісячних витрат, доходу,
прибутку компанії.
Задача. Чисті інвестиції задано функцією f ( x ) = 7000 t . Визначити:
а) приріст капіталу за три роки; б) термін часу(у роках), за який приріст
капіталу складе 50000
Задача. П’ять страхових компаній страхують три види ризиків: від
пожежі p1 = 0,001 , від повені p 2 = 0,02 , від крадіжки p3 = 0,01 . Перша
компанія страхує лише від першого типу ризиків, друга – тільки від
другого, третя – від першого і другого, четверта і п’ята страхують від усіх
трьох типів ризиків. Навмання вибирається страхова компанія і повністю
використовується її можливості страхування. Оцінити ймовірність втрат
без страхування і зі страхуванням. Витрати на страхування не беруться.
– для фізико-математичного профілю:
Задача. Тіло масою 2кг рухається прямолінійно за законом
x(t ) = t 2 + t + 1 . Координата x вимірюється в сантиметрах, час t – в
секундах. Знайдіть: 1) діючу силу; 2) кінематичну енергію E тіла через 2c
після початку руху.
Задача. Знайти кількість електрики, що проходить через поперечний
переріз провідника за 10c , якщо сила струму змінюється законом
I (t ) = (4t + 1)( A) .
– для природничого профілю:
Задача. На обстеження прибула група з 10 чоловік. Троє з них хворі.
Лікар запрошує до кабінету по два пацієнти. Знайти ймовірність того, що
вони обидва є: 1) хворі, 2) здорові.
Задача. Знайти ймовірність того, що в сім’ї з п’яти дітей – двоє
хлопчиків. Вважати, що ймовірність народження хлопчика 0,52 і стать
наступної дитини не залежить від попередньої.
Задача. Газова суміш складається з оксиду нітрогену (ІІ) NO і кисню
(найпростіший випадок). Необхідно забезпечити такі умови процесу
шляхом знаходження співвідношення концентрації кисню, при якому
екологічно шкідливий оксид нітрогену (ІІ) NO окислювався б з
максимальною швидкістю.
– для гуманітарного профілю:
Задача. Десятилітня дівчинка попросила свою маму друкарку
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навчити її друкувати. Мама погодилась і посадила дівчинку за друкарську
машинку, що писала, з 45 клавішами. Визначити число спроб, необхідних
для того, щоб вона напевно надрукувала перший рядок роману
Л.Н.Толстого «Анна Кареніна», якщо рядок містить 52 знаки і повторень
не буде?
Вважаємо, що прийоми профілізації не варто зводити лише до роз
взування прикладних задач. В залежності від профілю навчання, більш або
менш часто мають використовуватися і такі прийоми профілізації, як:
а) Використання на уроці висловів про математику відомих людей у
сфері діяльності, що відповідає профільному навчанню. Наприклад, для
гуманітарного профілю вислови письменників, для економічного профілю
– економістів тощо.
«Математика – гімнастика розуму» (О.В.Суворов),
«Математика – це велична споруда, створена уявою людини для
пізнання Всесвіту» (Ле Корбюзьє),
«Завдання математики не навчання лічби, а навчання прийомів
людського мислення під час лічби» (Л.М.Толстой)
б) Ще один із прийомів – використання висловів відомих
математиків про сферу діяльності, що відповідає профілю навчання.
«Ми абсолютно впевнені, що сьогодні віршознавство без математики
вже неможливе» (А.М. Колмогоров).
«Завдання охорони природи, які стоять сьогодні перед людством, не
можуть розв’язуватися без серйозних фізико-математичних досліджень.
Сказане стосується і медицини» (М.В. Волькенштейн).
Прийоми профілізації навчання алгебри і початків аналізу в старшій
школі можуть бути зреалізовані у певній зміні структури уроку: ділові
ігри, за специфікою певних професій, що відповідають профілю навчання,
а змістова частина такої гри – навчальний матеріал з математики.
Врахування профілю навчання має відбуватись і у завданнях для
самостійної роботи учнів. Наприклад, доречними на уроках алгебри і
початків аналізу в гуманітарних класах вважаємо учнівські твори на
математичну тематику, підготовку і проведення учнями вікторин, тощо…
При якісно профільному навчанні математики в старшій школі є
умови для розвитку в учнів дієвих мотивів до навчання взагалі, і до
навчального матеріалу, зокрема.
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Как показало наше исследование, в определенной части школьников
наблюдается довольно низкий уровень интереса к учению,
индифферентное отношение к образованию, зачастую негативное
отношение к знаниям. Это происходит потому, что в учащихся не всегда
сформированы положительные мотивы к труду и к такой его
разновидности, как учение. Ученикам нужно не только помочь осознать
перспективные цели учения, но и сделать процесс обучения желательным
для детей, построить его на основе развития их познавательных интересов.
Необходимо включать учеников в активную работу, используя при этом
разнообразные
формы,
методы
познавательной
деятельности.
Познавательной активности школьник не будет проявлять, если он не
получает удовлетворения от получаемых результатов, не видит или не
знает путей применения знаний на практике.
В условиях научно-технического прогресса, информатизации
общества, когда быстрыми темпами увеличивается объем информации,
знания стремительно устаревают. Это предъявляют новые требования к
личностному развитию учащихся. Небывалый рост объема информации
требует от современного человека таких качеств, как инициативность,
изобретательность,
предприимчивость,
способность
быстро
и
безошибочно принимать решения, а это невозможно без умения работать
творчески, самостоятельно. Актуальность приёмов эвристического
обучения заключается в том, что предполагается отказ от готовых знаний,
от их репродукции, основываясь на добыче и поиске информации.
Эвристическим методом обучения будем называть наиболее общую
систему подхода к решению данных заданий и проблем, которая
направлена на приобщение учащихся к самостоятельным открытиям
новых для них закономерностей в процессе познавательной деятельности,
причем по правилам аналогичным научному творчеству. В учебном
процессе чаще всего встречаются случаи, когда учитель знает схему
решения данной проблемы, и, несмотря на это, должен решать её вместе с
учащимися, сопереживать процесс творчества, стремиться к тому, чтобы
они самостоятельно нашли схему решения задачи.
Основу эвристического обучения составляет решение нестандартных
(для учащихся) задач и упражнений. Это могут быть арифметические
ребусы, «цепочки» примеров, «магические» квадраты, задачи логического
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характера, задачи на смекалку; игры математического содержания; задания
на развитие геометрической зоркости и воображения; головоломки;
упражнения, формирующие графические и измерительные навыки. Во все
современные школьные учебники по математике включены в той или иной
мере задания развивающего характера. Нужно предлагать школьникам для
решения упражнения, задачи, задания, построенные на изучаемом в
данный момент или уже изученном материале, представленные в
нестандартной, но интересной и доступной для детей форме.
Включение в урок заданий такого вида оживляет учебный процесс,
повышает интерес детей к предмету, расширяет их математический
кругозор и углубляет знания. Это позволяет приучать школьников к
правильности и четкости рассуждений, развивает логическое мышление,
гибкость ума. В процессе их решения в учащихся нужно сформировать
познавательные стратегии, которые помогали бы находить нужную
информацию, преобразовывать её, вырабатывать правила действий в
непривычных условиях, формировали бы творческий характер мышления.
В педагогической эвристике исследуются средства, при помощи
которых учащийся находит решение математической задачи, не обращаясь
к той части математики, где она выступает как дедуктивная система. В
связи с этим Д. Пойа формулирует общие правила, которые лежат в основе
поиска решения задачи, следующим образом:
1.Сначала нужно понять задачу. С этой целью целесообразно
выполнить чертёж, ввести удобные обозначения, внимательно изучить
условия и требования задачи, разделить условие на части
2.Составить план решения, найти связь между данным и
неизвестным. На этом этапе задаём учащимся такие вопросы: не
встречалась ли ранее подобная задача? Известна ли вам какая-нибудь
родственная задача? Нельзя ли ею воспользоваться? Нельзя ли придумать
более простую похожую задачу? Нельзя ли решить только часть задачи,
отбросив часть условий. Нельзя ли сформировать условие задачи иначе?
3.Реализация плана при контроле за каждым своим шагом. Если
результат получен, то нужно проверить его и подумать, нельзя ли его
получить другим способом. Эксперименты показывают, что этой схемы
можно придерживаться при условии, если в учащихся сформированы
приёмы познавательной деятельности − анализ, перенос, аналогия,
обобщение, конкретизация, абстрагирование и др.
Конечно, если самостоятельную творческую деятельность учащихся
пустить на самотёк, не контролировать, не управлять ею, то для многих
она пользы не принесёт. Задача состоит в том, чтобы творческая
самостоятельность учащихся формировалась, начиная с первых дней
обучения. Особое внимание должно быть уделено формированию
способов творческой деятельности, так как учащийся, владеющий ими,
значительно быстрее овладевает изучаемым материалом.
30

Международная научно-методическая дистанционная конференция «Эвристика и дидактика математики»
ФОРМИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
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Концепція сучасної освіти передбачає розвиток особистості, який
залежить від того, наскільки повно враховують її індивідуальні
особливості, інтереси, нахили, здібності і талант. Найкращі умови для
цього надає позаурочна робота з математики.
На нашу думку, найкращі умови для розвитку особистості учня
можна здійснити за допомогою таких формам позаурочної роботи з
математики як: розв’язування евристичних задач, виконання домашньої
дослідницької роботи, участь у Малій академії наук (МАН), робота з
евристичними компютерними навчальними програмами.
Розглянемо форми, що реалізуються нами на міжшкільних факультативних заняттях евристичного спрямування обласної школи юних
математиків (ОШЮМ) при Донецькому національному університеті та з
учнями Донецької області.
Учень, який виявив зацікавленість до позаурочної роботи з
математики, отримує своє завдання та виконує його незалежно від інших.
Треба відмітити, що перелічені форми позаурочної роботи насамперед
забезпечують активну пізнавальну діяльність кожного учня, дозволяючи
йому працювати у посильному для нього темпі. Керівник може
диференціювати завдання, враховуючи індивідуальні особливості учнів.
Така діяльність допомагає розвитку їхніх творчих здібностей, глибшому
оволодінню знаннями з предмету.
Факультативні заняття в ОШЮМ передбачають індивідуальну
роботу учнів з евристико-дидактичними конструкціми у вигляді
евристичних навчальних комп’ютерних програмам, програм актуалізації
знань, програм «задача-метод», «задача-софізм», програм автоматизованого рецензування розвязання математичних задач. Крім того кожен учень
виконує індивідуальне домашнє завдання по розв’язанню евристичних
задач – працює з системою корекційних евристичних вправ [2], метою якої
є формування та розвиток у школярів здібностей, що відповідають таким
якостям творчої особистості, як формалізація сприйняття матеріалу,
узагальнення, гнучкість та раціональність мислення.
З учнями Донецької області нами ведеться робота в МАН у секції
«Математика» за напрямом «Педагогічне моделювання в математиці».
Школярами досліджується можливість індивідуального підходу до
розвитку творчої особистості через систему евристичних матеріалів. Ця
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робота являє собою створення проекту, у процесі якого в учня
розвиваються такі особистісні якості, як посидючість, спритність,
акуратність, кмітливість й інші [1].
Значна частина учнів, що відвідують евристичні факультативи в
ОШЮМ, виконують домашню дослідницьку роботу. Вони отримують
довгострокові завдання-проекти, індивідуально або у групах за певний час
(від одного заняття до 2-3 місяців) виконують пізнавальну, дослідницьку,
конструкторську або іншу роботу на задану тему. Їх завдання – одержати
новий продукт, вирішити наукову, технічну або іншу проблему.
Наприклад, на одному із занять факультативу учням 9 класу було
запропоноване завдання проаналізувати додаткову літературу для учнів
своєї вікової категорії, обрати для дослідження факультативну тему, тобто
тему, що не є обов’язковою для вивчення в основному курсі математики
для учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулювати проблему, запропонувати
шляхи її розв’язання (наприклад, як зацікавити своїх однолітків з
необов’язковою для вивчення темою?). На наступному занятті
факультативу один з учнів запропонував тему проекту «Теореми Чеви та
Менелая», пояснюючи свій вибір тим, що «шкільний курс геометрії
містить задачі, на розв’язування яких учні витрачали б значно менше
зусиль і часу, якби вони були обізнані з більш раціональними методами
розв’язування таких задач. Ці методи пов’язані із застосуванням теорем
Чеви та Менелая». Далі учень зробив невелике повідомлення на цю тему,
чим зацікавив інших. Отже тема для проекту буда запропонована й
прийнята усіма. Учні за власним бажання для роботи над проектом
розбились на пари або групи. Кожен мав запропонувати своє бачення
реалізації сформульованої проблеми. Для прикладу наведемо фрагмент
навчального учнівського проекту – комп’ютерну програму, розроблену
самостійно учнем 9 класу загальноосвітньої школи №14 м. Донецька
Євгеном Грувером. Зазначимо, що ця робота допущена до Всеукраїнського
конкурсу наукових робіт членів Малої академії наук (МАН) України (І-ІІІ
етапи) та у 2008 році зайняла перше місце на ІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
за секцією «Педагогічне моделювання в математиці».
Таким чином, учні, які займаються такими формами позаурочної роботи
з математики краще розв’язують нестандартні завдання, позитивно реагують
на підвищення рівня складності задачі, із захопленням і досить вільно
вступають у дискусію; їхнє мислення має більш креативный характер.
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В даний час широке розповсюдження отримали тестуючі системи,
які застосовуються в різноманітних областях і зачіпають різні сфери життя
суспільства. За їх допомогою перевіряється рівень знань, здійснюється
добір кваліфікованих кадрів, проводиться сертифікація персоналу,
проводитися аналіз здібностей людини та ін. Природно виникає питання,
яким є рівень їх інтелектуалізації. Автори дослідження [1] повідомляють,
що з цією метою був проведений аналіз тестуючих систем, який
здійснювався за наступними критеріями: цілі тестування, види тестових
завдань, вибір послідовності тестових завдань, критерії завершення
тестування, спосіб інформування того, хто тестується, вид представлення
результату тесту та характеристика пропонованих варіантів відповідей.
На основі проведеного аналізу були отримані наступні результати:

більшість тестуючих систем, що існують в даний час, заснована
на закритій формі тестових завдань з вибором одного варіанту відповіді з
чотирьох запропонованих, що має певний ваговий бал. Ця властивість
рідко дозволяє врахувати правильні відповіді на основоположні питання
по запропонованій темі, а також неповні або частково правильні відповіді;

майже в кожній системі присутній генератор тестових завдань,
який здійснює їх випадкову вибірку із загального числа присутніх в базі.
Іншими словами наступне тестове завдання ніяк не враховує правильність
відповідей, даних на попереднє;

у всіх системах тестування завершується лише при проходженні
всієї строго певної сукупності тестових завдань. Це не дозволяє скоротити
час тестування за рахунок «ідеальних» відповідей на складні тестові
завдання, за допомогою яких можна практично однозначно ідентифікувати
рівень знань.
Інші дослідження показали, що практично ні в одній з доступних для
аналізу тестуючих систем (опублікованих і пропонованих) не
використовуються методи штучного інтелекту [2]. В той же час відомо, що
застосування інтелектуальних тестуючих систем дозволить:
 відстежувати успішність, як окремого студента, так і всієї групи;
 давати поради для більш ефективного засвоєння матеріалу;
 детально обґрунтовувати людині, яка пройшла тестування,
отриману оцінку;
 скоротити час проходження тесту за рахунок завершення процесу
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тестування після настання значущої події;
 надавати допомогу викладачу по вдосконаленню завдань тесту і
занять в цілому.
Системи такого роду повинні бути направлені на полегшення
емпіричного опрацювання та інтерпретації результатів тестування,
знімаючи цю рутинну роботу з викладача.
В даний момент ведеться удосконалення створеного прототипу
інтелектуальної тестуючої системи, в якій був би реалізований достатньо
універсальний алгоритм діагностики знань [2]. На основі цього алгоритму
з'явилася можливість створення тестуючих інтелектуальних систем
практично в будь-якій наочній області. В прототипі системи реалізований
поданий далі алгоритм.
На первинній стадії система висуває 4 гіпотези:
«випробовуваний знає матеріал на 5»,
«випробовуваний знає матеріал на 4»,
«випробовуваний знає матеріал на 3»,
«випробовуваний не знає матеріал».
В цьому первинному стані система дає однакову оцінку вірогідності
всім даним гіпотезам. Після кожного тестового завдання рівень довіри між
гіпотезами розподіляється залежно від вибраного варіанту відповіді.
Розподіл рівня довіри реалізований за допомогою байєсовського
механізму. При певній відповіді на тестове завдання система обчислює і
змінює рівень довіри до кожної гіпотези. При досягненні критичної
відмітки якого-небудь рівня довіри система інформує користувача про
його відмітку, а також указує на теми, які погано або недостатньо засвоєні
для досягнення більш високих результатів.
В ході тестування і відладки системи було виявлено, що зміна рівнів
довіри до гіпотез при відповідях на перші тестові завдання відбувається
дещо різко, тобто присутні своєрідні «скачки», але у міру підвищення
ступеня упевненості в певній гіпотезі, ступінь зміни коливається порівняно
мало. У зв'язку з даним недоліком було ухвалено рішення розвинути метод
оцінки знань з метою створення більш адекватного реагування системи.
Пропонуються наступні шляхи удосконалення розробленої методики.
Алгоритм вибору чергового тестового завдання є предметом
окремого дослідження [5]. Існує достатньо велика кількість способів
вибору послідовності тестових завдань, серед яких виділяють випадковий
порядок, метод найшвидшого спуску і інші. Вибір того або іншого способу
залежить від сценарію проведення тесту. Комплект тестових завдань може
включати сценарій, який містить наступну інформацію: опис алгоритму
вибору подальшого тестового завдання; умова завершення тестування;
вказівки системі про інформування і запис результатів в базу даних. Якщо
відповідного розділу в комплекті тестових завдань немає, то система
виконує типовий сценарій.
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Розглянемо один із сценаріїв «Рівність шансів». На первинній стадії
система висуває 4 гіпотези: «випробовуваний знає матеріал на 5»,
«випробовуваний знає матеріал на 4», «випробовуваний знає матеріал на
3», «випробовуваний не знає матеріал». В цьому первинному стані система
дає однакову оцінку вірогідності всім даним гіпотезам. В базі знань слід
ввести наступну класифікацію тестових завдань по рівню їх складності:
«питання на 5», «питання на 4», «питання на 3». Залежно від даної
відповіді на тестове завдання система тестування проводитиме
перерахунок рівнів довіри до гіпотез. На наступному кроці (після першого
тестового завдання) учню системою буде задано тестове завдання з
відповідного класу, визначуване залежно від того, яка гіпотеза на даний
момент має максимальний рівень довіри. Подальша робота системи
залежатиме від того, до якої гіпотези стане ближче учень після відповіді на
подальші тестові завдання. Зміна рівнів довіри між гіпотезами також
відбуватиметься за допомогою байєсовського механізму. При досягненні
критичного рівня довіри до конкретної гіпотези людина, що проходить
тестування, отримає оцінку.
Даний механізм забезпечить більш «плавний» перехід між перевагою
тієї або іншої гіпотези, оскільки суб'єктивна вірогідність події «відповідь
на тестове завдання» розрізнятиметься у зв'язку з класом тестових завдань.
Наприклад, при неправильній відповіді на складне тестове завдання
(«питання на 5») рівень довір'я до гіпотези «знає на 5» зменшиться значно,
але рівень довіри до гіпотези «не знає» не буде різко збільшеним, оскільки
тестове завдання складне.
Додатково в системі передбачається занесення інформації, отриманої
про учня та його успішність, в базу даних [4].
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
РЕШЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ В
УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ
Н.Гром,
студентка,
Донецкий национальный университет
Е-mail: grom_natasha@mail.ru
Научный руководитель: О.В.Тутова, ассистент
В настоящее время внедрение информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в учебный процесс является неотъемлемой частью
школьного образования. Общепризнано, что использование ИКТ в
процессе обучения неизбежно, поскольку благодаря этим технологиям
существенно повышается эффективность обучения и качество
формирующихся знаний, умений и навыков. Применение педагогических
программных средств на уроках математики позволяет учителю не только
разнообразить традиционные формы обучения, но и решить самые
разнообразные задачи: заметно повысить наглядность обучения, что
позволит заинтересовать учащихся предметом, обеспечить дифференциацию и индивидуализацию, облегчить контроль знаний учащихся, повысить
познавательную активность школьников, развивать их самостоятельность
при решении математических задач.
Существует достаточно много программных средств, поддерживающих изучение математики. Среди них: ПК Gran, DG, Term 7, Advanced
Grapher 2.07, тренажеры фирмы «Новый диск» и др.
Рассмотрим тему «Тригонометрические неравенства» с позиций
внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Пусть есть неравенство

sin 2 x
> 0.
3 + 4 sin x − 2 cos 2 x

Применив формулу двойного аргумента, получим:
sin 2 x
sin 2 x
sin 2 x
> 0,
> 0,
> 0.
2
2
4sin x + 4sin x + 1
(2sin x + 1)2
3 + 4sin x − 2(1 − 2sin x )

Последнее неравенство равносильно системе
 sin 2 x > 0,
(1)

sin x ≠ −0,5.
Приведем графическую иллюстрацию решения этой системы
неравенств, используя педагогическое программное средство GRAN 1. С
помощью команды «Объект – Создать» создадим объект y = sin 2 x .
Изобразим на графике сплошной красной линией график этой функции с
помощью команды «График – Построить». Решим неравенство sin 2 x > 0 ,
используя команду «Операции – Неравенства – Система неравенств».
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GRAN 1 выделит промежутки числовой оси, удовлетворяющие этому
неравенству.
Аналогично построим графики функции y = sin x и y = −0,5 ,
выделив их зеленым цветом.

Рис.1. Графическая иллюстрация решения системы (2) в ППС GRAN 1
Абсциссы точек пересечения графиков y = sin x и y = −0,5 не
удовлетворяют второму неравенству, поэтому их следует исключить из
множества решения первого неравенства. Это точки
7π
x≠
+ 2π n .
6

Решение исходного неравенства получим из системы
 2π n < 2 x < π + 2π n,


7π
+ 2π n.
 x≠


Решением неравенства

x≠

6

sin 2 x
> 0 будет
3 + 4 sin x − 2 cos 2 x

7π
+ 2π n .
6

πn < x <

π
2

+πn;

Данный пример является яркой иллюстрацией того, что компьютер
на уроке математики является средством, позволяющим учителю учесть
индивидуальные особенности учащихся, обеспечить наглядность
изучаемых объектов, а учащемуся – лучше познать самого себя, развить
самостоятельность при решении математических задач.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ
В КУРСІ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
Д.Губар,
студентка,
Донецький національний університет, м. Донецьк, УКРАЇНА
Е-mail: schone07@mail.ru
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор педагог. наук, професор
Напрямок нашого дослідження стосується підвищення ефективності
навчання студентів-математиків в умовах кредитно-модульної системи, яка
дозволяє побудувати індивідуальну траєкторю навчання студентів. Ми
виходимо з того, що розвиток професійної компетентності студента
базується на особистісно-діяльнісному підході до навчання і основою
підготовки сучасного фахівця є принцип саморозвитку особистості.
У процес навчання аналітичної геометрії студентів-першокурсників
математичного факультету ми разом із научним керівником вносимо деякі
корективи до звичної форми викладання і активно впроваджуємо творчу
складову. Багато уваги приділяється заохоченню студентів до
самонавчання, надання можливості виявлення їхніх здібностей, розвитку
прагнення до знань. Гуманістична технологія навчання містить так звану
"емоційну освіту", що передбачає врахування не тільки інтелектуальної
складової навчання, а й орієнтацію на гуманістичні цінності: любов до
життя і людей, прагнення до творчості, саморозвитку тощо.
Тому ми вважаємо доцільним і важливим впровадження творчих
робіт у систему оцінювання з дисципліни "Аналітична геометрія"
студентів-першокурсників математичного факультету. Прикладом таких
завдань є доповіді за темами: "Симетрія в літературі та мистецтві",
"Правильні многогранники навколо нас", "Застосування поверхонь другого
порядку в науці та техніці" тощо.
Також нами розробляються індивідуально спрямовані завдання за за
певною тематикою навчального курсу, що містять не тільки тестові задачі,
а також ребуси чи кросворди. Вправи підібрані з метою підвищення
мотивації студента, розширення його світогляду, а також передбачають
роботу з компьютером у середовищі математичних програм та мережі
Internet. Найголовнішим для нас є організація продуктивної самостійної
роботи студентів.
Приклад такого завдання:
ϭ͘ З’ясуйте, який термін визначає ребус і зробіть, використовуючи
додаткову літературу, презентацію в MS Power Point на цю тему:
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̌с̨н̟н ̴с̔
а=л + ик +

2. Розв’яжіть кросворд та для отриманого словосполучення дайте
означення з позиції геометрії.
1
2
3
4
5
6
«… вектора»
Питання:
1. «Власник» спіралі.
2. Лінія, що має в полярній системі координат рівняння
3. Вісь ОУ.
4. Результат множення.
5. Система координат, що має полюс.
6. Буває і гіперболічна і логарифмічна.

.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в завданнях,
на наш погляд, є доречним, бо сучасний етап розвитку освіти
характеризується активним упровадженням у навчальний процес
комп'ютерних технологій. Ми вважаємо, що необхідно ефективно
використовувати нові інформаційні технології у навчальному процесі,
оскільки розвиток творчих здібностей, образного мислення, активізація
навчально-пізнавальної діяльності студентів найбільш ефективно
забеспечується при раціональному використанні наочності, зокрема
динамічної, за допомогою ІКТ.

39

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
О.Гуржій,
студентка,
Уманський держ. педуніверситет ім. Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
Науковий керівник: Т.М.Махомета, викладач
Як відомо, в шкільній освіті існує безліч методів навчання, різні типи
уроків, які спрямовані на досягнення основної мети – засвоєння знань
учнями. Заохочувальним є впровадження нововведень та їхнє гармонічне
уливання в устояну структуру уроку.
Вивчення математики у школі відіграє важливу роль. Завдяки
математиці в учнів виховуються такі якості, як посилення логічного
мислення, можливість швидкого і правильного прийняття рішень. Тому
уроки математики повинні бути насамперед цікавими, збуджувати в учнів
прагнення більше знати, розуміти, підвищувати інтерес учнів до
математики, глибше засвоювати матеріал, формувати науковий світогляд і
критичне мислення. Розв’язання даної проблеми можливе завдяки
застосуванню активних та інтерактивних технологій навчання, що
сприяють розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних
інтересів учнів.
Суть інтерактивного навчання – навчальний процес відбувається за
умови постійної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, взаємо навчання,
де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.
На уроках, де використовуються ці технології, діти почувають себе
впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають
зауваження, адже вони є активними учасниками навчального процесу [1].
Організація інтерактивного навчання припускає моделювання
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, загальне рішення питань
на підставі аналізу обставин і ситуацій. Структура інтерактивного уроку
буде відрізняться від структури звичайного уроку. Тому в структуру уроку
включаються тільки елементи інтерактивної моделі навчання –
інтерактивні технології, тобто включаються конкретні прийоми й методи,
які дозволяють зробити урок незвичайним і більше насиченим і цікавим.
Окремої уваги вимагає організація роботи в малих групах, коли потрібно
вирішити складні проблеми колективним розумом. Робота в групах – це
спільна діяльність для досягнення загальних цілей. За такої діяльності учні
прагнуть отримати результат, що буде найкращим для кожного і для всіх
членів групи. Такий вид діяльності спрямований на розуміння і виконання
всіма учнями групи визначеного вчителем завдання. Загальні зусилля
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приводять до того, що всі учні прагнуть успіху. Вони розуміють, що в
залежності від їхніх зусиль та знань їх чекає або перемога, або поразка.
При кооперативному навчанні учням потрібно скооперуватися для
виконання завдань вчителя, активної роботи на уроці, засвоєння матеріалу
і вироблення навичок спілкування при дискусії й аргументації своїх
позицій. Величезним плюсом даного виду навчальної діяльності є
залучення абсолютно всіх учнів класу у спільну роботу. Труднощі
полягають в умінні вчителя організувати роботу учнів і привчити їх до
такої роботи як постійної.
Наприклад, при вивченні теми «Додавання і віднімання раціональних
дробів» у 8 класі можна використати одну із технологій кооперативного
навчання – акваріум.
За цією технологією учні об’єднуються в групи, вибирають спікера,
секретаря і доповідача. Діюча група після одержання завдання займає
місце біля дошки, вголос читає завдання, протягом 3 – 4 хвилин обговорює
можливі варіанти розв’язання вправи і його запису на дошці. Учні, які
знаходяться в зовнішньому колі, слухають, не втручаючись в обговорення.
По закінченню відведеного часу група повертається на свої місця, а клас
повинен відповісти на запитання:
 Чи погоджуєтесь ви з розв’язанням?
 Чи було воно аргументованим?
Після обговорення до дошки запрошується інша група і т.д. В
«акваріумі» повинні побувати всі учні. Наприкінці необхідно підбити
підсумки уроку, прокоментувати ступінь оволодіння практичними
навичками додавання і віднімання раціональних дробів [2].
Інтерактивні технології навчання стимулюють пізнавальну
діяльність і самостійність учнів. Ця модель бачить спілкування в системі
учень – вчитель, наявність творчих (часто домашніх) завдань як
обов'язкових. Інтерактивна модель своєю метою ставить організацію
комфортних умов навчання, при яких всі учні активно взаємодіють між
собою. Інтерактивна творчість вчителя й учня безмежна. Важливо тільки
вміло направити її для досягнення поставлених навчальних цілей.
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Активна навчально-пізнавальна діяльність учнів має два аспекти:
внутрішній (психолого-педагогічний) і зовнішній (організаційний) [4].
Внутрішній аспект активної навчальної діяльності школярів полягає в
тому, що вона визначається такими компонентами, як інтерес до навчання,
ініціативність у навчальній роботі, пізнавальна самостійність, напруження
фізичних і розумових сил для розв’язання поставленої пізнавальної задачі.
Розвиток цих компонентів і складає необхідну умову організації активної
навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Зовнішній аспект активної навчальної діяльності школярів полягає в
тому, що до цієї діяльності необхідно залучити всіх учнів даного класу. Ця
вимога може бути здійснена тільки з допомогою умілого поєднання
фронтальної, групової, індивідуальної роботи учнів, а також за допомогою
сучасних засобів індивідуального навчання. Такими засобами є дидактичні
матеріали з друкованою основою, карточки-інструкції, карточки-зразки,
засоби програмованого контролю і т.д.
Одним із головних завдань навчання математики є розвиток
мислення учнів. Для цього потрібно враховувати вікові особливості учнів
та розуміти причини, які гальмують сприйняття відповідного матеріалу.
Завдання вчителя полягає в тому, щоб поряд з вивченням понятійного
апарату даної теорії постійно демонструвались прийоми і способи
пізнавальної діяльності. За своєю формою прийоми і способи діяльності
описуються алгоритмічними приписами, алгоритмічними схемами, блоксхемами, а також правилами і законами логіки. В процесі своєї діяльності
учень користується як готовими алгоритмічними приписами, правилами і
законами, так і може самостійно їх складати [1]. У першому випадку ним
здійснюється репродуктивна діяльність, а у другому – продуктивна.
Вчителю треба звернути увагу на розвиток пізнавального інтересу
учнів, який проявляється у вигляді допитливості, активності,
цілеспрямованості. Якщо діяльність викличе в учня інтерес, задоволення,
радість, азарт, то можна сподіватися, що в дитини поступово виникне
потреба в такій діяльності, отже, сформується стійкий пізнавальний
інтерес до неї. Суб’єктивний шлях організації навчальної діяльності – це
методи переконання, пояснення, інформування. Об’єктивний – створення
умов, у яких в учня виникли б мотиви до навчальної діяльності, щоб він
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почав діяти. При цьому треба намагатися оптимально поєднувати методи
як суб’єктивного характеру, так і об’єктивного.
Наприклад, щоб викликати в учнів інтерес до вивчення формул
скороченого множення та до їх застосування, можна організовувати
змагання “Учитель-клас” на обчислення значень числових виразів виду
199*201, 252+2*25*5+52, (17+3)(172-17*3+32). Вчитель виконує
обчислення швидко і усно, діти – довго і письмово. Їх зацікавлює ця
різниця в часі виконання завдання. У них виникає бажання і самим
навчитися так швидко обчислювати.
Під час виведення правила чи доведення теореми, пошуку розв’язку
задачі доцільно застосовувати аналітико-синтетичний метод. Наведемо
приклад задачі для 5-го класу: робітник обробляє 48 деталей за 3 год, а
учень цю ж роботу може виконати за 6 робочих годин. За скільки годин цю
роботу виконають робітник і його учень, працюючи разом? Учні
встановлюють, що тут мова йде про кількість виконуваної роботи і про час
її виконання робітником і учнем. Після цього з’ясовують, що в задачі
потрібно знайти час виконання всього завдання при їх одночасній роботі.
Далі діти усвідомлюють, що відповісти на питання задачі можна тільки в
тому випадку, якщо крім кількості виконуваної роботи відома і їх спільна
продуктивність праці, тобто число оброблюваних ними деталей за годину
при одночасній роботі. При розв’язуванні даної задачі розглядаються три
величини: кількість виконуваної роботи, час її виконання і продуктивність
праці. Краще застосовувати табличну схему запису умови задачі (табл.1),
яка є доцільною, оскільки систематизує дані задачі, активізує мисленнєву
діяльність учня, допомагає йому намітити план розв’язування.
Таблиця 1
Кількість роботи
Час
Продуктивність
( в деталях)
(у годинах)
праці
Робітник

48

3

?

Учень

48

6

?

Обидва разом

48

?(запитання задачі)

?

В даній задачі послідовно знаходяться: продуктивність робітника (16
деталей за годину), учня (8 деталей за годину), при сумісній роботі (24
деталі за годину), і, на кінець, відповідь на питання задачі - час виконання
роботи 48:24=2(год.). Після розв’язування задачі обов’язково підводимо
підсумок і нагадуємо, які величини розглядались при розв’язанні і яка
залежність між їх числовими значеннями.
На уроках доцільно ширше використовувати дослідницький метод
навчання [2]. Тоді учні в пізнавальній діяльності проходять такі етапи:
1) практична дослідницька робота і висновки про її результати;
2) формування наукового припущення (гіпотези);
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3) доведення гіпотези;
4) формування доведеного факту;
5) застосування набутих знань у стандартних умовах;
6) застосування набутих знань у нестандартних умовах.
У здійсненні етапів 1) і 5) бере участь кожен учень, в інших етапах
2), 3), 4) і 6) активніші, сильніші учні. Корисним тут є і те, що учні, які на
кілька хвилин стають дослідниками, мають можливість відчути ту міру
людської праці, що була затрачена для добування певних знань. Такі
здобуті знання є для них особливо цінними.
Ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів є
проблемний підхід до навчання, який сприяє інтелектуальному розвитку
учнів і водночас формує їх світогляд, творчі риси особистості. Проблема це завжди знання про незнання, тобто усвідомлення недостатності знань
для задоволення для задоволення певної пізнавальної проблеми.
Усвідомлення проблеми відбувається в проблемній ситуації і залежить від
рівня знань, спрямованості пізнавальних інтересів учня. Щоб на уроках
математики ефективно активізувати розумову діяльність учнів за
допомогою проблемних ситуацій, треба з’ясувати особливості
проблемного підходу в навчанні математики, проаналізувати основні типи
проблемних ситуацій та способи їх створення [3].
Часто сильніші учні знаходять розв’язання навчальної проблеми, але
обхідним, менш раціональним шляхом. Тоді вчитель повинен допомогти
їм вийти на прямий шлях. Такі ситуації можуть виникати, наприклад, при
вивченні тем: “Розв’язання квадратних рівнянь”, “Додавання і віднімання
десяткових дробів” тощо. У процесі їх виконання залежно від рівня
підготовки й індивідуальних особливостей, учні дістають потрібні
підказки (вказівки, навідні питання), певну інформацію, малюнки, тощо.
Вказівки можна давати усно, на картках, за допомогою екранних засобів,
індивідуально або для окремих груп учнів. Добре підготовленому учневі
такі вказівки майже не потрібні, середньому - варто подати тільки загальну
ідею або нагадати загальний підхід до виконання даного завдання, а слабко
підготовленим поряд із загальними вказівками потрібні й додаткові
(нагадати окремі положення, факти, способи діяльності, тощо).
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Тензорне числення зарекомендувало себе як інструмент, особливо
зручний в області загальної теорії відносності; воно виявилося абсолютно
необхідним у багатомірній диференціальній геометрії. Останнім часом
поширюється тенденція застосування тензорів до аналізу та досліджень
творів мистецтва, а також психології. Але нажаль існує небагато таких
праць, де воно б застосовувалось у дисциплінах безпосередньо з ним
пов’язаних – математиці та фізиці.
Отже, метою даної роботи є теоретичне обґрунтування тензорів та
розробка тестових завдань для контролю і корекції знань студентів.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
− проаналізувати літературу до даної теми;
− теоретично обґрунтувати тензори та їх застосування;
− розробити систему тестових завдань для контролю і корекції
знань студентів;
− апробувати розроблені матеріали на факультеті під час
проходження педагогічної практики.
При побудові формальної теорії тензорів інваріантні скалярні
величини й вектори виявляється доцільним включити в число тензорів.
Так, скалярна величина П, інваріантна відносно переходів від одного
ортонормованого базису до іншого, називається афінним ортогональним
тензором нульового рангу. Проекція вектора на першу координатну вісь
(тобто на вісь, що визначається першим базисним вектором е1) у кожному
базисі {e1, e2, e3} є скалярною величиною, не інваріантною відносно
переходів від одного базису до іншого, і тому не є тензором нульового
рангу.
Нехай величина П визначається в кожному ортонормованому базисі
трійкою чисел: в базисі {e1, e2, e3} числами П1, П2, П3, в базисі
– числами
і т.д. Якщо при переході від будь-якого базису {e1,
ці числа перетворюються
e2, e3} до будь-якого іншого базису
за формулами
де

переходу від базису {e1, e2,

– матриця
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e3} до базису
, то величину П називають афінним
ортогональним тензором першого рангу і позначають символом ,
тобто ≡(Пi).
Числа П , і = 1, 2, 3, називають координатами тензора у базисі
{e1, e2, e3}, а числа , і = 1, 2, 3, відповідно координатами цього тензора в
базисі
.
Як і будь-які інші математичні величини тензори мають декілька
найпростіших
видів:
нульовий,
одиничний,
симетричний,
антисиметричний тензори та діади. Над тензорами, як певними
математичними величинами, що характеризують певні фізичні властивості
реальних тіл, можна виробляти ряд алгебраїчних операцій: додавати,
множити на числа, множити тензор на тензор та ін. Тому множина тензорів
утворює алгебру, що є узагальненням векторної алгебри.
Фізика у своєму історичному розвитку поступово перетворювалась з
науки описової у науку точну. Для характеристики різноманітних явищ та
процесів, що відбуваються в природі й техніці, фізики все ширше
використовують математичні методи, або відповідний математичний
апарат. В кінці ХІХ століття вчені зрозуміли, що для характеристики
деформації, інерції при обертальному русі, напруги й т.ін. необхідні
величини більш складної математичної природи ніж вектори та скаляри –
тензори. Розглядаючи як приклад деформоване тіло, всередині якого
проведена деяка площина, можемо визначити тензор напруги, який у
і

діагональному виді матиме вигляд

.

Головні значення тензора λІ =
головними напругами. Рівняння

, λІІ =
поверхні

, λІІІ =
напруг

називаються
має вигляд:

По закінченню теоретичного та практичного курсу «Тензорний
аналіз» контроль знань студентів доцільно провести за допомогою
тестових завдань. Представляємо фрагмент тестових завдань для контролю
і корекції знань студентів з курсу «Тензорний аналіз»:
І рівень
Оберіть одну правильну відповідь:
1. Векторним полем градієнта скалярної функції
є:
а)
в)
г)

б)
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ІІ рівень
Встановити відповідність між поданими елементами.
1. Поєднайте:
І. тензор нульового рангу
ІІ. тензор першого рангу
ІІІ. тензор другого рангу

а) скаляр
І
а
б) вектор
б, г, д
в) лінійний оператор ІІ
над векторами
ІІІ
в
г) добуток векторів
д) добуток вектора на скаляр

ІІІ рівень
Записати відповідь.
1. У деякій системі координат тензор має вигляд:

Обчислити його компоненти у новій системі координат, повернутій
відносно старої на кут 60°.
___________________ (Відповідь:

)

IV рівень
Записати повний розв’язок задачі.
1. Обчислити момент інерції системи відносно осі (v) з ортом , якщо
вісь (v) паралельна осі (и), яка проходить через центр мас, відносно якої
.
момент інерції системи дорівнює
Результати дослідження:
1) підготовлені інформаційні матеріали, в текстовому та
мультимедійному вигляді, щодо основних теоретичних положень
тензорного аналізу та його застосування; 2) розроблена система тестових
завдань для контролю і корекції знань студентів; 3) розроблені матеріали
апробовані на факультеті під час проходження педагогічної практики.
ЛІТЕРАТУРА
1. Будак Б.М., Фомин С.В. Кратные интегралы и ряды. – М.: Наука,
1965. – 608 с.
2. Коренев Г.В. Тензорное исчисление: Учеб. пособие для вузов. –
М.: Изд-во МФТИ, 2000. – 240с.
3. Несис Е.И. Методы математической физики. Учебн. пособие для
студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1977. – 199 с.
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О ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА МЕТОДА РЕШЕНИЯ
И.Дмитренко,
ассистент,
Донбасская гос. машиностроительная академия
г. Краматорск, УКРАИНА
E-mail: isdmitrenko.ua@rambler.ru
Часто при решении практических задач возникает проблема
правильного выбора того или иного метода решения задачи. От
правильной постановки задачи и выбора метода ее решения во многом
зависит успешность всего процесса исследования. Та или иная постановка
задачи в одних случаях оказывается приемлемой, в других – нет, в
зависимости от конкретной ситуации. Утверждать наперед, что та или иная
постановка задачи является лучшей, можно лишь с учетом ее конкретного
приложения к действительности.
В данной работе представлены два метода решения задачи
распределения
капитальных
вложений
между
отраслями
или
предприятиями отрасли. Данная проблема возникает на лекционных и
практических занятиях при изучении дисциплины методы исследования
операций в высшей школе.
Существует рассмотрение данной задачи в различной постановке, в
зависимости от способа задания функции дохода предприятия. Студентам
предложены следующие методы решения данной проблемы: метод
классической
оптимизации,
предусматривающий
исследование
непрерывной функции многих переменных на экстремум с помощью
построения функции Лагранжа, а также метод обратной прогонки
динамического программирования для дискретной функции дохода,
предусматривающий составление функциональных уравнений Беллмана.
Совет директоров фирмы рассматривает предложения относительно
прироста производственных мощностей для увеличения выпуска
однородной продукции на четырех предприятиях, принадлежащих фирме.
Для модернизации предприятий совет директоров инвестирует средства в
объеме 250 усл.ден.ед. с дискретностью 50 усл.ден.ед. Прирост выпуска
продукции зависит от выделенной суммы, его значения даны
предприятиями и содержатся в таблице. Найти распределение инвестиций
между предприятиями, обеспечивающее фирме максимальный прирост
продукции, при чем на одно предприятие можно осуществить только одну
инвестицию.
Инвестиции,
Прирост выпуска продукции, усл.ден.ед.
усл.ден.ед.
g1(x)
g2(x)
g3(x)
g4(x)
50
8
10
12
11
100
16
20
21
23
48
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150
25
200
36
250
44
Запишем уравнение Беллмана для
решение задачи на 4 этапа.

28
27
40
38
48
50
метода обратной прогонки и

30
37
51
разобьем

fi (C i ) = max{g i ( xi ) + f i +1 (C i − xi )}, i = 1,...,4
xi ≤ C i

Оптимальный план инвестирования предприятий:
X = (0,100,50,100), который обеспечит максимальный доход, равный
F(250)=g1(0)+g2(100)+g3(50)+g4(100)=0+20+12+23=55 усл.ден.ед.
Вторым примером рассмотрим задачу аналогичной постановки. Для
модернизации предприятий совет директоров инвестирует средства в
объеме 150 денежных единиц. Приросты выпуска продукции зависят от
выделенной суммы xi для i-го предприятия и выражаются
соответствующими квадратичными зависимостями:
q1 ( x1 ) = 3(x1 + 2 )x1 ;
q 2 (x 2 ) = 4(x 2 + 3)x 2 ;
q 3 ( x 3 ) = 2(x 3 + 1)x 3 ;
Найти методом множителей Лагранжа распределение инвестиций
между предприятиями, которое обеспечит фирме максимальный прирост
продукции.
Перед тем, как составить функцию Лагранжа, запишем функцию
*

3

суммарного дохода предприятий: F (x ) = ∑ qi (xi ) → max
i =1

3



3



Тогда функция Лагранжа имеет вид: L(x1 , x 2 , x3 , λ ) = ∑ qi (xi ) + λ ⋅  ∑ xi − 150 
i =1

 i =1



Точку условного экстремума определим из необходимого условия
экстремума функции многих переменных.
Тогда, координаты искомой точки экстремума имеют вид:
∗
X = (46,07; 33,81; 70,12 ) .
Отметим, что решение практических задач данными методами
оптимизации на занятиях по исследованию операций является их
наглядной иллюстрацией и позволяет студентам увидеть разницу между
непрерывным и дискретным заданием функции дохода предприятия.
Важно, что данные примеры позволят будущим специалистам в
дальнейшем правильно подбирать методы решения практических задач
непосредственно на производстве.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ляшенко И.Н., Карагодова Е.А., Черникова Н.В., Шор Н.З.
Линейное и нелинейное программирование. – К.: Высшая школа, 1975. – С
350-351.
2. Таха, Хэмди А. Введение в исследование операций. – М.: Изд.
дом «Вильямс», 2001. – С. 447-452.
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ПИФАГОРЕЙСКАЯ ИДЕЯ ГАРМОНИИ МИРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ТОЧНЫХ НАУК
Е.Ершова,
студентка,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М.Туган – Барановского, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: matemat@kaf.donduet.edu.ua
Научный руководитель: В.М.Дрибан, доцент
Некоторые мировоззренческие и методологические установки
пифагорейцев оказывали существенное влияние (как положительное, так и
отрицательное) на развитие математики, философии и других наук вплоть
до XIX в. В основном это относится к попыткам обосновывать конкретные
факты через обращение к гармонии, внутренней законченности,
симметрии. Так, И. Кеплер открывший законы движения планет, в начале
своей научной деятельности для объяснения известных из наблюдений
расстояний планет от Солнца строит некую конструкцию из сфер и
правильных многогранников. Около исходной сферы описывался
правильный многогранник, вписанный в другую сферу, которая, в свою
очередь, была вписана в другой правильный многогранник и т.д. Кеплер
считал, что радиусы сфер будут соответствовать расстояниям планет от
солнца. Такая модель солнечной системы может быть “оправдана” лишь
пифагорейскими воззрениями на космос как на нечто абсолютно
законченное, совершенное, строго подчиненное геометрической гармонии
во всех своих частях. Интересно, что в результате особого подбора и
расположения правильных многогранников вычисленные
значения
расстояний планет от Солнца оказались достаточно близкими к
наблюдаемым. Приблизительное совпадение теоретических результатов,
полученных на основании определенной модели, с эмпирическими,
вообще говоря, свидетельствует в пользу этой модели, однако с
современной точки зрения построенная Кеплером модель не имела ничего
общего с реальностью, так что близость теоретических и эмпирических
результатов можно, скорее всего, объяснить целенаправленным подбором
многогранников, своеобразной «подгонкой под ответ», во многом, может
быть, неосознанной. В дальнейшем Кеплер, работая над установлением
законов движения планет, исходил из твердого убеждения, что планеты
движутся по наиболее совершенным, по мнению пифагорейцев круговым
орбитам, в центре которых находится Солнце. Однако, когда проведенные
расчеты не подтвердились результатами наблюдений, Кеплер решил
порвать с общепринятыми представлениями и отбросить классическую
схему движения планет. Лишь после того, как орбитой движения планет
был выбран эллипс, а Солнце было перемещено из центра в фокус эллипса,
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теоретические расчеты перестали противоречить данным наблюдений. Так
был открыт первый закон Кеплера. Как у многих великих людей, у Кеплера
можно отметить двойственное отношение к своему веку. С одной стороны, и
в этом проявлялась его гениальность, он далеко опережал свой век; с другой
он разделял его верования и предрассудки. В области астрономии, оптики,
физики он не только сделал ряд первоклассных открытий, но и высказал
много очень смелых для того времени гипотез, которые в дальнейшем
подтвердились. И этот же человек удивительным образом верил самым
антинаучным предрассудкам. В его дальнейших работах также встречаются
рассуждения в духе пифагореизма. Так, он считал, что в музыке тел небесных
Сатурн и Юпитер соответствуют басу, Марс - тенору, Земля и Венераконтральто, а Меркурий - фальцету. Кеплер расположил голоса так же, как в
хоре, если считать Солнце дирижером. Идея поиска гармонии, симметрии
мира не оставляла Кеплера всю его жизнь.
Не избежал влияния пифагореизма Г.Галилей. Он был твердо
убежден, что небесные тела могут двигаться лишь по совершенным
кривым, то есть по окружностям, а поэтому не признавал истинности
законов Кеплера. Поставив цель найти закон изменения скорости
свободного падения тела, Галилей решает вначале из общих соображений
угадать его математическую форму, а затем подтвердить этот результат
экспериментально. Но каковы эти общие соображения? Галилей считает,
что природа всегда стремится к самому простому, а поэтому и закон
изменения скорости должен выражаться в самой простой и ясной форме:
v = cS , где c – постоянное число, S – пройденный путь. Лишь позже,
исследуя различные следствия из сделанного предположения, Галилей
отбросил эту гипотезу. Пифагорейская аргументация присутствует в
физике Р. Декарта: тело без воздействия сил движется прямолинейно
потому, что прямолинейное движение является самым простым из всех
видов движения. Подобных примеров можно привести очень много.
Начиная с XIX в., наука окончательно освободилась от указанных
форм пифагореизма. Утверждая истинность той или иной теории,
современный ученый апеллирует к теоретическому доказательству,
эксперименту, к логическим следствиям из теории, к подтверждению
теории практикой. Но внутренняя гармония, красота, изящество
математических зависимостей до сих пор является для ученых ценными
эвристическими средствами познания и мощными источниками
творческого вдохновения. Творчество математика в такой же степени есть
создание прекрасного, как творчество живописца или поэта.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дрибан В.М., Пенина Г.Г. Формирование научного мировоззрения
студентов в процессе преподавания высшей математики: Монография. –
Донецк: ДонГУЭТ, 2007. – 360 с.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЕТА СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ НАГРУЖЕННОЙ БАЛКИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Ф.Ильясова,
магистрант,
РВУЗ «Крымского инженерно-педуниверситета»,
г. Симферополь, АР Крым, УКРАИНА
E-mail: fatika-tika@mail.ru
Научный руководитель: Н.Д.Копачевский,
доктор физ.-мат. наук, профессор
Долгое время казалось, что самое интересное в физике и математике
– это исследования микромира и микрокосмоса. Научно-технический
прогресс в значительной мере основан на использовании твердых тел.
Сама внутренняя логика развития науки – физики твердого тела – привела
к пониманию важного значения в изучении твердых тел.
Большая роль отводится дифференциальному исчислению для построения
моделирующих систем. Таким образом, дифференциальные уравнения находят
применение в математическом моделировании в науке и технике.
Начало исследований изогнутой оси стержня в пределах пропорциональности (упругой линии) было положено в работах Я.Бернулли, который в 1751 г.
впервые вывел дифференциальное уравнение собственных колебаний стержня
и рассмотрел ряд частных случаев.
Определением прогибов балок на основе интегрирования приближенного
дифференциального уравнения для малых перемещений занимался Л. Навье в
1826 г. Влияние поперечной силы на прогибы балок исследовано Ж.Понселе в
1826 г. Экспериментальное исследование прогибов деревянных балок
производил Ж.Бюффон в 1741г. Дифференциальные уравнения равновесия
пространственного кривого стержня, нагруженного на торцах силами, были
получены Р.Кирхгофом в 1858 г. Исследованию упругой линии двоякой
кривизны посвящена работа Е.Л.Николаи, опубликованная в 1816 г. Вопросами
теории уравнений и математической физики посвящены научные труды
А.Н.Тихонова, А.А.Самарского, С.Г.Михлина, Н.Д.Копачевского.
Математическое моделирование собственных колебаний нагруженной балки играет значительную роль в строительных работах и
инженерных сооружениях. Решения полученных задач осуществляется
методом математического моделирования.
Рассмотрим неоднородный стержень, имеющий в ненагруженном
состоянии длину l, и расположенный горизонтально, т. е. перпендикулярно
действию силы тяжести. Тогда под действием внешних сил и, в частности,
силы тяжести, стержень будет совершать собственные колебания.
Соответствующие собственные отклонения от ненагруженного состояния
будем описывать функцией u(t,x), 0 ≤ x ≤ l (рис.1).
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Рис.1. Нагруженная балка
В одномерной теории упругости предполагается, что в таком
процессе сечения стержня остаются плоскими, но подвергаются изгибу. В
частности, в процессе изгиба элемент стержня длины dx не меняет свою
длину, а лишь поворачивается так, что его концевые сечения составляют
угол dϕ между собой. Тогда
∂u
∂u
∂ 2u
(t , x)dx
(1)
d ϕ = (t , x) − (t , x = dx) = −
∂x
∂x
∂x 2
Далее будем изучать собственные колебания стержня, т.е. такие
решения u(t,x) начально-краевой задачи о собственных колебаниях,
которые зависят от t по закону
u (t , x) = cos ωt u ( x) или u (t , x) = sin ωt u ( x)
(2)
iωt u ( x)
можно также считатать u (t , x) = e
(3)
Здесь ω неизвестная заранее частота собственных колебаний
стержня, которая подлежит определению наряду с функцией u(x). Можно
показать, что суперпозицией решений приведенного выше вида можно
приближенно представить решение u(t,x) начально-краевой задачи, которая
является амплитудной функцией.
Для функции u(t,x) приходим к следующему дифференциальному
уравнению четвертого порядка
1
d 2 
d 2u 
(4)
E ( x) J ( x )
= λu ( x), 0 < x < l , λ = ω 2 ,
ρ ( x)S ( x) dx 2 
dx 2 
При исследовании промышленных конструкций важную роль играет
алгоритм расчета собственных колебаний балки переменного сечения с
грузом на конце. Такие задачи с переменными характеристиками балки не
допускают решения методом разделения переменных, поэтому требуют
разработки специальных методов расчета. Метод Рунге-Кутта является
оптимальным для решения спектральной задачи о поперечных колебаниях
стержня переменного сечения, так как он позволяет получить более точные
значения характеристического уравнения. В процессе дальнейшего
исследования необходимо проанализировать поведение характеристического уравнения, построить графики функций, возникающие при исследовании характеристического уравнения, проанализировать полученные
решения, разработан удобный интерфейс, позволяющий наблюдать за
моделированием различных ситуаций работы программы.
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОФРАГМЕНТІВ
ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ У МАТЕМАТИЦІ
Л.Калачова,
магістрант,
Миколаївський держ. університету ім. В.О.Сухомлинського,
м. Миколаїв, УКРАЇНА
Е-mail: kalachova_lyuda@mail.ru
Науковий керівник: О.М.Самойленко, канд. педагог. наук, доцент
Наочність – важливий засіб навчання, вона сприяє розвитку і
поглибленню уважності, якою вона стимулює процес мислення.
К.Д.Ушинський писав, що діти думають «формами, звуками, фарбами і
відчуттями». Завдяки одночасності бачення, слухового сприйняття,
переживання і мислення в свідомості дитини формується те, що в
психології називається емоційною пам’яттю; з кожним уявленням і
поняттям, що відклалися в пам’яті, пов’язується не тільки думка, але і
почуття, переживання [3].
Для успішного навчання важливо, щоб у процесі сприйняття брало
участь якомога більше аналізаторів. Використання аудіовізуальних засобів
навчання має ряд переваг відносно виключно аудіативних та візуальних
засобів навчання. Головна перевага полягає в тому, що навчальна
інформація надходить до учнів одночасно через зоровий і слуховий
канали. Одночасний вплив комплексу подразників на різні аналізатори має
особливу емоційність. Тому людина, яка сприймає інформацію за
допомогою аудіовізуальних засобів, знаходиться під впливом могутнього
потоку якісно незвичайної інформації, що створює емоційну основу, на
базі якої від конкретного образу легше переходити до логічного мислення,
абстрагування. Професор Л.Занков провів дослідження з даного питання і
встановив, що ефективність слухового сприйняття інформації складає 15%,
а зорового – 25%, то їх одночасне включення в процес навчання підвищує
ефективність сприйняття до 65% [1;6].
У експерименті, що проводився під керівництвом професора
С.І.Шварцбурда, для з’ясування дидактичної значущості і можливостей
відеофрагментів при навчанні школярів математики використовувався
заздалегідь невідомий, такий що не входив у програму, але доступний для
сприйняття матеріал. Одній експериментальній групі протягом 5 хвилин
було продемонстровано відеофрагмент з поясненням матеріалу, а другій
групі протягом 15 хвилин показували дерев’яну модель прямокутного
паралелепіпеда, називаючи (у тому ж порядку, що й у відеофрагменті) всі
його елементи. Після цього учні заповнили анкету, яка містила наступні
питання: «Як називається предмет, який вам щойно продемонстрували?»,
«Скільки у нього: граней? ребер? вершин?».
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Після анкетування було з’ясовано, що серед учнів першої групи
правильних відповідей за кожним із запитань було на 20% більше, що
свідчить про більш ефективне засвоєння матеріалу при використанні
відеофрагментів [5].
Наочна інтерпретація має велике значення для розв’язування задач.
Вона може мати вигляд короткого запису, таблиці, схеми, малюнку,
відеовідтворення ситуації.
У 1 класі текстові арифметичні задачі на додавання і віднімання
спочатку розглядаються з опорою на практичні дії з предметами чи
малюнками. Тут доцільно використовувати відеофрагменти, що
відображатимуть різну кількість учасників (людей, тварин, предметів і
т.п.) з їх переходом з однієї групи в іншу, поділом на кілька груп. Учні
отримують відповіді за допомогою переліку.
Перш ніж вивчати задачі на рух, треба на конкретному прикладі
з’ясувати деякі поняття. При цьому слід додержуватись певної
послідовності, застосовувати для ілюстрації відеофрагменти до кожної
задачі при поясненні, а через деякий час – при повторенні. У ході
підготовчої роботи демонструють зміст таких виразів. Як «виїхали
одночасно», «рухаються назустріч один одному», «рухаються в
протилежних напрямках» тощо. Практичні дії супроводжуються
зображенням відрізків (довжина шляху) і стрілками (напрям руху).
Потребує унаочнення і вивчення теми дробів. Відеофрагменти
допоможуть відобразити поділ цілого, загальної кількості на кілька частин
з опорою на життєвий досвід. Наочність проілюструє процес порівняння
дробів з однаковими та різними знаменниками.
Відеодемонстрація може бути вдалим вирішенням для дослідження
функцій, побудови їх графіків, розгляду теми «Перетворення графіків
функцій». Вона дозволяє ефективніше використовувати час при побудові
графіків та дозволяє зробити їх більш точними і зручними для подальшої
роботи.
На думку багатьох дослідників, в учнів часто виникають деякі
труднощі при вивченні геометрії [4; 5].
А саме: виконання малюнка до задачі, особливо при необхідності
просторового сприйняття (стереометрія), виконанні задач на побудову.
Унаочнення необхідне при поясненні побудови середини відрізка, прямого
кута, паралельних прямих, многокутника, вписаного в коло, поділу кута
навпіл, для зображення у просторових фігурах двогранного кута, плоского
кута при вершині, перерізів об’ємних фігур. Відеофрагменти із детальними
алгоритмами побудови тих чи інших геометричних фігур, тривимірними
моделями стануть детальним наочним посібником в допомогу учням.
Відеофрагменти як засіб навчання досить активно і продуктивно
можна використовувати для самостійної роботи учнів; під час мотивації як
постановку проблеми перед вивченням нового матеріалу; у поясненні
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нового матеріалу як наочно-ілюстративний матеріал; під час закріплення
та узагальнення знань як засіб систематизації; для контролю знань, умінь,
навичок. Для перевірки знань учнів відеоматеріал можна використати в
усному опитуванні. З цією метою відповідний фрагмент демонструється
без звукового супроводу. Завданням учня, знання якого перевіряються, є
коментування того, що відбувається на екрані.
Завдяки застосуванню аудіовізуальних засобів навчання можливості
сучасного заняття значно розширюються та урізноманітнюються:
збагачується його зміст, прискорюється темп проведення, формуються
навички інформаційної та комунікативної взаємодії, вчитель отримує
можливість якнайкраще та ефективніше використовувати навчальний час,
винаходити оригінальні методи викладання, збільшувати обсяг
навчального матеріалу для його засвоєння та використання учнями.
Відеофрагмент не складно створити за умови володіння
елементарними навичками роботи з комп’ютером та наявності необхідного
матеріального і програмного забезпечення. До створення відеоматеріалів
можуть бути залучені учні, попередньо ознайомлені з психологопедагогічними вимогами до відеоматеріалів.
Таким
чином,
аудіовізуальні
засоби
навчання,
зокрема
відеофрагменти, сприяють кращому сприйманню та засвоєнню
навчального матеріалу, більш ефективній роботі студентів і раціональному
використанню
навчального
часу.
Відеоматеріали
можуть
використовуватися на різних етапах та формах занять відповідно до їх
дидактичної мети.
ЛІТЕРАТУРА
1. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М.: Дом
педагогики, 1999.
2. Самойленко О.М. Дистанційні технології в системі безперервної
освіти // Народна освіта. – 2008. – Вип. 2(5).
3. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К.: Радянська школа,
1988.
4. Тарасенкова Н.А. Конфлікти між логічним і візуальним у навчанні
математики. Дидактика математики: Проблеми і дослідження: Міжнар. збірн.
наук. робіт. – Вип. 25. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – С. 25-30.
5. Учебно-наглядные пособия по математике / Под ред. А.М.Пышкало. –
М.: Просвещение, 1972.
6. Чашко Л.В., Волинський В.П. Особливості сприймання та
засвоєння учнями навчальної відеоінформації// Педагогіка і психологія. –
1995. – №1. – С.81-92.

56

Международная научно-методическая дистанционная конференция «Эвристика и дидактика математики»
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Сейчас в технологиях образования происходит настоящая революция.
Интернет пришел в образование. Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. Дистанционное обучение осуществляяется с помощью компьютерных телекоммуникаций. Теперь получить
полноценное образование можно с помощью домашнего компьютера.
Обучение проводится дистанционно – не имеет значения, место проживания,
не нужно никуда ехать, все материалы высылаются на дом (по E-mail или
обычной почтой), общение с преподавателем – разбор домашних заданий,
консультации и т.п. – также происходит через Интернет. Кроме того, не нужно
ждать начала курса, как это происходит в обычных учебных заведениях –
дистанционный курс начинается тогда, когда удобно. Дистанционное
обучение 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.
Дистанционное обучение набирает свою актуальность и при вводе
обязательного внешнего независимого тестирования.
Абитуриент может повторить курс «Стереометрии», повысить и
укрепить свои знания. Любой пользователь может проверить знания, и
понять на каком они уровне.
Дистанционный курс «Стереометрии» содержит:
1) теоретический материал по темам:
a) «Прямые и плоскости в пространстве»;
b) «Декартова система координат в пространстве»;
c) «Векторы в пространстве»;
d) «Многогранники»;
e) «Тела вращения»;
2) опорный конспект;
3) вопросы для самопроверки;
4) практикум;
5) задания для самоконтроля;
6) контрольный тест знаний.
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Целью дистанционного обучения стереометрии может быть:
• расширение и углубление знаний школьного курса;
• подготовка к внешнему тестированию;
• подготовка к выпускным экзаменам;
• повторение материала.
Теоретический материал курса разбит на 2 уровня: обязательный и
углубленный. Первый уровень рассчитан на учащихся средних школ,
второй – на учащихся, которые обучаются в классах математического
профиля. Должен осуществляться выбор уровня усвоения курса
пользователем, возможность перехода от одного уровня к другому.
Опорный конспект включает в себя основные понятия, определения
и теоремы. Вопросы для самопроверки позволяют понять, насколько был
усвоен теоретический материал, что необходимо выучить.
Практикум состоит из десяти разноуровневых заданий, с пошаговым
решением и ответом.
Задания для самоконтроля, позволяют понять, насколько хорошо был
усвоен практический материал, какие навыки и способы решения задач
были приобретены.
Тест состоит из десяти вопросов с четырьмя вариантами ответов,
один из которых правильный. К каждой теме приложен тест, который
позволяет понять обучаемому, на каком уровне знаний по данной теме, он
находится. С помощью ключа увидеть свои правильные ответы и ответы,
где были допущены ошибки.
Дистанционный курс содержит стереометрические рисунки, что
упрощает виденье задачи, развивает воображение.
Данный дистанционный курс не дублирует известные учебники и
пособия, но при этом учитывает учебную программу.
Предполагается, что в представляемой системе дистанционного
образования предусмотрена возможность общения пользователя и
преподавателя посредством специального раздела «Форум». Здесь каждый
может оставить свой вопрос по теме, вызывающей затруднения.
Данный дистанционный курс имеет право на существование и может
быть введен в традиционное обучение потому что, позволяет:
познакомиться с технологией дистанционного обучения; получить опыт
компьютерных телекоммуникаций; получить конкретную информацию по
стереометрии; получить конкретные практические навыки (научиться
выполнять любые действия по образцу); повысить личный уровень по
стереометрии, усовершенствоваться; даже, получить удовлетворение от
общения с другими людьми.
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.
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В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Л.Калюсенко,
магістрант,
Сумський держ. педуніверситет ім. А.С.Макаренка,
м. Суми, УКРАЇНА
E-mail: kalyusenkoL@yandex.ru
Науковий керівник: О.С.Чашечникова, канд. педагог. наук, доцент
Сучасні тенденції в освіті – посилення уваги розвитку творчих
здібностей учня. Випускники середньої школи мають не тільки володіти
навчальним матеріалом шкільної програми з математики, але й вміти
використовувати його для вирішення поставлених проблем.
Вміння учня логічно мислити, творчо підходити до розв’язуванні
завдань з математики є не лише запорукою продуктивного навчання в
школі, а й сприяє успішному виконанню завдань зовнішнього незалежного
тестування з математики (ЗНО).
Аналіз досвіду роботи вчителів, власного досвіду роботи в школі (ССШ
№9 м. Суми) свідчить: впровадження ЗНО стало беззаперечним стимулом учнів
до навчання, вплинуло позитивно на підвищення пізнавальної активності
старшокласників, які свідомо обирають майбутню професію та, відповідно,
вищий навчальний заклад. Більшість з учнів зрозуміли необхідність докладати
значні зусилля для отримання необхідного результату, працюють
цілеспрямовано, наполегливо, систематично. Вчителі математики вже відмічають
формування більш відповідального ставлення до навчання цих учнів, поступове
підвищення зацікавленості не тільки до результату, вираженому відміткою, але й
до самого процесу навчання математики.
Деякий час завдання ЗНО сприймалися як звичні тести, де є
можливість вгадати відповідь, як завдання, виконання яких потребує лише
відтворення певних алгоритмів. Як продемонстрував зроблений нами
аналіз завдань ЗНО попередніх років, лише деякі з них – завдання, що
виконуються за алгоритмом. Завдання третьої частини тестування та деякі
з завдань другої частини потребують дійсно творчого підходу до
розв’язування, крім того, аналіз завдань, запропонованих у 2007-2008 р.,
свідчить про можливість їх виконання різними способами. Причому
використання такого виду завдань спостерігається не лише у вітчизняних,
а й у зарубіжних аналогах завдань для зовнішнього оцінювання (ЄДЕ в
Росії, матуральні іспити у Польщі).
Наприклад: 1. Знайти всі значення а, при якому кожне з чисел
а а − 6 − 13
та
6а 2 + 40а а − 6 − а 3 − 388 є
розв’язком
нерівності
2
log 0.5 x − 2 (log 3 (x − 20 x + 99 )) ≥ 0 (ЄДЕ 2006 р.).
а1 , а 2 ,...а n
вірною
є
нерівність
2.
Для
чисел
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a n+1 = f (a n ), n = 1,2,...22. Знайдіть
 4x + 8
 x − 4 , x < 4
f (x ) = 
5 x − 5 + 16 x − 63 ,
 x − 3
x−2

a5 + a 4 ,

якщо

відомо,

що

a 23 = 0 ,

а

(ЄДЕ 2008р.)
x≥4

3. Обчислити площу чотирикутника ABCD, в якому внутрішні кути
дорівнюють: < A = 90 0 , < B = 75 0 , < C = 60 0 , < D = 135 0 , а сторони AB і AD
мають довжину 3 см. Побудувати відповідний малюнок.
Завдання третьої частини містять стереометричні задачі, завдання з
параметрами, завдання на побудову графіка функцій і т.д. Це саме ті
завдання, розв’язання яких дає змогу виявити, чи вміє дитина мислити,
підходити творчо до вирішення проблеми, і врешті чи зможе вона далі
застосовувати свої знання в майбутній професії та житті.
Наприклад: 1. В правильній чотирикутній піраміді SABCD (S –
вершина) бічне ребро вдвічі більше сторони основи. Знайдіть кут між
медіаною трикутника SDC, проведеною з вершини D, та середньою лінією
трикутника ASC, що паралельна основі піраміди. (ЗНО 2007р.)
2. У правильній трикутній піраміді SABC з основою ABC бічне ребро
удвічі більше за сторону основи. Точки K і L є серединами ребер АС і BC
відповідно. Через пряму KL, паралельно до ребра SC, проведено площину α .
Знайдіть кут ϕ між площиною α і площиною (ABC) (ЗНО 2008р.)
Евристичність полягає передусім у тому, що при розв’язанні
кожного з завдань можна використовувати декілька способів. Наприклад,
при виконанні стереометричної задачі, запропонованої на ЗНО 2008 року,
можна використати векторний метод розв’язання; використати поняття
площі ортогональної проекції, або розв’язати задачу на основі
властивостей фігури та її елементів.
Введення ЗНО вимагає від учня не лише фактичного засвоєння
знань, а вміння використовувати їх в нестандартних ситуаціях,
трансформувати знання для вирішення математичних задач. Але до цього
учнів необхідно готувати цілеспрямовано та систематично. Нами
розроблена система завдань спрямованих на підвищення рівня знань учнів
з математики, для виконання деяких з них доцільно використовувати
евристичні прийоми. Наприклад:
1. Знайдіть,
при
яких
значення
а
функція
y=

x3 1 2
+ ax + 16 x − 3 зростає на R.
3 2

2. Знайти асимптоти графіка функції y =

х

х −1
3. Знайти при яких значеннях а функція f ( x) = (a − 1) cos 2 x + (3a − 4) x
2

не має екстремумів
Саме тому, на наш погляд, введення ЗНО може також спонукати
учнів до використання евристичних методів навчання і підходів у навчанні
математики.
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ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОШИБОК УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМЕ:
«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ»
С.Качан,
студентка,
Донецкий национальный университет, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: kachan_snewana
Научный руководитель: Ю.Г.Тымко, ассистент
«Не ошибается тот, кто ничего не делает» – гласит народная
мудрость. Наверняка каждый из нас в своей учебной деятельности,
особенно при решении математических задач, допускал ошибки.
Психологами установлено, что допущенная учащимися ошибка имеет
свойство стойкости и с большим трудом устраняется при дальнейшем
обучении. В связи с этим важно выявить причины возникновения ошибок,
организовать и проводить работу по их устранению.
Но не менее, если не более важной является работа учителя по
предупреждению ошибок – продуманная методика изложения учебного
материала, правильно организованная система упражнений, прямые
указания, предупреждающие возможные неправильные действия
учащихся.
Психологами установлено следующие появления ошибок.
1.Подавление более слабых (хотя и правильных) ассоциаций
сильными и привычными ассоциациями, особенно ассоциациями по
сложности.
2.Ослабление психических функций (внимания, памяти, мышления)
утомление, нервозность, поспешность в работе.
3.Особенность человеческого сознания, которое как правило,
объективно не в состоянии охватывать все стороны явления. Типичные
ошибки допускаются учениками даже при хорошем объяснении учителя,
при акцентировании внимания на этих ошибках.
Ошибка учит людей разуму, одни учатся на опыте других, а иные на
своих, что является довольно сложным процессом для школьников. К
сожалению, школьник зачастую не способен ее увидеть при решении той
или иной задачи. Вследствие чего возникла идея провести исследование,
цель которого извлечь типичные ошибки и предложить несколько
возможных путей их исправления и предупреждения в рамках темы:
«Показательная и логарифмическая функции».
Проанализировав данную тему, нами выделены типичные, на наш
взгляд ошибки.
Ошибки

в

вычислениях.

Например,
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log 3 5 4 5 =

4
3
1
1
1
вместо , log 3
= вместо − .
3
4
2
3 2

Ошибки в тождественных преобразованиях выражений. При
преобразовании выражений, содержащих логарифмы, учащиеся наиболее
часто допускают такие ошибки:
1) log a xy = log a x ⋅ log a y или log a xy = log a x + log a y (не учитывают модуль).
Ошибки при решении уравнений и неравенств.
1.Связанные с игнорированием области определения функции.
2.Ошибки, возникающие вследствие не равносильного перехода при
решении уравнений и неравенств.
Ошибки в исследовании свойств функции, графиков функции.
Построение графиков функции, без учета ОДЗ.
Работа по предупреждению таких ошибок может состоять в
следующих действиях.
1.Решению более сложных задач должно предшествовать решение
более простых, так как необходимо обеспечить формирование крепких
ЗНУ.
Например, решению уравнения log 2 log 1 log 9 x = 0 должно предшество2

вать log 2 (log 5 x) = 1 , log 1 x = 4 .
3

2.Предвидя возможные ошибки учащихся можно использовать
педагогический прием – отсрочная ошибка. Он состоит в том, что учитель
излагая новый материал или показывая решение задачи, намеренно
упускает важную деталь в объяснении и через время возвращается к ней.
Таким образом активизируется познавательная деятельность учащихся,
обращается их внимание на важность пропущенной детали.
Например, lg( x − 10) 2 − lg x 2 = 2 lg 24 . Учитель намеренно переходит к
неравносильному переходу 2 lg( x − 10) − 2 lg x = 2 lg 24 , решая которое получает
ответ 12 и -2.
Рассуждая вслух, учитель анализирует ОДЗ и полученный ответ
делает замечание, что x = −100 также является решением уравнения. В
случае если учащиеся сами не обнаружили ошибки, учитель
подытоживает, что этот корень потерян вследствие неравносильного
перехода от уравнения lg x 2 = 4 к уравнению 2 lg x = 4 .
3.Также полезно предполагать учащимся решить «задачу – софизм».
Она состоит в том, что текст представляет собою цепочку выполненных
действий по решению задачи, в котором на одном этапе допущена ошибка.
Цель задания – найти ошибку в рассуждении.
Пример.
1 1
> ; 1)
4 8

2

3

2

3

1
1
1
1
1
1
  >   ; 2) lg  > lg  ; 3) 2 lg > 3 lg .
2
2
2
2
2
2
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1
2

4) сокращают на lg , получим 2>3. Ошибка, допущена на четвертом
1
шаге при сокращении на lg <0 ⇒ необходимо поменять знак.
2

На наш взгляд, риторическое исправление ошибки в малой степени
обратит внимание ученика, и в дальнейшем приведет к ее повторению.
Более действительным способом исправления ошибок могут стать
следующие приемы.
1) Контрпример (опровергающий пример). При тождественных
преобразованиях выражений логарифмической функции, наиболее часто
допускаются ошибки log a ( x + y ) = log a x + log a y .
В случае появления таких ошибок приведем контрпример: вычислим
значение правой и левой части равенства при заданных значениях
переменных: log 2 (2 + 4) = log 2 6 ; log 2 2 + log 2 4 = 1 + 2 = 3 .
2) Рисунок. Пример. Сколько действительных корней имеет
уравнение: x + 1 = 10 x .

Два действительных корня.
Метод прикидки. Для выражения log 2 15 − log 2 30 . Если округлить
основание первого логарифма до 16, а второго до 32, то получим
log 2 16 − log 2 32 = log 2 2 4 − log 2 2 5 = 4 − 5 = −1 (отрицательное число).
Непосредственная проверка (подстановка корня в уравнение).
Решить уравнение log 3 ( x + 6) + log 3 ( x − 2) = 2 , log 3 ( x + 6)( x − 2) = 2 , x1 = −7 ,
x 2 = 3 . Проверка показывает, что x 2 = 3 – корень данного уравнения; x1 = −7
– посторонний (возникает именно в результате перехода от суммы
логарифмов к логарифму произведения).
Выводы. «Научить легче, чем исправить» – гласит пословица.
Следуя этой пословице, предвидя характер ошибки, спланировав
деятельность по предупреждению и исправлению математических ошибок
можно в значительной мере повысить уровень математической подготовки
учащихся по данной теме.
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
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Реформування освіти на сучасному етапі характеризується
поступовим впровадженням особистісно-орієнтованого підходу у
навчанні, спрямуванням на інтелектуальний розвиток школярів,
формування і розвиток у них критичного та творчого мислення [2].
Впроваджуючи проектні технології у навчанні математики, доцільно
орієнтуватися на багаторівневу структуру розумової діяльності,
розробляючи яку, Бенджамін Блум виділив шість рівнів мислення. На
першому, базовому, рівні знаходяться знання, а вище послідовно
розуміння, використання, аналіз, синтез та оцінювання фактів, відомостей,
їх застосування для розв’язування завдань у навчальній діяльності та в
реальному житті [1, 1.08].
Метод навчальних проектів, що ґрунтується на ідеї комплексного
використання інноваційних педагогічних технологій та ІКТ, пов’язаний з
технологіями навчання у співпраці, модульним, навчанням через
дослідження, технологією успіху.
Засоби ІКТ задіяні як на стадії пошуку та переосмислення
необхідних відомостей, так і при оформленні результатів дослідницької
діяльності – створенні презентацій, публікацій, веб-сайтів.
Метод проектів набув поширення завдяки раціональному поєднанню
теоретичних знань і практичного їх застосування для розв’язування
конкретних проблем дійсності у спільній діяльності учнів.
Сучасному вчителю для ефективного застосування комп’ютерних і
проектних технологій потрібна не лише теоретична, але й практична
підготовка. Таку підготовку майбутній вчитель математики може пройти,
якщо створить власні оригінальні навчальні проекти, які можна реально
запровадити в школі. Звичайно, для цього потрібно опрацювати
теоретичний матеріал, знайти цікаві завдання, головоломки тощо.
Наступним етапом у його діяльності буде впровадження даного проекту
під час педагогічної практики у школі. При цьому студент, будучи у ролі
вчителя математики чи інформатики, повинен уміло використати інтерес
школярів до роботи з застосуванням комп’ютера, дати учням можливість
створити власні проекти, власні навчальні продукти; зацікавити
можливістю знайти свій спосіб викладу теорії і застосування її до
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розв’язування різноманітних завдань.
Реалізуючи в п’ятому класі міжпредметний проект «Пізнаймо рідну
Україну», який об’єднує математику, природознавство та українську мову і
літературу, акцентуємо увагу на проблемі навчання учнів вибору
цінностей (цінностей життя, матеріальних, духовних). Для цього слід у
навчальному процесі виділити і використовувати ціннісне наповнення
змісту освіти, а вчителю, враховуючи індивідуальні та вікові властивості
школярів, транслювати цінності в життєдіяльність п’ятикласників.
Основним мотивом дослідницької поведінки в ході виконання проекту є
допитливість учня, яка зумовлюється невизначеністю об’єкта, проблемної
ситуації. Учні розроблятимуть екскурсійні маршрути містами України та
обчислюватимуть їх довжину за картами і вартість, вивчатимуть історичні
та культурні пам’ятки кожного з міст. Для виконання поставлених завдань
школярі ознайомлюються з темою «Масштаб» і створюють презентацію,
веб - сайт, публікацію тощо. Самостійність виконання ними цього проекту
залежить від наданих вчителем рекомендацій, шаблонів для обчислення,
чіткого розмежування обов’язків у групах та стійкої мотивації учнів.
Зазначений проект відповідає освітній галузі «Математика», оскільки
відповідні завдання сприятимуть формуванню в учнів уявлень про
масштаб, навичок та вмінь вимірювання відстані між двома об’єктами, які
зображені на карті в певному масштабі та їх застосування до розв’язування
задач. Впроваджуючи цей навчальний проект, не лише можемо досягати
поставлених навчальних цілей, але й здійснювати моральне та економічне
виховання наших учнів, формувати у них позитивні якості особистості.
Акцентуємо увагу на суттєвій рисі проектної технології – процесі
цілеутворення, розглядаючи його у двох аспектах: діагностика
цілеутворення і об’єктивний контроль якості засвоєння учнями
навчального матеріалу та розвитку особистості. Для створення
діагностичних та операціонально заданих цілей потрібно використовувати
систему, всередині якої мають бути виділені категорії цілей та послідовні
рівні (ієрархія). Учень, який навчається розв’язувати навчальну задачу
самостійно, отримуючи від вчителя лише короткі настанови чи підказки,
готується таким чином до безперервної освіти та самоосвіти, до
усвідомлення необхідності поповнювати свої знання і вміння.
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ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
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м. Горлівка, УКРАЇНА
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Аналізуючи процесуально-динамічну сторону розв’язування творчих
математичних задач на основі досліджень Дж.Пойа та інших, можна дійти
висновку, що процес розв’язування творчої математичної задачі уявляє
собою послідовність етапів: інтерпретація умови задачі, постановка задачі,
складання плану розв’язування задачі, здійснення плану розв’язування
задачі, аналіз отриманого розв’язку.
Проходженням аналогічних етапів характеризується розв’язання
технічних задач (Г.С.Альтшуллер, В.О.Моляко, А.Ф.Есаулов та ін..). Крім того,
дослідження психологічних закономірностей винахідницької діяльності у
галузі техніки вказує на необхідність використання на кожному етапі
розв’язування технічної задачі спеціальних прийомів. Зв'язок між
технічною та математичною задачами обумовлює потребу формування у
студентів технічних спеціальностей на заняттях з вищої математики
відповідних прийомів, які інтенсифікують процес розв’язку творчих задач.
Сприяє виробленню у майбутніх фахівців евристичного підходу до
розв’язання проблем у майбутній професійній діяльності використання на
кожному етапі розв’язування математичних задач евристичних прийомів.
На етапі інтерпретації умови задачі важливими є прийоми – підведення
математичної задачі під певний тип, виявлення в умові задачі істотного
та неістотного для її розв’язування, достатніх та надмірних даних тощо, та
ін. Етап постановки задачі характеризується переформулюванням умов та
вимог задачі, формулюванням низки проміжних задач. Евристичні
прийоми на наступних етапах сприяють використанню „своїх” умінь та
умінь набутих під час розв’язування задачі у визначеній системності,
коригування знайденої стратегії в процесі розв’язування.
Умови для успішного формування евристичних прийомів створює
спеціальна організація навчального процесу. Орієнтація на особистісний
розвиток студента, розвиток його внутрішнього потенціалу, досягається за
рахунок залучення інформаційно-комунікаційних технологій, використання
ігрових технологій, управління самоосвітою студентів. Евристична
орієнтація процесу навчання найбільш активізує пізнавальну активність
студентів і тому найбільш розкриває можливості різних навчальних
технологій для їх використання під час формування творчої особистості.
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У Концепції математичної освіти 12-річної школи [1], Державному
освітньому стандарті з математики [2], програмі з математики для старшої
загальноосвітньої школи (рівень стандарту) [3] визначено цілі, завдання і
функції шкільної математичної освіти. Особлива увага приділяється
реалізації особистісно орієнтованих технологій, практичному і творчому
аспекту навчальної діяльності, виробленню вмінь вчитися самостійно і
відкривати нові для себе математичні закономірності.
Так, Концепцією математичної освіти 12-річної школи визначено
серед основних пріоритетів розвитку математичної освіти такі: особистісна
орієнтація освіти; приведення обсягу і складності змісту у відповідність з
віковими можливостями учнів; посилення практичної і прикладної
спрямованості навчання математики; використання у процесі навчання
математики особистісно орієнтованих педагогічних технологій [1, с. 12].
Тут чільне місце відводиться принципу пріоритету розвивальної функції
навчання. Суть даного принципу полягає в тому, що зміст навчального
матеріалу має забезпечувати інтенсивне та самостійне навчання учнів,
обсяг засвоєної учнями інформації повинен приводити до чіткого
вироблення вмінь її використовувати, до інтелектуального розвитку
кожного школяра. Такий підхід передбачає не тільки засвоєння готових
знань, але й способів цього засвоєння, способів міркувань, що
використовуються в математиці. Тому навчальний матеріал повинен
містити загальні схеми розв’язування задач, загальні підходи до
моделювання прикладних ситуацій, відомості про суть задач, їх склад і
структуру. Навчальний матеріал має містити алгоритми та евристики,
якими визначається процес переходу від вихідних даних до шуканого
результату, а також завдання на самостійні пошуки алгоритмів і евристик
шляхом узагальнення розв’язань певних груп задач. Також в цьому
документі наголошується на ролі математики в інтелектуальному
розвитку, у формуванні позитивних якостей особистості, рис характеру,
розумової активності, пізнавальної самостійності, продуктивного
мислення. Формуючи цілі та завдання вивчення математики, автори
зупиняються на необхідності оволодіння системою основних навичок і
умінь, необхідних у буденному житті та трудовій діяльності, достатніх для
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подальшого навчання [1, с. 15].
Таким чином дослідження можливостей використання методу
аналогії у шкільному курсі стереометрії є актуальною методичною
проблемою.
В процесі навчання математики на будь-якому рівні ми маємо справу
з поняттями, висловленнями (твердженнями) і доведеннями; засвоєння
математичних знань зводиться, нарешті, до засвоєння певної системи
понять, висловлень та їх доведень. Але мета навчання полягає не лише у
засвоєнні учнями теоретичних знань, а й у прищепленні їм умінь і навичок
застосовувати ці знання при міркуваннях і певних доведеннях.
У нашому трактуванні, метод аналогії є метод дослідження невідомого
об’єкта (оригінала) засобами побудови і вивчення системи його моделей з
ціллю отримання відомостей про цей об’єкт. Аналогія розуміється тут як
відношення між довільною моделлю і її оригіналом і є основою для
перенесення інформації, отриманої при вивченні моделі, на оригінал.
Перенесення інформації з моделі на оригінал будемо називати висновком
за аналогією.
Таким чином, дослідження (формування, вияснення властивостей,
знаходження і т.д.) оригіналу за допомогою методу аналогії передбачає: а)
побудову відповідної цьому оригіналу системи моделей; б) вивчення
властивостей цієї системи; в) перенесення деяких із цих властивостей на
оригінал (висновок за аналогією).
В нашому дослідженні ми зверталися до формування вмінь
використовувати метод аналогії у вивченні шкільного курсу стереометрії.
Навчальна діяльність учнів завжди піддається керуванню діями, з яких
вона складається. У нашому випадку діяльність по формуванню і
застосуванню вмінь використовувати аналогію у введенні понять,
доведенні теорем і розв’язуванні задач систематичного курсу стереометрії
і є об’єктом керування.
Виходячи з характеристик типів орієнтованої основи дій, які
П.Я.Гальперін визначає як типи навчання, нами було обрано четвертий
тип. Він характеризується тим, що орієнтири по застосуванню методу
аналогії даються в готовому вигляді, тобто характерному не для
часткового випадку, а для цілого їх класу. При цьому система орієнтирів
повна, достатня для правильного виконання дії у всіх випадках, які
відносяться до даного класу. І на кінець, орієнтована основа дії дається в
готовому вигляді, а не виділяється учнем самостійно. Корисним є те, що
учні отримують готову орієнтовану основу дій і в подальшому
користуються нею при роботі з усіма наступними подібними завданнями.
У ході нашого дослідження ми розробили наступне правило-орієнтир
формулювання висновків за аналогією, яке складається з таких етапів:
1. Вказати поняття (твердження) А, яке вивчається;
2. Виділити в означенні поняття (або у твердженні) А його основні
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елементи і властивості;
3. Вибрати серед понять (тверджень), які вивчалися, поняття
(твердження) В, аналогічне даному поняттю (твердженню) А:
а) для цього необхідно вибрати напрямок пошуку: на площині
(паралельні аналогії) чи в просторі (послідовні аналогії);
б) проаналізувати означення поняття (або твердження) В яке входить
у відповідний напрям пошуку. Якщо в означенні поняття (або у
твердженні) В є спільна властивість з властивостями даного поняття
(твердження) А, то поняття (твердження) А і В аналогічні в означеннях.
б/) виділити нову властивість даного поняття (твердження) А,
проаналізувати і виділити властивості поняття (твердження) В, яке входить
у напрям пошуку. Якщо серед властивостей поняття (твердження) В є
спільна властивість з властивістю поняття (твердження) А, то поняття
(твердження) А і В аналогічні у властивостях.
4. Сформулювати властивість поняття (твердження) В.
5. Сформулювати аналогічну властивість поняття (твердження) А.
Для цього необхідно:
а) замінити елементи поняття (твердження) В на аналогічні елементи
в А;
б) якщо властивість, яка розглядається виражає деяке відношення
(належності, рівності, подібності і ін.) між фігурами, то це відношення
потрібно зберегти;
в) взаємозв’язок між числовими характеристиками (рівності і
нерівності) слід зберегти, при цьому замінити довжину на площу,
відповідно, площу на об’єм і збільшити число однорідних характеристик.
6. Довести або відторгнути сформульоване твердження.
Застосування аналогії у школі є однієї із актуальних проблем,
розв’язання якої тісно пов’язане із розвитком творчої діяльності учнів. З
допомогою аналогії здобуваються нові знання, формуються гіпотези, вона
сприяє актуалізації, узагальненню та систематизації навчального матеріалу
а також укрупненню дидактичних одиниць засвоєння. Аналогія як
евристичний метод навчання активізує пізнавальну самостійність учнів,
залучає їх до проблемно-пошукової діяльності.

ЛІТЕРАТУРА
1. Концепція математичної освіти 12-річної школи. Проект //
Математика в школі. – 2002. – № 2. – С. 12 – 17.
2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта
України. – 2004. – № 5 (500). – С. 8 – 11.
3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.
5 – 11-і класи (авт. В.Г.Бевз, А.Г.Мерзляк, З.І.Слєпкань). – К.: Навчальна
книга, 2003. – С. 4 – 53.
69

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Я.Котко,
студентка,
Харьковский национальный педуниверситет им. Г.С.Сковороды,
г. Харьков, УКРАИНА
E-mail: OksanaMandraji23@list.ru
Научный руководитель: О.А.Мандражи
Решение задач является неотъемлемой частью процесса обучения
математике. А вот насколько интересен, увлекателен будет этот процесс?
Рассмотрим задачу. Два парома отчаливают одновременно и
встречаются на расстоянии 720м. от берега. Прибыв к месту назначения
каждый паром стоит 10мин. и отправляется обратно. Паромы вновь
встречаются в 400м. от другого берега. Чему равна ширина реки?
Прочтем задачу и сразу начнем ее решать. Алгебра позволяет нам,
глубоко не вникая в смысл, сделать это.
ІІ паром
400
X

720

І паром
Пусть Х – неизвестное расстояние между прямыми первой и второй
встречи. Составим пропорцию как отношение расстояний до первой
встречи и до второй.

не удовлетворяет условию задачи,
.
Теперь легко находим ширину реки: 720+640+400=1760м.
Задачу мы решили, но, если честно, следа в нашей душе она не
оставила. Мы выступили в роли переводчика: с русского языка перевели
на язык алгебры, а дальше – дело техники – решили пропорцию. Наши
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природные логические способности нам не понадобились. Алгебра
действительно подумала за нас.
А теперь решим эту же задачу своим умом, с помощью логики и
рассуждений или арифметическим методом. Прежде всего, снова
вчитаемся в содержание задачи (ведь мы не запомнили ее, она прошла
мимо нас). Когда паромы встречаются первый раз, сумма пройденных ими
расстояний равна ширине реки: ( 720 + 400 + x ). Когда каждый из них
причаливает к противоположному берегу, эта сумма равна удвоенной
ширине реки, а когда они встречаются второй раз, сумма пройденных ими
расстояний в три раза больше ширины реки.
К моменту второй встречи каждый из них прошел расстояние втрое
больше пройденного к моменту первой встречи. Поскольку первый паром
прошел до первой встречи 720 метров, к моменту второй встречи все
пройденное им расстояние равно 720× 3 . Но в то же время по рисунку
x = 720 × 3 − 720 − 800
видно, что он прошел: ( 2 × 400 + 720 + x ). То есть
x = 640

метров

Тогда легко посчитать, что ширина реки равна
640 + 720 + 400 = 1760 метров .
Итак, решили задачу в уме, без уравнений. Поработало наше
воображение, наше логическое мышление, получили удовольствие,
испытали чувство победы.
Но задача не отпускает нас. Может поискать другое решение? Так
как расстояние до берега в первую встречу больше, чем во вторую, то у
второго парома скорость больше.
720 − 400 = 320 м. (на 320 м. проплыл второй паром больше, чем
первый за весь путь по реке между берегами).
320 : 2 = 160 м. (на 160 м. проплыл второй паром больше, чем первый
до первой встречи).
720 + 160 = 880 м. (середина реки).
880 ⋅ 2 = 1760 м. (вся ширина реки).
Однако что-то кажется неоконченным. Конечно, ведь можно
постараться решить задачу и по-другому, да к тому же, условие задачи
можно было понять и так: расстояния могли находить и от одного берега,
не обязательно от разных.
І паром
720

400
320

X
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ІІ паром
Решим алгебраично:

720 2 x + 320
=
x
720 + 400
2
2 x + 320 x = 806400 : 2

x 2 + 160 x − 403200 = 0
D = 25600 + 1612800 = 1638400 ,
D = 1280
− 160 + 1280
x1 =
= 560 , x 2 – не удовлетворяет условию задачи.
2

В этом случае ширина реки получается равной 560+320+400=1280 м.
Рассмотрим арифметические решения. Если расстояние измеряется
относительно одного берега, то мы получаем, что у первого парома
скорость больше, чем у второго, т.к. сначала они встретились на
расстоянии 720 м., а потом на расстоянии 400 м., что меньше (если
скорости были одинаковые, то паромы встретились бы на середине реки и
расстояния были до берега одинаковые). Исходя из этого:
720 − 400 = 320 м. (на 320 м. первый паром проплыл большее
расстояние, чем второй за весь путь по реке между берегами).
320 : 2 = 160 м. (на 160 м. первый паром проплыл больше, чем второй
до первой встречи).
160 : 2 = 80 м. (половина разницы расстояний, которые проплыли
паромы до первой встречи).
720 − 80 = 640 м. (середина реки).
640 ⋅ 2 = 1280 м. (ширина реки).
Или проще:
720 − 160 = 560 м. (проплыл второй паром до первой встречи).
720 + 560 = 1280 м. (ширина реки).
Можно рассуждать и так (учитывая, что к моменту второй встречи
каждый из паромов прошел расстояние втрое больше пройденного к
моменту первой встречи): 720 ⋅ 3 = 2 x + 320 + 720
2 x = 2160 − 320 − 720 = 1120
x = 560
560 + 720 = 1280 м. (вся ширина реки).

Подобных задач можно найти довольно много, так что размышляйте,
решайте. И помните слова математика Дж.Пойа, который сказал: "Решение
задач – практическое искусство, подобное плаванию, катанию на лыжах
или игре на фортепьяно; научиться ему можно, только подражая хорошим
образцам и постоянно практикуясь".
ЛИТЕРАТУРА
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ПРО ПОСІБНИК "УРОКИ МАТЕМАТИКИ З КОМП’ЮТЕРОМ"
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Сучасні учні найчастіше відчувають труднощі самостійно діяти в
нестандартних умовах, висувати гіпотези, відстоювати власну точку зору,
вільно вести діалог, творити, критично ставитися до цінностей, різноманітних
відомостей, що надходять до них. Спостерігається недостатня розвиненість
творчих якостей учнів, тому принципово важливою є орієнтація освіти на
розвиток дослідництва, творчого мислення учнів.
Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики
мають значний педагогічний потенціал, який потрібно використати для
забезпечення найважливіших принципів розвиваючого навчання –
профільної та рівневої диференціації, індивідуалізації навчання. Важливо
враховувати і розвивати творчі компоненти мислення учнів через
реалізацію проблемної ситуації чи постановку задачі, самостійне
вироблення критеріїв добору потрібних операцій, що приводять до
розв’язку, генерацію здогадок та гіпотез у процесі пошуку основної ідеї
розв’язку та його інтерпретації.
Усунення протиріччя між педагогічним потенціалом використання
засобів ІКТ для розвитку особистісних якостей учнів у процесі навчання
математики і реальною педагогічною практикою є соціально значущою
проблемою, що обумовлює актуальність розробленого нами посібника [1].
В ході дослідження прийшли до висновку, що систематичне,
цілеспрямоване, педагогічно доцільне, обґрунтоване використання
сучасних ІКТ у навчанні математики посилює мотивацію, формує стійкий
інтерес до пошукової дослідницької діяльності, сприяє ефективному
формуванню особистісних якостей учня.
У першому розділі “Психолого-педагогічні основи формування
особистісних якостей учня з використанням ІКТН” здійснено огляд
науково-методичної, психолого-педагогічної і навчальної літератури, в
якій розкриваються основні погляди на досліджувану проблему,
розглянуто загальні засади використання ІКТ у навчальному процесі,
з’ясовано можливості поєднання ІКТ у навчанні математики з проектними
технологіями, навчанням у співпраці. Підсумовується розділ методичними
вимогами до реалізації особистісно-орієнтованого підходу, аналізуються
складники моніторингу особистісно орієнтованого навчання.
У наступному розділі проаналізовано ППЗ, доступні для
використання у середніх загальноосвітніх закладах. Здійснено короткий
огляд послуг оновлених версій ППЗ GRAN1 і GRAN-2D, підготовлено
добірки завдань для виконання як за допомогою зазначених засобів, так і
для ППЗ DG, GRAN-3D. Подано відомості про цілу низку вітчизняних
ППЗ, рекомендованих МОН України для використання в основній і
старшій школі: “Математика, 5 клас”, ТерМ, Бібліотека електронних
наочностей „Алгебра, 7-9 клас”, „Геометрія, 7-9 клас”, ППЗ „Алгебра, 11
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клас”, „Геометрія, 11 клас”. Акцент зроблено на тому, як можна
відредагувати запропонований розробниками урок, доповнити його
новими кроками через створення текстових повідомлень, тестів, шляхом
імпорту нових кроків.
В заключному розділі „Система розвивальних задач та методика їх
опрацювання” розглянуто питання створення та впровадження системи
навчання, в основу якої закладено умови формування в учнів особистісних
якостей у процесі комп’ютерно-орієнтованого навчання математики,
висвітлено досвід роботи автора вчителем математики в класах з
поглибленим вивчення математики. До сукупності педагогічних умов, які
сприяють розвитку позитивних особистісних якостей учнів у процесі
комп’ютерно-орієнтованого навчання математики віднесено можливість
довизначення учнями з використанням ППЗ поставлених вчителем задач, а
у зв’язку з цим підвищення мотивації учіння; відповідний добір змісту
комп’ютерно-орієнтованого шкільного курсу математики, доцільних
методів, засобів, форм організації навчання; створення середовища,
сприятливого для розвитку особистості; можливості здійснення творчого
спілкування між учасниками навчального процесу. Виняткове значення
має самостійна постановка і розв’язування навчально-творчих задач.
Розроблено
добірки
комп’ютерно-орієнтованих
завдань
з
параметрами, задач практичного змісту, завдань для вивчення змістової
лінії функції; добірки наочностей для уроків стереометрії, зокрема,
динамічні креслення перерізів многогранників площиною. Складено
добірку задач з планіметрії на побудову, дослідження і доведення,
запропоновано добірку комп’ютерно-орієнтованих навчальних проектів з
математики, розробку завдань для вивчення геометричних перетворень за
допомогою комп’ютера, програму курсу „Інформаційно-комунікаційні
засоби навчання математики”.
Компакт-диск, що додається до навчально-методичного посібника,
містить не лише окремі програмні продукти, але й значну кількість
комп’ютерних моделей до задач з курсів алгебри і геометрії 8-11 класів,
що ілюструють пропоновані педагогічні методи та прийоми комп’ютерноорієнтованого навчання математики.
Посібник призначений для вчителів математики, студентів, які
навчаються за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти.
Математика”. Може бути корисним учням 8-11 класів, які самостійно
використовують ППЗ.
Використовуючи у процесі навчання розроблені динамічні опорні
конспекти, креслення, вчитель зможе в більшій мірі використовувати
евристичний метод навчання, який допоможе педагогу замість переказу
навчального матеріалу і демонстрації традиційних методів розв’язку
практичних задач та прикладів в готовому вигляді, спрямовувати мислення
учнів до “перевідкриття” теорем і їх доведення, до самостійного
формулювання означень, умов задач та їх розв’язку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Крамаренко Т.Г. Уроки математики з комп’ютером: [посіб. для
вчителів і студ.] / Т.Г. Крамаренко; за ред. М.І. Жалдака. − Кривий Ріг:
Видавничий дім. − 2008. − 272 с.
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У процесі становлення цивілізації XXI століття як інформаційного
суспільства відбувається глибинна трансформація всіх форм людського
існування і вчасне виявлення осіб, спроможних до інноваційного
характеру життєдіяльності, стає одним з важливих завдань громадянського
суспільства. Необхідність докорінної зміни процесу навчання математично
обдарованих дітей дедалі виразніше усвідомлюється педагогами і
психологами, політиками і вченими. Нове розуміння цих питань мало
вплив на формування деяких пунктів у законах держав світу. Так,
наприклад, у Законі України «Про освіту» в розділі І, стаття 6, викладені
основні принципи освіти. Вона передбачає «рівність умов кожної людини
для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку». У
розділі II, стаття 35, констатовано, що: «Загальна середня освіта забезпечує
всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей,
талантів...» [2].
Крім цього, для вирішення проблем обдарованих дітей
передбачається участь діячів науки, культури і представників інших сфер
діяльності у навчально-виховній роботі.
Сьогодні психологи визнають, що рівень, якісна своєрідність і
характер розвитку математичної обдарованості – це завжди результат
складної взаємодії спадковості (природних задатків) і соціального
середовища, опосередкованого діяльністю дитини (ігровою, учбовою,
трудовою). В той же час неможна ігнорувати і роль психологічних
механізмів саморозвитку особистості, що лежать в основі формування і
реалізації індивідуального хисту [4].
Судити про обдарованість дитини слід не лише по її шкільним
успіхам, а й по позашкільним справам, а також по ініційованим нею самою
формам діяльності.
В деяких випадках причинами завуальованості проявів математичної
обдарованості являються ті чи інші труднощі розвитку дитини. Вони
можуть призвести до зниження показників успішності дитини, не
дивлячись на потенційно високий рівень її здібностей.
Математичну обдарованість не завжди можна відрізнити від
навченості (або, ширше, – рівня соціалізації), як наслідку більш
сприятливих умов життя даної дитини.
Оскільки математичну обдарованість в дитячому віці можна
розглядати в якості потенціалу психічного розвитку по відношенню до
наступних етапів життєвого шляху, тобто в значній мірі умовною
характеристикою, слід враховувати всю складність і специфіку
розглядуваної проблеми. Самі чудові здібності, що проявляються в
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дитинстві, – не завжди пряма і достатня підстава для досягнень в
майбутньому; вони можуть поступово чи досить швидко зникнути.
Врахування цієї обставини особливо важливе при організації практичної
роботи: наприклад, не слід використовувати термін «обдарований» в плані
констатування (жорсткої фіксації) статусу даної дитини, тому що вже
встигнувши звикнути до свого особливого положення вона потім втрачає
позиції. Виходячи з цього, краще вживати словосполучення «дитина з
ознаками
математичної
обдарованості».
Ознаки
математичної
обдарованості – це ті особливості, які проявляються в реальній діяльності
дитини і можуть бути оцінені на рівні спостереження. Разом з тим. про
обдарованість дитини необхідно робити висновок в єдності категорій
«хочу» і «можу» як двох аспектів її поведінки – інструментального і
мотиваційного. Перший характеризує способи діяльності, другий –
відношення до того чи іншого боку діяльності.
Інструментальний аспект поведінки математично обдарованої
дитини може характеризуватись наступними ознаками:
1) Наявність специфічних стратегій діяльності:
• швидке освоєння діяльності і висока успішність її виконання;
• використання і винайдення нових способів діяльності в умовах
пошуку розв'язку в даній ситуації;
• висування нових цілей діяльності за рахунок більш глибокого
оволодіння предметом, що призводить до іншого бачення ситуації і
пояснює появу неочікуваних ідей і рішень.
2) Сформованість якісного своєрідного індивідуального стилю
діяльності, що виражається в нахилі «все робити по-своєму» і пов'язаного з
притаманною математично обдарованій дитині самодостатньою системою
саморегуляції. Індивідуалізація способів діяльності виявляється в
елементах винятковості її продукту.
3) Своєрідність способів діяльності математично обдарованої
дитини проявляється в її здібності бачити в складному просте, а в
простому - складне.
4) Особливий тип навчання. Він може виявлятись як у високій
швидкості і легкості навчання, так і в сповільненому темпі навчання, але з
наступними різкими змінами структури знань, уявлень і вмінь.
Мотиваційний аспект поведінки відрізняється наступними
характеристиками:
1. Підвищена вибіркова чутливість до певних сторін предметної
діяльності чи до певних форм її власної активності, що супроводжується
почуттям задоволення.
2. Цікавість до тих чи інших занять і сфер діяльності, надзвичайна
зацікавленість предметом. Заглибленість у справу.
3. Підвищена пізнавальна потреба, яка проявляється в нестримній
допитливості.
4. Надання переваги парадоксальній, неоднозначній інформації,
неприйняття стандартних, типових завдань і наявних відповідей.
5. Висока критичність стосовно результатів власної праці, прагнення
до досконалості, характерність ставити перед собою складні, важко
досяжні цілі
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Психологічні особливості дітей, що демонструють математичну
обдарованість, можуть розглядатись лише як ознаки, супроводжуючі, але
не обов'язково породжуючи її. Тому їх наявність може слугувати лише
підставою для припущення про обдарованості, а не для висновку про її
обов'язкову наявність.
Слід підкреслити, що поведінка обдарованої дитини зовсім не
обов'язково повинна відповідати одночасно всім вищезазначеним ознакам.
Поведінкові ознаки математичної обдарованості варіативні і часто
суперечливі за своїми проявами.
Встановлено, що здібні до математики учні мають такі психологічні
особливості, як схильність до праці, потреба в діяльності, розвинене
теоретичне мислення, вміння узагальнювати, абстрагуватись, мислити
згорнуто, за аналогією, інтуїція [3].
Відмінності в математичній обдарованості можуть бути пов'язані як з
рівнем прояву їх ознак, так і з оцінкою рівня досягнень дитини. Поділ
обдарованості на даній основі відбувається шляхом порівняння
різноманітних показників з середньою віковою нормою.
Так, здібності деяких дітей перевищують середній рівень здібностей
однолітків, однак в незначній мірі. Їх обдарованість не завжди кидається в
очі. Але вони мають її основні відмінні ознаки і повинні відповідно
оцінюватись вчителями і психологами.
Інші проявляють досить яскраві нахили. Їх обдарованість очевидна
для оточуючих.
Нарешті, існують діти, які надзвичайно перевищують за здібностями
середню вікову норму, що дозволяє говорити про їх особливість. Високий
рівень здібностей людини до певної діяльності називається талантом. Для
математики – це поєднання здібностей, що дає змогу одержати продукт
діяльності, який вирізняється новизною, високим рівнем досконалості і
суспільною значущістю.
Враховувати степінь виявлення математичної обдарованості досить
важливо, так як існують певні закономірності в її проявах і динаміці в
залежності від її рівня. Це є передумовою вибору з боку вчителя методів,
засобів та прийомів роботи з такими дітьми для якнайкращого сприяння
розвитку обдарованості та переходу її на якісно новий, вищий рівень.
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ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ НА ЕЛЕКТИВНИХ КУРСАХ
К.Луковська,
магістрантка,
Донецький національний університет, м. Донецьк, УКРАЇНА
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор педагог. наук, професор
Серед фундаментальних наук особливе місце посідає така інтелектуальна діяльність людини, як математика загалом і геометрія зокрема.
Актуальним є завдання пошуку нових підходів до розбудови системи
освіти, розробки нового змісту шкільної освіти і створення нових
технологій навчання і виховання.
Особливе місце в інноваційних освітніх процесах приділяється
перебудові шкільної геометричної освіти, що обумовлюється
принциповими зв’язками геометрії з практикою, її міждисциплінарним
характером,
перетворювальною
діяльністю,
загальнокультурним
розвитком і саморозвитком людини. Це можливо здійснити завдяки
введенню у навчальний процес з геометрії елективних курсів.
Нами розроблено елективний курс “Додаткові розділи планіметрії”,
який не лише поглиблює й узагальнює знання старшокласників з курсу
планіметрії, а й посилює інтерес до вивчення геометрії, розширює
світогляд учня та його уявлення щодо можливостей застосування
математичного апарату, розвиває абстрактно-логічне мислення, створює
умови для розвитку творчих здібностей шляхом розв’язання
запропонованих авторами евристичних задач і формулювання власних.
Метою, якою ми керувалися під час проектування курсу, було
визначення таких інноваційних прийомів вивчення геометрії, що
орієнтовані на саморозвиток учня, дозволяють зробити навчальний
матеріал цікавим, максимально наочним і доступним для всіх учнів,
підкреслити його міждисциплінарний і практичний характер.
Для виховання творчої особистості включаємо в структуру розумової
діяльності школярів спеціально підібрані евристичні прийоми. Це один із
ефективних і продуктивних засобів створення тієї атмосфери в навчальній
групі, що найкраще сприяє формуванню навичок навчального
співробітництва, порозумінню і доброзичливості, надає можливість
організувати особистісно-орієнтоване навчання [1].
Наприклад, учням пропонується розгадати ребус, сформулювати
задачу із зашифрованим словом і скласти власний ребус і таке інше.
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Важливу роль у курсі математики початкової школи відіграють
текстові задачі. Вони, з одного боку, складають специфічний розділ
програми, зміст якого учні мають засвоїти, з другого – виступають як
дидактичний засіб навчання, виховання і розвитку школярів.
Формування вміння розв’язувати текстові задачі – одне з основних
завдань вивчення шкільної математики. Від рівня сформованості цих вмінь
залежить математична підготовка учнів початкових класів і
результативність математики у наступних.
Текстові задачі допомагають розкрити опосередковані зв’язки
математики з навколишнім середовищем і практичною діяльністю людей,
реалізувати пізнавальні й виховні функції навчання.
Діюча програма школи вимагає розвитку самостійності в дітей у
розв’язанні текстових задач. Кожен учень повинний уміти коротко
записати умову задачі, ілюструючи її за допомогою малюнка чи схеми
креслення, обґрунтувати кожен крок в аналізі задачі й у її розв’язанні,
перевірити правильність розв’язання. Однак, на практиці ці вимоги
виконуються далеко не цілком, що приводить до серйозних прогалин у
знаннях і навичках учнів. Проте, найбільшу увагу слід приділяти саме у
молодших класах.
Помилки у розв’язанні текстових задач свідчать про те, що учні які
не справилися з розв’язанням задач, не змогли уявити собі життєвої
ситуації, про яку йдеться в задачі, не усвідомили зв’язок між величинами в
ній, залежності між даними і шуканим, а тому просто механічно
маніпулювали числами.
Для усунення помилок необхідно, насамперед, рішуче поліпшити
методику організації первинного сприйняття й аналізу задачі, щоб
забезпечити усвідомлений і доказовий вибір арифметичної дії всіма
учнями. Необхідно з першого класу учити дітей розбивати текстові задачі
на частини і моделювати ситуації, розглянуті в задачі.
Моделювання в широкому змісті слова – це заміна дій з реальними
предметами діями з їхніми зменшеними зразками, моделями, муляжами,
макетами, а також їхніми графічними замінниками: малюнками,
кресленнями, схемами, тощо.
Систематичне використання предметного і графічного моделювання
79

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
забезпечить більш якісний аналіз задачі, усвідомлений і обґрунтований
вибір необхідної арифметичної дії і попередить багато помилок у
розв’язанні задач.
Ряд аспектів формування вмінь розв’язувати текстові задачі
залишився нерозкритий, зокрема – обсяг теоретичних знань про текстову
задачу і процес її розв’язування у початкових класах; визначення рівнів
програмних вимог до вироблення вмінь учнів початкової школи
розв’язувати текстові задачі; добір різнорівневих завдань, спрямованих на
формування вмінь розв’язувати задачі; способи раціонального поєднання
фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи на уроках
математики при розв’язуванні задач в умовах диференційованого навчання
у початковій ланці школи.
Процес формування вмінь учнів школи розв’язувати текстові задачі
має бути диференційованим. Основою впровадження диференційованого
підходу до формування вмінь розв’язувати текстові задачі та організації
навчального процесу є дидактичні принципи розвивального навчання.
Засобом формування вмінь розв’язувати текстові задачі є система
диференційованих завдань. Вона має включати підготовчі, пробні,
тренувальні, творчі і перевірочні завдання.
Прогалини в знаннях і вміннях рекомендується визначати за
допомогою діагностичних робіт: 1) на перевірку вмінь розв’язувати
текстові задачі певного виду (5-10 хв.); 2) на встановлення рівня вмінь
розв’язувати текстові задачі на певному періоді навчання (до 45 хв.).
Для реалізації прикладного напряму навчання немала роль належить
текстовим задачам, які дають можливість явного проникнення в процес
вивчення математики етапів формалізації і інтерпретації, що дає
можливість використовувати математику до реальних проблем.
Однак, як показує практика, в наш час ці можливості текстових задач
використовуються у вивченні алгебри недостатньо. Розв’язування
текстових задач розглядається в основному не як спосіб показати
застосування математики, а тільки як шлях закріплення вивченого методу
розв’язання рівнянь. Тому на важливі, з точки зору прикладного напряму,
етапи формалізації і інтерпретації розв’язування текстових задач
звертається мало уваги.
Для удосконалення системи текстових задач курсу алгебри
пропонується включати в систему текстових задач ті, які формують
знання, що відносяться до етапу формалізації (задачі з недостатньою
кількістю
даних,
з
залишковими
даними,
з
невиділеними
характеристиками), а також завдання, що відносяться до проведення етапу
інтерпретації.
Наведемо приклади таких задач.
Задача 1 (з недостатньою кількістю даних).
Маємо залізну пластину з розмірами 2,5 × 4,2 × 6,4 см і алюміневу
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пластину з розмірами 3,2 × 4,5 × 8,2 см. Маса якої з платин більша?
Задача 2 (з зайвими даними).
Велосипедист за 6 годин проїхав 60 км по рівній дорозі і 20 км по
дорозі вверх, кут нахилу на якій 30 . Знайти швидкість велосипедиста,
якщо відомо, що на останніх 20 км він зменшив швидкість на 5 км/год.
Задача 3 (з невиділеними характеристиками).
Скільки рулонів обоїв необхідно купити для того, щоб поклеїти стіни
в однокімнатній квартирі?
Як показує досвід, при розв’язуванні текстових задач багато учнів
звертають увагу тільки на правильне розв’язання, а питання, чи
співпадають отримані результати з реальними, залишається без уваги. В
цьому випадку потрібні задачі, які показують учням необхідність
проведення етапу інтерпретації
Наведемо приклади деяких задач.
Задача 1.
Знайти температуру t води (при нормальному атмосферному тиску) з
рівняння: 2t 2 − 301t + 3114 = 0 .
Задача 2.
o

Розв’язати рівняння :

30 24 1
і вкажіть відповідь, якщо: а) v −
−
=
v
v 10

швидкість мотоцикліста; б) v − швидкість велосипедиста.
Задача 3.
Визначити швидкість v автомобіля, якщо 2v 2 − 295v + 10875 = 0 .
Систематичне розв’язання задач наведених типів з традиційними
буде сприяти формуванню в учнів прикладних знань, які відносяться до
етапів формалізації і інтерпретації, і тим самим посиленню прикладного
напряму у вивченні алгебри.
ЛІТЕРАТУРА
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обучения математике: Сб. науч. тр. /Под ред. И.А.Лурье. − М.: Изд-во.
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НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СТЕРЕОМЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ
В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ
Н.Малкова,
студентка,
Донецький національний університет, м.Донецьк, УКРАЇНА
Е-mail: natalimalk@rambler.ru
Науковий керівник: О.В.Тутова, асистент
Впровадження в процес навчання інформаційно-комунікаційних
технологій значною мірою сприяє реалізації принципів гуманізації освіти
та навчального процесу, поглиблення та розширення теоретичної бази
знань і надання результатам навчання практичного значення, активізації
евристичної навчально-пізнавальної діяльності, створенню умов для
повного розкриття творчого потенціалу учнів з урахуванням їх вікових
особливостей, індивідуальних схильностей, потреб та здібностей.
У шкільному курсі математики особливе місце займають
стереометричні задачі. Щоб розв’язувати їх треба застосовувати знання та
вміння не тільки зі стереометрії, а й з інших дисциплін: арифметики,
алгебри, тригонометрії, планіметрії, початків аналізу. Якщо одна задача є
задачею на побудову, обчислення, доведення, то вона розвиває
математичну культуру і просторове уявлення у школярів.
Ефективність навчанню розв’язувати стереометричні задачі залежить
не стільки від розгляду всього різноманіття задач курсу стереометрії,
скільки від уміння проводити детальний розбір конкретної ситуації, про
яку йде мова в задачі. Необхідно щоб учні варіювали вихідні дані,
аналізували, як зміняться елементи фігури при зміні інших її елементів,
порівнювали хід розв’язання задачі з її результатом, в чому ефективно
допоможуть ІКТ [1].
Комп’ютерна підтримка при вивченні стереометрії захоплює учнів і
полегшує розуміння методів і понять геометрії. Застосування програмних
засобів забезпечує наочність основних понять стереометрії, розвиває
образне мислення, підштовхує учнів до дослідницької діяльності.
Останнім часом все частіше в навчальному процесі використовують
педагогічні програмні засоби як ПК GRAN, DG, «Открытая Математика
2.5. Стереометрия», «Уроки геометри, 10-11» (виробник «Кирило і
Мефодій»), ИКТС 1.21, «Стереометрия, 10-11» (виробник «Кудіц»), «НК–
Слушатель: Математика абитуриенту. 2.0», презентації.
Наприклад, на початку вивчення теми “Многокутники”, на етапі
введення нового матеріалу необхідно актуалізувати знання з планіметрії:
поняття многокутника, трикутника, паралелограма та їх елементів. Це
можна зробити за допомогою програми «Открытая Математика 2.5.
Планиметрия». Для актуалізації знань можна застосувати також програму
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ІКТС 1.21, в якій учитель може створити авторський тест. Роботу можна
організувати 2 способами: 1) робота в парах; 2) фронтальна робота (кожне
питання тесту демонструється за допомогою інтерактивної дошки і
обговорюється з класом).
У темі “Побудова перерізів многокутників” методи побудови перерізів
можна розглянути за допомогою наступних програм «Стереометрия, 10-11»
(виробник «Кудіц»), «Уроки геометри, 10-11» (виробник «Кирило і
Мефодій»), «Открытая Математика 2.5. Стереометрия». Також можна
ознайомити учнів з програмою GRAN-3D, яка може використовуватися
учнями для перевірки самостійно побудованих [2].

Рис.1. Розгляд методів побудови перерізів за допомогою курсу «Открытая
Математика 2.5. Стереометрия»
При
закріпленні
нового
матеріалу
програму
GRAN-3D
використовують для перевірки задач після їх розв’язання. Крім того,
програму «НК–Слушатель: Математика абитуриенту. 2.0» можна
використовувати у наступному режимі: кожен учень розв’язує самостійно
заздалегідь підготовлені вчителем задачі з тренажеру, які він може
розв’язувати як по кроках, так і без підказок тренажера. В процесі роботи
вчитель консультує учнів. Така форма роботи дозволяє якісно здійснити
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індивідуалізацію та диференціацію навчання.
На етапі узагальнення і систематизації знань можна використовувати
програму «НК – Слушатель. Математика абитуриенту 2.0». Учневі
пропонуються задачі, які він розв’язує за допомогою тренажеру по кроках,
якщо потрібна допомога тренажер видає підказки.

Рис.1. Відпрацювання методів побудови перерізів за допомогою тренажеру
«НК – Слушатель. Математика абитуриенту 2.0»
Працюючи один на один з такими програмами, учень отримує зручні
умови для відпрацювання вмінь та навичок розв’язування задач, повторює
знайомі або засвоює нові методи та стратегії розв’язання, тобто має змогу
виховувати в собі оригінальність думки, яка так потрібна для розвитку
навиків евристичної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА
1.Компьютер на уроках геометрии: Пособие для учителей
/М.И.Жалдак, А.В.Витюк.-К: НПУ имени М.П.Драгоманова, 2001. – 217 с.
2.Копильник Т.П. Використання інформаційних технологій у
навчальному процесі / Тезисы докладов международной научнометодической конференции «Эвристическое обучение математики»
(ноябрь, 2005). – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – С.404-405.

84

Международная научно-методическая дистанционная конференция «Эвристика и дидактика математики»
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ
РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ ЗА КУРСОМ «МЕТОДИКА
ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ»
А.Маслова,
магістрант,
Донецький національний університет, м. Донецьк, УКРАЇНА
Науковий керівник: О.І.Скафа,
доктор педагог. наук, професор
На сучасному етапі навчання самостійна робота студентів (СРС)
становиться одним із основних факторів підготовки майбутньго
математика. Це визвано скороченням кількості аудиторних занять,
розв’язанням індивідуальних соціальних проблем студентами і
збільшенням дидактичного об’єму навчального матеріалу, який визваний в
результаті зростаючого потоку науково-технічної і суспільно-політичної
інформаціїї. Виходячи із багатопланованості СРС необхідно відмітити, що
більшу частину часу становлять затрати на отримання знань з літературних
джерел, тому степінь розвитку навиків СРС можно визначити
параметрами: уміння обробляти джерела інформації, узагальнувати
отриману інформацію,використовувати і практично приміняти її при
розв’язанні задач, самоорганізовувати себе на навчальну, пізнавальну і
творчу діяльність.
СРС являється однією з найважливіших складових частин
навчального процесу в ході якої відбувається формування навиків, умінь і
знань і в майбутньому забезпечується засвоєння студентом прийомів
пізнавальної діяльності, інтерес до творчої роботи і, в результаті, здатність
розв’язувати технічні і наукові задачі.
У зв’язку з цим організація і управління СРС являється для
викладача найважливішою задачою навчання студента у вузі.
Пропонуємо розглянути розроблену нами систему управління СРС за
курсом «Методика викладання математики». Вона складається з таких
складових частин, як: методичні вимоги до проектування системи СРС за
вказаним курсом, структура управління СРС та комп’ютерна підтримка
управління СРС за курсом.
Під методичними вимогами до проектування системи СРС за курсом
«Методика викладання математики» розуміють вимоги до мети, змісту,
методів, форм і засобів навчання.
Основна мета – навчити основним дидактичним принципам і
методичним особливостям викладання математичних дисциплін,
сформувати професійну компетентність викладача математики шляхом
реалізації цілей навчання та розвитку мислення тих, хто навчається.
Змістова частина СРС відображається у робочій навчальній програмі
курсу «Методика викладання математики. Загальна методика». Вона
адаптована до вимог кредитно-модульної системи організації навчального
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процесу – відповідає модульній структурі, містить завдання і перелік
заходів контролю за їх виконанням.
Для організації СРС за курсом МВМ використовуться таткі методи,
як: досліджувальний, проблемний та евристичні методи, наприклад, метод
проектів.
Основними формами организації СРС в курсі «Методика викладання
математики» є: опрацювання лекційного матеріалу і додаткового
теоретичного матеріалу; підготовка до лабораторних та семінарських
занять; підготовка до практики та виконання завдань, передбачених
практикою; виконання обов’язкової індивідуальної роботи №1; виконання
вибіркового індивідуального творчого завдання: виконання організаційнометодичної і навчально-методичної роботи у школі юних математиків чи у
відкритому математичному коледжі; екскурсія-практикум; опрацювання
сучасних українських монографій з теорії і методики навчання
математики; участь у наукових і науково-практичних конференціях,
семінарах, тощо.
До засобів управління СРС ми відносимо: основну і додаткову
літературу, методичні матеріали та інформаційно-комунікативні технології.
Структура управління СРС за курсом МВМ складається з чотирьох
аспектів: планувального, мотивуючого, консультативного і контрольного,
які взаємосвязані між собою (випадіння будь-якого з цих аспектів або
невідповідність їх характеру останнім робить не можливим процес
управління) і Карти самостійної роботи студентів, яка є основою
організації СРС з курсу і відображає перелік конкретних форм самостійної
роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної
програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які
можна отримати за виконання цих робіт.
Для організації СРС за курсом МВМ ми розробили дистанційний
курс „Організація самостійної роботи студентів у курсі „Методика
викладання
математики”,
який
спрямований
на
управління
різноманітними видами діяльності студентів, передбачених курсом
загальної методики викладання математики.
Головною метою його є оптимізація СРС під час вивчення курсу
МВМ та надання кожному студенту професійної консультації за курсом
МВМ у дистанційному режимі.
У результаті проходження курсу студент має можливість у
дистанційному режимі актуалізувати знання за курсом МВМ,
познайомитися з опорним конспектом кожної лекції, передбаченої
курсом МВМ, пройти допуски до лабораторних робіт, знайти зразки
виконання певних питань індивідуальної роботи, проконтролювати себе
в дистанційному режимі за кожним модулем.
В цілому розроблена нами система управління СРС за курсом
«Методика викладання математики» дозволяє комплексно і всебічно
підготовити майбутнього математика.
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викладач,
Уманський держ. педуніверситет ім. П.Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
Е-mail: Tetjanka1984@mail.ru
Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
завжди була й залишається актуальною. Активізація навчально-пізнавальної діяльності полягає у цілеспрямованій діяльності викладача з метою
розробки і застосування такого змісту, форм, методів, прийомів і засобів
навчання, які сприяють підвищенню пізнавального інтересу, активності,
творчості, самостійності в одержанні знань, формуванні вмінь та навичок,
використання їх на практиці [1].
Дана проблема спонукає викладачів так організовувати навчальний
процес на заняттях, щоб насамперед досягти позитивної мотивації до
вивчення даного предмету, підвищити якість знань з предмета, сформувати
в студентів уміння самостійно здобувати знання, розвивати й
удосконалювати розумові здібності. Цього можна досягти тільки тоді, коли
студентам буде зрозумілий та доступний матеріал, коли в них з'явиться
постійний інтерес до навчання.
До психолого-педагогічних умов активізації пізнавальної діяльності
студентів належать:
– забезпечення єдності цілей процесу навчання – освітньої,
розвивальної і виховної;
– педагогічно доцільне використання принципів дидактики вищої
школи;
– забезпечення емоційності навчання і створення сприятливої
атмосфери;
– динамічність, різноманітність методів, прийомів, форм і засобів
викладання та учіння, спрямованість їх на розвиток активної дослідницької
діяльності студентів, пріоритетність методів і форм активного навчання;
– орієнтація студентів на систематичну самостійну роботу,
забезпечення регулярності та ефективності контролю й оцінювання
успішності студентів;
– комплексне, педагогічно доцільне використання технічних засобів
навчання і сучасних інформаційних технологій;
– використання системи психологічних і педагогічних стимулів
активної навчальної діяльності [3].
Нині посилюється інтерес до методів і форм активного навчання. До
них відносять такі, як:
– інтенсифікація процесу навчання;
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– зосередження уваги на розвитку самостійності студента як суб'єкта
навчально-пізнавальної діяльності;
– органічне поєднання учіння з пізнавальною та науковою творчістю.
Серед таких методів і форм особливе значення мають методи
проблемного навчання, дискусії, навчальні, ділові ігри, групові форми,
індивідуальний підхід і диференціація навчання, творчі завдання.
Ціль проблемного навчання – так освітлювати навчальні запитання,
щоб підштовхувати учнів до самостійних розумових дій і цим
забезпечувати
активність,
цілеспрямовану
увагу,
сприйняття,
запам’ятовування та ін. Цьому сприяє такий виклад матеріалу, за якого
викладач лише повідомляє фактичний матеріал, описує явища (процеси) з
тим, щоб студенти самі знайшли сутність цього явища (причини,
закономірні зв’язки, значення), зробили необхідні висновки, спираючись
на знання, вміння та навички, життєвий досвід, що вони вже мають,
використовували їх до розв’язування запропонованих задач та питань.
Використання методів проблемного навчання зумовлює підвищення
інтересу до предмета від 33 % при звичайній методиці навчання до 80 %
при навчанні проблемному [2].
Важливе місце в активізації пізнавальної роботи відіграє її контроль
та оцінка якості. На сучасному етапі все більшого значення в цьому
процесі надають тестування, яке виключає особистіший 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, активні методи та форми 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 підготовку методичного забезпечення, розробку електронних
підручників та посібників для самостійної роботи студентів, підготовку
тестів.
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Реализация принципа активности и самостоятельности в обучении –
трудно выполнимая при традиционной методике задача. Она становится
реальностью при использовании новых информационных технологии в
обучении. А также при обязательном соблюдении основных принципов
дидактики (научности, связи обучения с жизнью, наглядностью и т. д.)
Эффективность учебного процесса во многом зависит от
наглядности.
Облечение
восприятия
и
усвоения
учащимися
математических знаний может быть достигнуто разумным использованием
различных средств и пособий наглядности – моделей, таблиц, чертежей и
рисунков, предназначенных для показа с помощью разнообразных
проекционных устройств.
Теоретическое обоснование принципа наглядности впервые было
дано чешским педагогом Я. А. Каменским, который выдвинул требование
учить людей познавать сами вещи, а не только чужие свидетельства о них.
Русский педагог К. Д. Ушинский указывал, что наглядность отвечает
психологическим особенностям детей, мыслящих «формами, звуками,
красками, ощущениями». Наглядное обучение, по словам К.Д.Ушинского,
«строится не на отвлеченных представлениях и словах, а на конкретных
образах, непосредственно воспринятых ребенком». Наглядность обогащает
круг представлений ребенка, делает обучение более доступным,
конкретным и интересным, развивает наблюдательность и мышление.
Таким образом, наглядность обеспечивает связь между конкретным
и абстрактным, содействует развитию абстрактного мышления, во многих
случаях служит его опорой. Излишнее увлечение наглядностью в обучении
может привести к нежелательным результатам. Конкретная наглядность
(например, рассмотрение моделей геометрических тел) должна постепенно
уступать место абстрактной наглядности (рассмотрению плоских
чертежей).
Отдельные виды наглядности выполняют различные функции. Одни
содействуют оживлению представлений (картины, предметы жизни),
другие являются опорой для отвлеченного мышления. Наглядность
применяется и как средство познания нового, и для иллюстрации мысли, и
для развития наблюдательности, и для лучшего запоминания материала.
Средства наглядности используются на всех этапах процесса обучения:
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при объяснении нового материала учителем, при закреплении знаний,
формировании умений и навыков, при выполнении домашних заданий, при
контроле усвоения учебного материала.
Для повышения эффективности обучения необходимо освоение
школой более современных форм организации учебного процесса,
широкое использование в преподавании информационно-компьютерных
технологий.
Использование информационных технологий на уроках способствует
улучшению качества знаний, расширяет горизонты школьной математики.
Условия информатизации образования, как ведущей тенденции его
развития, в методике преподавания геометрии, значительная роль
отводится развитию пространственных представлений, пространственного
воображения учащихся посредством новых информационных технологий.
Внедрение последних достижений в области мультимедийных
технологий в образование позволяет во многом облегчить труд учителя,
интенсифицировать учебный процесс, повысить у учащихся мотивацию к
обучению, эффективность и качество образования.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет
задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому
предмету, их активность на протяжении всего урока. Использование же
компьютера
позволяет
создать
информационную
обстановку,
стимулирующую интерес и пытливость ребенка. Целесообразно применять
компьютер на уроках геометрии в обучающем режиме и в режиме
графической иллюстрации изучаемого материала.
Из многочисленных программных средств, предназначенных для
работы, в качестве инструмента компьютерной поддержки при подготовке
к уроку была выбрана программа Microsoft PowerPoint. С ее помощью
можно создавать презентации для последующего показа во время урока, но
возможности этого программного продукта разнообразны, он идеально
подходит для создания мультимедийных учебных пособий с красочной
графикой и анимацией.
Использование Microsoft PowerPoint может вдохнуть новую жизнь в
планы старых уроков и увеличить мотивации мотивацию учеников только
в том случае, если учитель знает, как грамотно использовать ресурсы
программы в соответствии с учебным планом.
Использование интеллектуальных инструментов в обучении
оказывает существенное влияние на методику преподавания. Становятся
неэффективными одни методики и наоборот, другие получают поддержку
– становятся технологичными.
Целеустремленный поиск нового жизненного опыта с помощью
информационных технологий способствует тому, что в сознании учащихся
наступает новый качественный скачок на пути развития пространственных
представлений.
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Дослідження в математиці охоплюють різноманітні типи проблем.
Одні проблеми виникають всередині математики і пов’язані з подальшим
розвитком або внутрішньою будовою математичних теорій, інші
виникають поза математикою і пов’язані з її застосуванням в
різноманітних областях знань. Часто саме запропоновані математиці ззовні
нові задачі обумовлюють подальший розвиток математичних теорій або
створення нових теорій. Ця обставина є найважливішою під час добору
основних типів проблем для навчання математиці. Ми повинні виходити з
реальних ситуацій і задач, що виникають як в самій математиці, так і поза
математикою, щоб ними мотивувати необхідність для учнів подальшого
вивчення цієї науки та здобуття нових математичних знань.
Головною метою математичної освіти є інтелектуальний розвиток
учнів, формування якостей мислення, необхідних людині для
повноцінного життя в суспільстві.
Одним зі шляхів вирішення поставленої мети є використання
евристичного методу навчання, який виражається в наступних його
характерних ознаках:
1) знання учням не пропонуються у «готовому вигляді», їх потрібно
здобувати самостійно, у тому числі в ході дослідницької діяльності;
2) вчитель організує не повідомлення або викладення знань, а пошук нових
знань за допомогою різноманітних засобів; 3) учні під керівництвом
вчителя самостійно розмірковують, вирішують пізнавальні задачі, що
виникли, створюють і вирішують проблемні ситуації, аналізують,
порівнюють, узагальнюють, роблять висновки, в результаті чого в них
формуються усвідомлені міцні знання [1].
Навчально-дослідницька діяльність учнів допомагає забезпечити
розвиток відповідно до вимог, висунутих сучасним суспільством. Мета
використання дослідницької діяльності учнів на уроках математики – здобуття
учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності, розвиток їх
інтелектуальних здібностей, дослідницьких вмінь і творчого потенціалу.
Дослідницька робота на уроці – одна з форм постановки і вирішення
проблемної задачі (нетипової, суб’єктивно нової для учня). Під розв’язанням
проблемної задачі розуміємо процес пошуку невідомого, нового.
Дослідження, як спосіб навчання, виникає при дотриманні наступних
умов: відсутня очевидність відповіді і результат не досягається тільки за
допомогою отриманих раніше знань; учень зустрічає перешкоду, в
результаті чого створюється ситуація пошуку, дослідження; при
дослідженні допускається висловлення різних версій і пропозицій, в ході
обговорення яких народжується загальний висновок; вчитель при
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дослідженні визначає загальний напрямок пошуку, допомагає визначити
об’єктивність та істотність доведень, при цьому не дає готових вказівок,
виконуючи роль координатора [2].
Урок-дослідження, як правило, включає в себе організаційний
момент, актуалізацію знань, постановку проблеми, «відкриття» учнями
нового знання, первинне закріплення, самостійну роботу з самоперевіркою
в класі, повторення (на розсуд вчителя), підсумок заняття.
Розглянемо, як можна формувати дослідницькі вміння в учнів 8
класу під час вивчення властивостей арифметичного квадратного кореня.
Учням можна запропонувати порівняти вирази:
1) 7 і 8
2) 9 37 і 7 37
3) 2 64 і
100
4) 36 і 2 16

5) 3 121 і
169
6) 5 144 і
3844
7) 250000 і 6 10000
8) 20000 і 7 121 ⋅ 2

9)
10)
11)
12)

1000 і 8 10
100000 і 9 1210
99 і 7 11
242 і 12 2

В завданнях 8-12 «захована проблема» – цілі корні із запропонованих
чисел не добуваються. Зрозумівши, що звичайний спосіб порівняння
виразів не підходить, учні починають шукати нові шляхи розв’язання. Це
вдається не відразу. Завдання 8-12 виконують не по порядку, а вибирають
те, розв’язання якого намітили. Наприклад, в завданні 11 один з учнів
може запропонувати «розбити» число 99 на множники 9 і 11,
використовуючи властивості арифметичного квадратного кореня, винести
корінь тільки з числа 9, а 11 залишити під знаком кореня. Учні
застосовують запропонований варіант розв’язання до інших завдань. Далі
слідує завдання скласти схему отриманого способу. Один з учнів може
запропонувати такий варіант:

число 2 ⋅ безквадратне _ число = число ⋅ безквадратне _ число
Ця схема береться за основну. Учням повідомляється, що така операція
над числами в алгебрі має назву «винесення множника з-під знака кореня».
Під час розгляду питання «Парність добутку двохпарних функцій»
можна спочатку скласти модель для дослідження: П*П – ? Потім
необхідно дослідити отриману модель на парність.
Дано: у=x2 – парна; y=x4 – парна. Перевіримо на парність функцію g=x2*x4.
Дослідження: 1) область визначення функції g(x): D(g): (- ; + ) – симетрична
відносно осі ОУ. 2) g(-x) = (-x)2*(-x)4=(-x)6=x6=g(x). Із 1) и 2) слідує, що функція
g(x) – парна. Сформулюємо гіпотезу: добуток двох парних функцій є парна
функція. Перевіримо гіпотезу на додаткових прикладах. Сформулюємо гіпотезу
у вигляді теореми: якщо перемножити дві парні функції, то в результаті
отримаємо парну функцію. Доведемо теорему в загальному вигляді. Застосуємо
нову модель на практиці: учні складають задачі, під час розв’язання яких можна
використовувати доведену теорему.
Формування проблемних ситуацій в розумовій діяльності учня
сприяє вихованню таких якостей особистості, як допитливість,
кмітливість, самостійність, інтерес до навчання і прагнення до творчості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.
– К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576с.
2. Слєпкань З. І. Методика навчання математики. – К.: Зодіак-Еко, 2000. – 512 с.

92

Международная научно-методическая дистанционная конференция «Эвристика и дидактика математики»
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ТА ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В.Палій,
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Криворізький держ. педуніверситет, м. Кривий Ріг, УКРАЇНА
E-mail: valerii.palii@mail.ru
Науковий керівник: Т.Г.Крамаренко, канд. педагог. наук, ст.викладач
Без сумніву, одним із найголовніших завдань вивчення математики в
школі є розвиток саме мислення, формування навичок правильного ходу
міркувань, будування умовиводів, а також формування математичної
культури. Тобто основне завдання учнів навчитися думати, логічно
міркувати. І хто ж, як не вчитель повинен допомогти їм у цьому. Хоча, як
зазначає Джордж Пойя, навчити молодь думати – це старомодна ідея, але
ця ідея ніколи не втратить свого сенсу. Тим більше людина, яка вміє
самостійно думати та покладатися на авторитет істини, а не на істину
авторитета, дуже високо ціниться в наш час і цінилася майже в усі часи.
Така людина може багато досягти в житті.
Отже, завдання вчителя не тільки донести до учнів інформацію, але й
розвивати в них здібності по використанню цієї інформації, вчитель
повинен розвивати у своїх учнів вміння думати, аналізувати, синтезувати,
оцінювати, висувати гіпотези, формувати навички розумової діяльності [4].
Дослідження процесу засвоєння та використання нових знань
показали, що зазвичай учні засвоюють змістовну сторону знань та
безпосередньо пов’язані з нею конкретні прийоми розв’язування досить
вузького кола задач. Формування узагальнених прийомів розумової
діяльності є надзвичайно важливим,так як воно означає істотний здвиг в
інтелектуальному розвитку, розширює можливості переносу знань у
відносно нові умови. Оскільки основна маса учнів самостійно не
оволодіває більш узагальненими прийомами розумової діяльності, їх
формування повинно стати важливою задачею навчання [3].
З.І.Калмикова розділяє узагальнені прийоми розумової діяльності на
дві великі групи – прийоми алгоритмічного типу та евристичні [3].
Оволодіння цими двома типами прийомів надає учням можливість
розв’язувати задачі будь-якої складності. Але перед учнями постає
проблема, наприклад який із алгоритмів обрати, щоб розв’язати задачу як
найшвидше, без зайвих витрат часу, тому учні повинні вміти не тільки
користуватися певними прийомами, але й правильно обирати необхідні
прийоми. Адже зараз дуже багато непосидючих учнів, які звісно не хочуть
навчатися, тому потрібно їм довести необхідність оволодіння певними
прийомами розумової діяльності для як найшвидшого розв’язання задач, а
швидко розв’язана задача – це більше вільного часу.
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Формування прийомів розумової діяльності алгоритмічного типу, що
орієнтують на формально-логічний аналіз задачі, є необхідною, але не
достатньою умовою розвитку мислення. Довготривалі вправи в розв’язанні
задач на основі алгоритмічного типу формують установку на дії за готовим
зразком, сковують пошук рамками вже відомих прийомів, і тоді їх
відтворення стає гальмом у розв’язанні задач. Ось чому формування таких
прийомів повинно поєднуватися зі спеціальним озброєнням учнів
прийомами евристичного типу [3].
Наведемо приклади прийомів евристичного типу: використання
аналогій, дослідження обмеженого кола умов, наочне вираження розв’язку.
Також розроблені евристичні прийоми, що розраховані на розв’язання
конструктивно-технічних задач. Вони рекомендують розбивання цілого на
окремі вузли, перестановку деталей, заміщення одних деталей іншими [3].
Для розвитку логічного мислення необхідно на уроках давати учням
розв’язувати не тільки стандартні задачі, які передбачають використання
набутих знань, але й задачі на застосування елементарної логіки.
Наприклад задача, яку придумав Ейнштейн про 5 будинків, або дуже
багато цікавих задач-загадок є у вказаних в списку літератури джерелах [1]
і [2]. Розв’язування таких задач підвищує цікавість до математики та
змінює мотивація навчання. У процесі розв’язування задач важливо
навчити учнів аналізувати умову, виділяти, що дано в задачі, що треба
знайти і чи достатньо даних для знаходження шуканого. Також на уроках
математики необхідно по можливості використовувати наочні засоби
(таблиці, малюнки і т. ін.), адже якого віку не були б учні образи
запам’ятовуються краще, ніж суха розповідь вчителя або механічне
конспектування.
Підведемо підсумок:
1. Головне завдання навчання математики в школі є розвиток
мислення учнів.
2. Узагальнені прийоми розумової діяльності розділяються на дві
великі групи — прийоми алгоритмічного типу та евристичні.
3. Формування прийомів розумової діяльності алгоритмічного типу
є необхідною, але не достатньою умовою розвитку мислення.
4. Використання на уроках наочних засобів та задач-загадок.
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Одною з найбільш значущих ознак творчої особистості є здатність до
постановки нових нетривіальних задач – евристичність. Становлення і
розвиток евристичності розуму в процесі вивчення математики природньо
організувати, спираючись на діяльність учнів по конструюванню задач.
Така діяльність учнів сприяє підвищенню інтереса до математики,
позитивно впливає на структуру мотивації навчання (провідним стає мотив
творчості).
Розглянемо деякі прийоми конструювання математичних задач,
зокрема задач з теми “Чотирикутники”, а саме:
Синтез задач. Морфологічний метод. Мова йде про
систематизований перебір різних ситуацій та відношень, в яких можуть
знаходитись об`єкти, котрі згадуються в умові задачі. Цей прийом
пояснимо наступним прикладом: У чотирикутнику можна виділити або
отримати наступні елементи: довжини сторін, величини кутів, медіан,
бісектрис, висот, діагоналей, радіуси вписаних та описаних кіл та ін.
Завдання учням: Яких з цих елементів достатньо для побудови
чотирикутника? Для знаходження його площі?
Повний перебір варіантів дозволяє отримати значну кількість задач
на побудову та обчислення.
Тепер зупинимось на методі варіацій. Нові задачі можна отримати,
варіюючи умову відомої задачі. Для цього є багато можливостей, причому
можливо організувати їх систематичний перебір. Не прагнучи до повноти,
перелічимо деякі варіації.
Поставити обернену задачу. Сформулюйте задачу обернену до
нижченаведеної та доведіть її.
Задача. У прямокутному трикутнику довжина медіани, яка виходить
з вершини прямого кута, дорівнює половині довжини гіпотенузи.
Добудуйте трикутник до прямокутника після продовження даної медіани.
Сформулювати обернену теорему. Розглядання обернених теорем –
традиційна методична лінія. Наприклад, як сформулювати теорему,
обернену до теореми Птолемея? Помітимо, що доцільно, наводячи на цей
розгляд, потурбуватись про те, щоб деякі з сформульованих тверджень
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виявились хибними (інакше буде складатися стереотипне уявлення про
перетворенні теореми як варіації, яка завжди приводить до правильного
результату).
Пошук аналогій. Цей прийом можна проіллюструвати прикладом
Знайти діагональ прямокутника за його сторонами – знайти діагональ
прямокутного паралелепіпеда за його ребрами.
Окрім вищевказаних, існують такі прийоми конструювання математичних
задач як:
Метод “перекладу”. Нові задачі можуть бути отримані із відомих
перекладом на мову фізики, геометрії (фізична або геометрична
інтерпретації), перекладом з мови фізики або іншої дисципліни
(моделювання).
Обговорення постановки задач такого типу дуже важливо для
розвитку інтереса до прикладного математичного дослідження і навичок
такого дослідження. Іноді це дозволяє знайти найбільш простий спосіб
розв`язання на моделі.
Мозковий штурм. На певній стадії знайомства з цією методикою
доцільно використовувати метод мозкового штурму у комбінації з вже
відомими прийомами. При цьому важливо дотримуватись наступних
вимог, які сформульовані винахідником цього методу Дж. Осборном:
1. Свобода вираження ідей (в даному випадку – задач) будь-яким
членом групи.
2. Заборона критикувати запропоновані ідеї (етап критики відбору –
попереду).
3. Свобода комбінації, варіації та доовнення вже запропонованих
ідей.
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В наш час увага до проблеми евристичного навчання посилилась в
багатьох країнах. Стрімке збільшення об’єму інформації потребує від
сучасної людини таких якостей як ініціативність, винахідливість, здатність
швидко та правильно приймати рішення, а це неможливо без вміння
працювати творчо, самостійно. Студенти, майбутні спеціалісти, повинні не
тільки знати матеріал, але вміти творчо його використовувати, знаходити
вирішення будь-якої проблеми, а це можливо лише в результаті
педагогічної діяльності, яка створює умови для творчого розвитку. Тому
проблема розвитку творчих здібностей студентів шляхом евристичного
методу навчання є однією з найактуальніших.
Розглянемо приклади евристичних завдань, які можна дати
студентам під час вивчення теми: «Гіперболічні функції»:
− Розклад основних тригонометричних та гіперболічних функцій у
степеневі ряди;
− Формула Ейлера для тригонометричних та гіперболічних функцій;
− Представлення тригонометричних та гіперболічних функцій за
допомогою показникової функції;
− Геометрична інтерпретація тригонометричного та гіперболічного радіана;
− Теореми додавання для тригонометричних та гіперболічних функцій;
− Формули подвійного аргументу для тригонометричних та
гіперболічних функцій;
− Формули зниження степеня для тригонометричних та гіперболічних
функцій;
− Зображення обернених тригонометричних та гіперболічних функцій
за допомогою логарифму;
− Звести отримані дані у порівняльну таблицю.
Студент виконуючи подібну дослідницьку роботу буде мати
можливість пригадати отримані у школі знання з тригонометрії, висунути
гіпотезу стосовно нового класу функцій, який заснований на числі е, та
аналогічно до тригонометричних «винайти» для себе гіперболічні функції.
Останнє завдання є своєрідним підбиттям підсумків про виконану роботу.
Труднощі, з якими зіткнуться студенти, скоріш за все стануть стимулом
для подальшого та більш детального вивчення запропонованої теми.
Зауважимо, що такий спосіб отримання знань не тільки надає можливість
кращого розуміння матеріалу студентом, але й сприяє формуванню власної
точки зору, власної позиції, власного математичного світосприйняття.
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Сучасні умови розвитку освіти вимагають нових підходів до
організації навчання і виховання, які б сприяли формуванню і розвитку
студента в тісному і постійному взаємозв'язку з природним та соціальним
середовищем, здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої
адаптації під час зміни життєвих обставин. Застосування дидактичних ігор
на заняттях з методики навчання математики – суттєвий резерв
підвищення ефективності навчально-виховного процесу та взаємодії і
взаєморозуміння між викладачами та студентами, студентами та учнями
підліткового віку під час педагогічної практики. Гра, якщо вона правильно
організована, більше ніж яка-небудь інша діяльність дозволяє всебічно та з
більшою повнотою розвивати самостійність і самодіяльність учнів на
уроках математики [2].
Згідно навчального плану в курсі методики навчання математики на
IV курсі передбачено цикл лабораторних робіт, під час яких студенти
мають нагоду випробувати себе у ролі вчителя математики: проводять
уроки, які самостійно розробили під керівництвом викладача-методиста.
Інші студенти в цей час перебувають у ролі учнів. По закінченню
продемонстрованого уроку студенти із викладачем разом обговорюють
недоліки та позитивні моменти представленого уроку. Така співпраця
сприяє формуванню вмінь студентів методично правильно та грамотно
розробляти уроки, привчає їх до роботи з аудиторією, підвищує
самооцінку та їх фахову підготовку. В результаті такої роботи студенти
ідуть на педагогічну практику добре підготовленими.
Метою однієї із лабораторних робіт є складання та проведення
уроку-ділової гри. Студенти завчасно отримують і готують завдання. З
метою підвищення ефективності проведення такого роду занять,
лабораторні роботи доцільно проводити з використанням інтерактивних
засобів навчання нового покоління. Серед таких: мультимедійний
проектор, комп’ютер, ноутбук, моделі геометричних фігур, інтерактивна
дошка, педагогічні програмні засоби і т.п. Особливу увагу слід надати
новому технічному засобу навчання, який на даний час набув широкого
застосування, – інтерактивній дошці.
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Інтерактивні дошки – це комплекс обладнання, що дозволяє
педагогові зробити процес навчання яскравим, наочним, динамічним.
Використання мультимедійної дошки надає ряд переваг. По-перше, це
економія часу, як на підготовку до такого заняття, так і на його
проведення; по-друге, наочність і інтерактивність, завдяки чому
підвищується концентрація уваги та рівень розуміння; по-третє,
багатократне використання одного і того ж матеріалу, що в свою чергу
допомагає зекономити час на занятті і т.п.
Організовуючи лабораторні заняття, студентів потрібно ознайомити
з методикою організації дидактичних ігор та використання мультимедійної
дошки. Майбутнім вчителям потрібно усвідомити, що дидактичні ігри
виступають джерелом підвищення зацікавленості учнів математичними
фактами та процесом розв’язування математичних задач. Проте й слід
наголосити на тому, що не можна захоплюватися іграми, що вимагають
лише відтворення певної інформації. Будь-яке заняття для підлітка цікаве
тільки тоді, коли у процесі його виконання треба використати і старі, і
нові вміння та навички [1].
Використання на лабораторних заняттях мультимедійної дошки
сприяє візуалізації навчального матеріалу, підвищенню комп’ютерної
грамотності студентів, допоможе їм у майбутньому уникнути помилок при
організації навчально-виховного процесу.
За допомогою інтерактивної дошки на лабораторних заняттях
студенти демонструють педагогічні програмні засоби та їх можливості, з
якими вони ознайомилися самостійно. Серед таких, – програмні
педагогічні засоби «Системи лінійних рівнянь», «Терм», «Gran» та ін.
Використання мультимедіа та різних за змістом і призначенням
програмних засобів у процесі проведення дидактичних ігор на
лабораторних заняттях значно підвищує зацікавленість студентів
предметом, інтенсифікує сам процес проведення занять та відповідає
вимогам сучасності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Дидактичні ігри на уроках алгебри і геометрії. 7-9 класи /
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КУРСІ
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А.Підварченко,
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Логіка розвитку сучасної цивілізації ставить перед освітою завдання,
для виконання яких необхідно формулювати нові концептуальні ідеї
навчання, що органічно поєднують традиційні та інноваційні моделі.
Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна
лише впроваджуючи у педагогічну практику стратегії розвитку критичного
мислення. Завдання цієї стратегії полягає у „пробудженні свідомості”, коли
молода людина усвідомлює реалії, що оточують її, і шукає шляхи
розв’язання проблем. Такий підхід співзвучний концепції особистісноорієнтованого навчання і нерозривно пов’язаний із застосуванням
активних та інтерактивних методів навчання.
Інтерактивне навчання (від англ. inter – “між”, act – “дія”) означає
можливість взаємодіяти або знаходитись у режимі бесіди, діалогу.
Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель організує
пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно
розв’язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні
можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії «учень – інформація»,
«учень – ситуація», «учень – знання», «учень – проблема», «учень –
учень», «учень – група» тощо.
Процес навчання – це не автоматичне «вкладання» навчального
матеріалу в голову учня. Цей процес потребує напруженої розумової праці,
власної активності учня в ньому.
Пояснення і демонстрація самі по собі ніколи не дають справжніх
стійких знань. Цього можна досягти лише за допомогою інтерактивного
навчання.
Дуже складно класифікувати інтерактивні методи, оскільки
більшість із них є складним сплетінням декількох прийомів. Ми
пропонуємо дуже умовне поєднання методів у групи за цілями їх
використання: 1) творчі завдання; 2) робота у групах; 3) навчальні ігри
(рольові, ділові, образотворчі); 4) екскурсії; 5) соціальні проекти (змагання,
вистави, спектаклі тощо); 6) розминки; 7) вивчення та закріплення нового
матеріалу (інтерактивна лекція, учень у ролі вчителя, робота з наочним
посібником, кожен учить кожного); 8) робота з документами (складання
документів, письмова робота з обґрунтування своєї позиції); 9) обговорення складних і дискусійних проблем (метод проектів, шкала думок,
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дискусія, дебати, симпозіум); 10) вирішення проблем (мозковий штурм,
дерево рішень, переговори і медіація).
Головна мета моєї дипломної роботи – розробка навчальних заходів, що
передбачають застосування активних та інтерактивних методів на різних
етапах вивчення матеріалу. Разом з науковим керівником, нами вже розроблені
ділова гра «Криві слугують людині», навчальний посібник «Чудові криві та їх
властивості», тренувальний тест «Криві у нашому житті».
1. Ділова гра «Криві слугують людині» призначена для студентів
першого курсу і проводиться після вивчення теми «Криві другого
порядку». Гра націлена на зворотній зв’язок, причому більш змістовний,
ніж той, що застосовується у традиційних методах. Ігровий компонент
сприяє підвищенню інтересу студентів. Гра надає учням можливість
відчути себе архітекторами, біологами, астрономами та змогу заробити
умовні гроші, які наприкінці гри можна обміняти на відповідні бали.
2. Навчальний посібник «Чудові криві та їх властивості» покликаний
допомогти студентам у вивченні різних кривих та стимулювати їх
самостійну діяльність за допомогою цікавого і добре структурованого
матеріалу. Навчальний матеріал і спосіб його викладення є добрим
«поживним середовищем» для студентів і учнів, які хотіли б розширити
свої знання й довідатися деякі цікаві факти про найпоширеніші криві.
Передбачається, що посібник буде корисним при: 1) проведенні лекцій,
як додатковий матеріал; 2) організації самостійної роботи учнів, як джерело
нових відомостей; 3) проведенні заняття-семінару, присвяченого властивостям
кривих; 4) організації дидактичної гри «Цікаві криві», як опорний матеріал; 5)
написанні математичного твору, як довідковий посібник; 6) управлінні
пошуково-дослідницькою роботою, як базовий матеріал; 7) організації
проектної роботи студентів. При написанні посібника ми спиралися на
емоційно-пізнавальний потенціал учнів, доступність мови посібника,
наведених понять, використовували ілюстративний матеріал, історичні
довідки, міжпредметні зв’язки геометрії з іншими науками.
3.Тренувальний тест «Криві у нашому житті» створений за
допомогою презентації Microsoft Power Point, що посилює увагу учнів,
робить процес навчання живим та цікавим, дає змогу покращити
закріплення вивченого матеріалу. Сподіваємося, що застосування
тренувального тесту буде сприяти підвищенню якості знань учнів,
розширенню їх кругозору.
4.Зараз нами розробляється тема «Поверхні другого порядку» з
використанням інтерактивних технологій, що дозволить нам сформувати в
учнів уміння, навички до самостійно вивчення певних явищ, процесів і
дозволить вирішити питання особистісно-зорієнтованого навчання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. – К.: АСК, 2002.
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Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого
определения его конечной цели – чего учитель хочет добиться; затем
установления средства – что поможет учителю в достижении цели, а уж затем
определения способа – как учитель будет действовать, чтобы цель была
достигнута. Последнее носит название приемы педагогической техники (ППТ)
и является составляющей частью педагогической техники учителя [1].
Одной из главных задач современного урока становится развитие
познавательной активности учащихся, развитие которой можно осуществлять
как через содержание учебного материала, так и с помощью форм и методов
организации учебно-воспитательной деятельности учащихся. Из последнего
целесообразно использовать приемы педагогической техники, повышающие
интерес учащихся к учебе, позволяющие максимально использовать
возможности, знания, интересы самих учащихся. Так как именно ППТ
побуждают к поиску, открытию неизвестного, что способствует находчивости,
активности, привитию таких навыков и умений, таких качеств личности,
которые позволяли бы ей активно развивать свои способности,
самоопределяться в творческом отношении, самостоятельно решать самые
разнообразные познавательные задачи и не только их.
А.А.Гином выделены различные виды ППТ, описаны принципы,
которым они подчинены, приведены практические примеры использования
ППТ на различных этапах уроков, для разных дидактических целей.
Однако для предмета «Математика» разработано примеров мало и
недостаточно. Поэтому целью нашего исследования стало разработка
различных видов ППТ для школьного курса математики и описание
методики их применения. Приведем некоторые из них.
Активизации познавательной деятельности способствует использование педагогического приема – «Да-нетка». Он заключается в том, что
на поставленный вопрос можно отвечать только «да» или «нет», а это в
свою очередь: связывает разрозненные факты в единую картину;
систематизирует уже имеющуюся информацию; учит слушать и слышать
соучеников; побуждает к решению поставленной задачи.
Пример «Да-нетки». Тема урока: «Соотношение между углами и
сторонами в прямоугольном треугольнике». Задание состоит в том, что
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нужно определить с помощью каких соотношений между элементами
прямоугольного треугольника можно найти неизвестные стороны и углы.
- Можно ли по двум катетам найти гипотенузу и острые углы
прямоугольного треугольника?
- Можно ли определить все элементы треугольника, если известна
гипотенуза?
- Всегда ли можно определить острый угол прямоугольного
треугольника, если известны катеты треугольника?
- Всегда ли в прямоугольном треугольнике можно определить все
элементы треугольника, зная катет и острый угол треугольника?
На этапе закрепления и повторения математических понятий можно
использовать прием «Математическая мозаика». Группа учеников
получает карточки, на которых предложен набор слов, из которых
необходимо составить определение какого-то понятия.
Пример «Математической мозаики». Тема урока: «Синус и тангенс
острого угла». Необходимо составить определение понятия косинуса
острого угла прямоугольного треугольника. Даются, например, карточки
со следующими словами: «дроби», «называют», «противолеж.», «сумму»,
«катета», «к», «гипотенузе», «отношение», «прилеж.», «разницу»,
«катету», «гипотенузы». Правильный ответ: Косинусом острого угла
прямоугольного треугольника «называют» «отношение» «прилеж.»
«катета» «к» «гипотенузе».
В конце урока можно предложить заполнить учащихся «Дерево
изученного». Суть приема «Дерево изученного» состоит в том, что на базе
изученного материала, коллективно или в парах ученики вспоминают те
факты, которые прошли на уроке, тем самым заполняя ветки дерева,
которые нарисованы на доске.
Мы считаем, что использование определенных ППТ на уроках так же
целесообразно при организации эвристической деятельности учащихся по
следующим причинам:
- активизирует познавательную деятельность учащихся;
- способствует формированию приемов эвристической деятельности;
- развивает такое качество личности, как самостоятельность;
- помогает самоопределиться в творческом отношении;
- развивает творческий потенциал учащихся.
ЛИТЕРАТУРА
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Україна приділяє велику увагу проблемі якості освіти, проголошуючи її “національним пріоритетом і передумовою національної безпеки
держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України
щодо реалізації права громадян на освіту”.
Якісний рівень освіти забезпечується за допомогою відповідних
механізмів, що отримали назву моніторингу, який розуміється як система
збирання, опрацювання та розповсюдження інформації про діяльність
освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і
прогноз розвитку. Об’єктами
моніторингу можуть бути як окремі
підсистеми освіти, так і різні аспекти й процеси, що відбуваються у цій
системі, як то середня або вища освіта, навчальні досягнення учнів тощо.
Сьогодні очевидно, що рішення головної задачі загальноосвітніх шкіл,
профільних класів і шкіл із поглибленою теоретичною і практичною
підготовкою по математиці – створення оптимальних умов для розкриття і
розвитку творчості, математичних здібностей і талантів учнів – значною мірою
залежить від уміння вчителя цілеспрямовано організовувати і керувати
навчальною діяльністю учнів. Здійснювати таке керівництво вчитель може,
спираючи на знання психолого-педагогічних закономірностей навчального
процесу, що концентрують у собі досягнення психології, дидактики і
відповідну методику обліку цих закономірностей у навчанні математиці.
Досвід проведення зовнішнього сертифікаційного оцінювання
переконливо засвідчує необхідність попередньої підготовки учнів до
особливої форми контролю, якою є тестування. Тому доцільно в
навчальному процесі разом з традиційними формами перевірки знань і
вмінь учнів включати тестові форми контролю, використовуючи усе
розмаїття форм тестових завдань.
Необхідно аналізувати на заняттях з математики результати контрольних
робіт, проведених у формі тестів, з метою виявлення типових помилок та їх
усунення, проводити моніторинг якості математичної підготовки учнів у межах
школи (на паралелі) у формі тестування, співставляючи результати тестування з
навчальними досягненнями учнів, більше уваги приділяти змістовому
розкриттю математичних понять, тлумаченню сутності математичних методів і
меж їх використання, демонстрації можливостей застосування теоретичних
знань для розв'язування різноманітних «життєвих» задач прикладного
характеру: розв'язування текстових задач за допомогою складання рівняння або
системи рівнянь, розв'язування задач на відсоткові розрахунки, уміння
користуватися кількісною інформацією, поданою у різних формах, уміння
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«читати» графіки, варто приділяти більше уваги засвоєнню основних понять
курсу геометрії та розв'язуванню задач з практичним змістом з геометрії.
Вивчення математики в основній школі забезпечує оволодіння
учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у
повсякденному житті та достатніх для успішного оволодіння іншими
предметами й забезпечення наступності з основною ланкою школи. У
процесі навчання математики формуються не тільки функціональні, а й
мотиваційні та особистісні компетентності.
Нами пропонована методика проведення моніторингового
дослідження щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання, розроблені тести для учнів основної школи, що складаються із
завдань різних типів. Зокрема, серед тестових завдань є відкриті тестові
завдання, що не містять варіантів відповідей, є завдання на визначення
кількох правильних відповідей та ті, що передбачають встановлення
кількості розв’язків задачі та обґрунтування відповідей, тощо.
У Донецькому навчально – виховному комплексі № 16 нами було
проведено моніторингове дослідження з алгебри та геометрії з учнями
основної школи на паралелі, які навчаються за новими програмами для
загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5 – 12 класи».
Кожне обстеження було проведено за допомогою єдиного інструментарію
(тестових завдань), що дало змогу здійснити порівняльний аналіз результатів.
Дослідження виявили недостатній ступінь реалізації практико
орієнтованої складової змісту основної школи – було встановлено, що
обсяг знань, який демонструють під час виконання тестових завдань учні,
переважно відповідає вимогам Державного стандарту загальної освіти, але
як застосувати ці знання на практиці, у відомих дітям життєвих ситуаціях,
вміють далеко не всі учні.
Отриманні результати виконання тестів свідчать:
 якщо більшість учнів обирає певне завдання, але відсоток
правильного виконання невисокий, то учень не впевнений у своїх знаннях і
просто намагається зробити якомога більше завдань, сподіваючись на
правильний результат, щоб набрати необхідну кількість балів, але
необхідні для виконання знання й уміння не відпрацьовані, не закріплені
(можливо, на вивчення цієї теми відводиться недостатня кількість годин);
 якщо відсоток учнів, які правильно виконали завдання, досить
високий (незалежно від кількості учнів, що обрали це завдання), то такі
результати можуть свідчити про те, що учні добре засвоїли основні знання
й виробили навички з цієї теми та вміють застосувати їх на практиці.
Загальновідомим є той факт, що не все, що сприймається, усвідомлюється. Усвідомлення змісту визначається, головним чином, місцем цього
змісту в структурі діяльності людини: актуально усвідомленим є лише той
зміст, що виступає перед суб’єктом як предмет, на який безпосередньо
спрямовано ту чи іншу дію. Тому готуватися до зовнішнього незалежного
оцінювання необхідно починати систематично, починаючи з середньої
ланки школи.
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Сьогодняшнє суспільство потребує не людей-„гвинтиків” для
єдиного механізму, а творчих особистостей, здатних самостійно приймати
рішення. “Сучасна дитина приходить до школи зі величезними творчими
потенційними можливостями, але щоб вони перетворилися у реальні сили,
особистісні властивості, потрібен цілеспрямований педагогічний процес,
який виховує, навчає, формує, розвиває” [1, 27].
Важливо залучити всіх учнів у активну діяльність, настільки,
наскільки вистачить у кожного з них інтелектуальних та фізичних сил для
активної ролі в навчально-пізнавальному процесі. Активну позицію учнів
при навчанні математики таку активність через зацікавленість може
створити використання історичних фактів щодо виникнення математичних
знань, через урізноманітнення наочного матеріалу тощо.
Настають часи, коли використання інноваційних підходів в
навчальному процесі має перестати бути “справою одинаків-новаторів”.
Існує особливий освітянський інтерактивний парадокс: “Чим більше
вчитель заповнює урок своєю персональною діяльністю (добре, якщо не
суєтністю), тим менш не задіяне справжнє мислення його учнів” [2, 11].
Проблема у тім, що “зручніше” та “спокійніше” використовувати
традиційні методи, незважаючи на зміни, що відбуваються в освіті.
Пріоритетними стають дослідження, спрямовані на впровадження в
навчальний процес новітніх технологій. Вони сприяють створенню таких
умов, за яких учень займає позицію суб’єкта навчально-виховної
діяльності; внаслідок цього у нього розвиваються якості творчої
особистості: ініціативність, прагнення до самоосвіти, самонавчання.
Інтерактивніть форм навчальної роботи починається з творчої
внутрішньої активності вчителя по створенню інтерактивного простору, а
продовжується його організаторською „режисурою” по заповненню цього
простору діяльністю учнів у межах програмного матеріалу та стандартів по
вимірюванню рівнів компетенції учнів.
Продуктивність, творчість набуваються в пошуковій діяльності, у
процесі проблемного навчання, що є цілісною системою роботи і
характеризується такими особливостями: нові знання не передаються в
готовому вигляді, учні оволодівають ними під час активної самостійної
діяльності; школярі вчаться використовувати набуті знання в
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різноманітних ситуаціях, оволодівають способами розумової практичної
діяльності; від учня вимагається творча самостійність; велике значення
надається створенню в учнів відповідного емоційного стану; формуються
комунікативні вміння [3, 62].
Ефективність навчання істотно зростає, коли вчитель не лише
“викладає готові істини”, а й керує процесом їх відкриття і засвоєння
учнями, формує в них потрібні для цього розумові дії, навчає самостійно
поповнювати свої знання. Активізації і розвитку мислення сприяє таке
керування учінням, коли учні поступово переходять від простих до
складних пізнавальних проблемних завдань, з допомогою вчителя
оволодівають способами самостійного розв’язування, узагальнюють їх,
переносять у нові ситуації; проблемна ситуація в реальному навчальному
процесі є не тільки умовою виникнення мислення, а й засобом його
функціонування та розвитку. Вона фактично є показником сформованості
вміння вчитися, активності учня в проблемній ситуації – критерієм його
розвитку як творчої особистості; формувати вміння вчитися на базі
певного програмного матеріалу з урахуванням його специфіки;
здійснювати навчання на доступному для учня рівні; формувати
евристичні вміння не на спеціальних заняттях, а на так званих “звичайних
уроках”, щоб ця робота вливалася в їхню структуру. Наприклад, з метою
розвитку евристичного мислення можна запропонувати учням
використання різних способів доведення теореми Піфагора, довести
теорему «практично» - розрізаючи квадрати з відповідними площами та
комбінуючи отримані елементи.
Зміст сучасної оновленої математичної освіти – це не просто знання,
навички і уміння, а людська культура. Такі зміни в освіті потребують
розроблення та провадження нових евристичних підходів у навчанні
школярів.
ЛІТЕРАТУРА
1.Зязюн І.А Неперервна освіта як основа соціального поступу
//Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб.наук. праць/ З/р
І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало: у 2-х частинах. – Ч. 1. – К., 2001. – С. 15-23.
2.Педагогическая энциклопедия: В 4-х томах. – М.: Сов.
энциклопедия, 1964. – Т. 1. – 9 с.
3.Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В. А. Мижериков;
Под общ. ред. П.И. Пидкасистого. – М.: ТЦ, Сфера, 2004. – 448 с.
4.Тесленко И.Ф., Чашечников С.М., Чашечникова Л.И. Методика
преподавания планиметрии: Метод. пособие. − К.: Рад.шк., 1986. − 160 с.

107

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
КОМПЬЮТЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА
В ОБУЧЕНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ
В КУРСЕ ПЛАНИМЕТРИИ
А.Ратникова,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г.Донецк, УКРАИНА
Научный руководитель: Е.И.Скафа,
доктор педагог. наук, профессор
Современная система образования нацелена на личностно
ориентированное обучение учащихся и поэтому она должна быть
максимально индивидуализирована, давать возможность каждому
обучаемому двигаться по своей личностной образовательной траектории с
развитием при этом творческих качеств.
В настоящее время происходит широкое внедрение в учебный
процесс современных информационно-коммуникационных технологий,
которые позволяют сделать обучение более наглядным и доступным,
осуществить индивидуальный подход к обучению, усилить разработку и
внедрение эвристических приемов деятельности. Круг применения таких
технологий в изучении планиметрии в школьном курсе геометрии очень
широк. Ученик сталкивается со значительным количеством теоретического
материала, имеющего большую практическую направленность. Понять
его, переосмыслить и усвоить оказывается достаточно сложно
современному школьнику. Теорема в планиметрии – основное средство
решения практических задач. Потому к доказательству теорем и других
математических утверждений основным методологическим подходом
стало единство логики и эвристики.
Одним
из
элементов
организации
процесса
обучения
доказательствам теорем является применение эвристико-дидактических
конструкций (ЭДК) в виде разработанных учебных и коррекционных
компьютерных программ. Их представляют программа актуализации
знаний – «тест-коррекция», «задача-метод» и «задача-софизм».
Первый этап процесса обучения доказательству теоремы – это
понимание сути формулировки теоремы. Иногда он становится сложным
для ученика, хотя является наиболее важным для дальнейшей работы с
теоремой. Любая формулировка теоремы состоит из условия и
заключения. Расчленить утверждение на части «дано» – «следовательно» –
это и значит разобраться в смысловой нагрузке. В этом учащемуся может
помочь программа актуализации знаний в виде «тест-коррекция», которая
предполагает формирование и закрепление данного умения путем
построения обратного, противоположного и противоположного обратному
108

Международная научно-методическая дистанционная конференция «Эвристика и дидактика математики»
утверждений. Целесообразно формулировать все возможные логические
конструкции предложения, поскольку попутно формируются устойчивые
эвристические умения. Ценность данной программы состоит в том, что при
неправильном ответе ученику дается коррекция, наводящая на правильные
логические выводы.
Собственно доказательство является следующим этапом усвоения
теоремы. Однако к нему необходимо подвести, составить план
доказательства утверждения, рассмотреть другие подходы, обосновать
существенность каждого условия и, наконец, при необходимости привести
контрпример. Эвристическая конструкция «задача-метод» применяется для
прохождения этого этапа. Суть программы состоит в том, что каждому
предложенному шагу доказательства необходимо поставить в соответствие
его обоснование. При неправильном ответе выводится коррекция,
возвращающая на шаг назад, в противном случае предлагается приступить
к следующему шагу доказательства. Нельзя недооценить преимущество
данного приёма в освоении доказательства и дальнейшего развития
логического мышления.
Умение анализировать различные подходы к доказательству
конкретной теоремы, находить среди них правильные, а в неправильных
определить вид ошибки, – являются очень важными в эвристическом
обучении. Работу по формированию таких умений помогает организовать
программа «задача-софизм». Так, предлагается пошаговое доказательство
теоремы, где на некотором этапе допущена ошибка. Необходимо найти
номер ошибочного шага. Увидев ошибки, можно возвратится к
доказательству и проследить правильный ход либо перейти к следующему
шагу.
Такая методика позволяет рассмотреть как можно большее
количество следствий из теоремы, увидеть связи с ранее изученными
теоремами, что немаловажно для изучения курса планиметрии, который
насыщен теоремами и другими математическими утверждениями. При
таком подходе к обучению теоремам формируются устойчивые умения
применения теоремы при решении сложных задач, при доказательстве
других утверждений.
Таким образом, в изучении курса планиметрии применение
различных видов эвристико-дидактических конструкций целесообразно на
каждом этапе организации учебной и эвристической деятельности. ЭДК в
достаточной мере позволяют индивидуализировать обучение, сделать его
более доступным каждому, что важно на современном этапе развития
системы образования.
В нашей работе эвристические конструкции по актуализации знаний
при изучении теорем строятся как в виде дидактических материалов, так и
обучающих компьютерных программ.
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Ефективність здійснення навчального процесу з математики у
загальноосвітній школі за умов широкого впровадження засобів сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у значній мірі залежить від
розуміння вчителями математики шляхів та методів педагогічно
доцільного та виваженого застосування програмних засобів.
Сьогодні існує чимало засобів загального, спеціального, навчального
призначення, які можна використовувати у процесі навчання математики,
серед них: GRAN, DG, TepM, DERIVE, EUREKA, Maple, MathCAD,
MatLAB, Mathematica, Maxima, Reduce тощо [1]. Потенціал застосування
цих програмних засобів у навчанні математики в школі висвітлено у
роботах Є.Ф.Вінниченка, С.І.Ганжели, Ю.В.Горошка, Л.В.Грамбовської,
М.І.Жалдака, Т.Г.Крамаренко, А.О.Костюченко, С.А.Ракова, О.В.Співаковського, С.Є.Яценко та ін.
Більшість вищезгаданих досліджень стосуються застосування
програм «сімейства» GRAN, DG, TepM у навчанні учнів математики.
Подальшого дослідження потребує визначення шляхів та методів
використання систем комп’ютерної математики (DERIVE, EUREKA,
Maple, MathCAD, Mathematica, MatLAB, Maxima, SAGE та ін.) у процесі
навчання математики в школі.
Системи комп’ютерної математики (СКМ) – програмні засоби за
допомогою яких можна досить швидко і якісно виконати чисельні
обчислення, аналітичні перетворення, побудувати дво- та тривимірні
графіки [2]. Ці засоби сьогодні знайшли широке використання у науці,
техніці та освіті. З 90-х років СКМ використовуються в системах
середньої освіти Австрії, Словенії, Німеччини, Франції, Італії, Португалії
та інших країн.
Вибір СКМ для навчання математики залишається за вчителем.
Лідерами серед СКМ є системи Maple та Mathematica. На жаль, на
сьогодні вони є комерційними продуктами. Проте, існуючі
вільнопоширювані СКМ (до них належать Maxima, SAGE) практично
нічим не поступаються згаданим системам. У них реалізовано багато
команд для перетворення та спрощення алгебраїчних виразів,
диференціювання функцій, обчислення невизначених і визначених
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інтегралів, скінченних, нескінченних сум і добутків, розв'язування
алгебраїчних і диференціальних рівнянь, їх систем, знаходження границь
функцій тощо.
Завдяки значній кількості команд та послуг СКМ для розв'язання
досить широкого класу математичних задач з візуалізацією основних
етапів розв’язування, ці програмні засоби можна з успіхом
використовувати у процесі навчання математики у школі. А саме, для:
− візуалізації абстрактних математичних понять, включаючи
можливість анімації графічних зображень;
− виконання громіздких рутинних обчислень з наперед заданою
точністю;
− здійснення символьних перетворень для спрощення виразів,
доведення тотожностей, тверджень;
− проведення
комп’ютерних
експериментів,
дослідження
математичних моделей реальних практичних задач;
− створення електронних документів математичного змісту, що
містять текст, графічні ілюстрації, результати обчислень,
гіперпосилання на інші документи та ресурси Інтернету тощо.
СКМ можна застосовувати при вивченні таких тем математики:
границя числової послідовності, границя функції, похідна функції,
дослідження функції на неперервність, монотонність, обернена функція,
інтеграл та його застосування, розв'язування різних типів рівнянь,
нерівностей, їх систем тощо. Використання СКМ також дає можливість
розглянути теми, які часто не розглядаються у процесі навчання
математики у зв’язку з необхідністю виконання значного обсягу обчислень
(наприклад, при вивченні методів наближеного розв'язування рівнянь) [3].
Використання цих засобів на різних етапах уроку дає змогу
активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, сприяє розвитку їх
творчих здібностей, математичної інтуїції, навичок здійснення
дослідницької діяльності з використанням сучасних засобів ІКТ.
Можливість проведення комп’ютерних експериментів у середовищі СКМ
дає змогу організувати навчання математики з використанням елементів
проблемного навчання, дослідницьких підходів у навчанні.
Головною умовою застосування СКМ у процесі навчання
математики є те, що воно завжди має бути педагогічно доцільним і
виваженим, здійснюватися з метою досягнення поставленої навчальної
мети уроку, шляхом встановлення міжпредметних зв’язків курсів
математики та інформатики у формі інтегрованих уроків.
Слід також зазначити, що оволодіння вміннями та навичками
здійснення обчислень у певній СКМ та використання цих засобів для
розв'язування навчальних та прикладних задач є необхідною умовою
формування математичних компетентностей учнів, особливо тих, які
навчаються у класах з поглибленим вивченням математики і будуть
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продовжувати навчання на математичних спеціальностях у ВНЗ.
Засоби підготовки електронних документів математичного змісту у
середовищі СКМ можуть використовуватися вчителем для створення
методичного забезпечення навчання математики на уроках і організації
самостійної роботи учнів.
Відмітимо, що ефективно використовувати засоби СКМ для
розв'язування навчальних задач може лише учень, що розуміє зміст
основних математичних перетворень, володіє достатнім рівнем
математичної підготовки. Це ще раз спростовує безпідставність суджень
деяких вчителів щодо загрози використання СКМ формуванню в учнів
математичних навичок. Як показує практика, школярі, використовуючи
СКМ як інструмент своєї навчально-пізнавальної діяльності, поступово
перетворюються з реципієнтів навчального матеріалу на активних
учасників навчального процесу, творців власної системи знань.
При високопрофесійній розробці методичного забезпечення, що
ґрунтується на принципі педагогічної доцільності застосування СКМ,
використання цих програмних засобів у процесі навчання математики,
сприятиме утвердженню нової парадигми розвитку математичної освіти, за
якою основним її змістом є не опанування певними алгоритмами
розв’язування математичних задач, а розуміння і застосування
математичних методів дослідження.
Головною проблемою на даний час є підготовка вчителів математики
до використання СКМ у навчальному процесі. Це питання вимагає
подальшого дослідження.
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Евристичне навчання математики спрямоване на оволодіння учнями
навчальними навичками й уміннями з математики через конструювання
власної освітньої траєкторії у вивченні математики, на формування
навчально-пізнавальної евристичної діяльності учня.
Як зазначає О.І.Скафа метою евристичного навчання математики є
надання учням можливості добувати знання, створювати освітню
продукцію з математики у вигляді уміння будувати поняття і
застосовувати їх, висловлювати судження і будувати умовиводи,
розв'язувати різноманітні математичні задачі, а також сприяти процесу
зміни особистісних якостей учня, які розвиваються за допомогою
різноманітних евристичних прийомів[4].
Евристична навчальна діяльність школяра тісно пов’язана з розвитком
таких творчих якостей його особистості, як інтелектуально-евристичні
здібності, що включають в себе здібності генерувати ідеї, висувати гіпотези,
переносити знання і уміння в нові ситуації, висувати оригінальні підходи та
стратегії розв’язування творчих задач. Тому вчитель математики має не
просто подати школяреві істину, а навчити її знаходити, на основі міцних
базових знань розвивати в учнів мислення, інтуїцію, уяву.
В державній програмі «Освіта » в ХХІ столітті наголошується на тому,
що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційнокомунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти,
підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві [1].
Евристичне навчання математики засобами ІКТ сприятиме
становленню особистості школяра як творчої. Як зазначає М.І.Жалдак [2],
сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) мають значний
педагогічний потенціал, який може забезпечити розвиток неформалізованих
творчих компонентів мислення.
Характеризуючи роль ІКТ у формуванні евристичної діяльності
учнів, О.І.Скафа [5,16] зазначає, що переважна більшість доступних в
Україні програмних засобів призначена для навчання школярів працювати за
зразком, орієнтована на запам’ятовування основних алгоритмів
розв’язування типових задач. Що стосується організації та управління
навчально-пізнавальною евристичною діяльністю школярів, формування
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діяльнісного підходу до вивчення тієї чи іншої теми шкільного курсу
математики, розвитку інтелектуальних здібностей тих, хто навчається, то ці
проблеми залишаються відкритими.
Одним із засобів візуалізації задачі та її розв’язку, який робить діалог
учня та вчителя більш доступним та евристичним, є педагогічний
програмний засіб (ППЗ) GRAN1. За допомогою GRAN1 школярі можуть
будувати та аналізувати функціональні залежності явного y(x) та неявного
G(x,y) видів, які задані в декартових чи в полярних координатах, параметрично, таблично. Модифікований GRAN1 дозволяє введення і одночасне
оперування в програмі дев’ятьма параметрами Р1, Р2, ...Р9, що відкриває нові
можливості для реалізації евристичного навчання математики. При створенні
об’єкта „функція” аналітичний вираз може містити кілька параметрів. В ході
дослідження змінюють поточний параметр рухаючи бігунок з певним кроком
в заданих межах (Min-Max).
Використання ІКТ, а зокрема ППЗ GRAN1, в навчанні математики
дозволяє зробити доступнішими для сприйняття абстрактні математичні
об’єкти та методи, здійснювати індивідуальний підхід в навчанні,посилює
мотивацію, підвищує ефективність процесу навчання математики; створює
умови для розвитку творчого мислення та уяви [3;5].
Нами розроблені добірки завдань, використовуючи які можна
активізувати творчо-пошукову, дослідницьку діяльність учнів як на уроці, так
і в позаурочний час. Евристичне навчання математики за допомогою ППЗ
GRAN1 сприяє формуванню в учнів глибоких, усвідомлених знань, формує
його творчу особистість.
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евристичному навчанні математики //Математика в школі. – №1. – 2004.
5. Скафа Е.И. Информационные технологии обучения и их роль в
формировании эвристической деятельности учащихся. // Дидактика
математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. праць. Вип. 19. –
Донецьк: Фірма ТЕАН, 2003. – С. 9-21.
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МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ГЕОМЕТРІЇ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕВНОЇ ОСВІТИ «ТЕХНІЧНИЙ
ЛІЦЕЙ – ТЕХНІЧНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
І.Реутова,
асистент,
Приазовський держ. університет, м. Маріуполь, УКРАЇНА
Е-mail: irinareutova@rambler.ru
Науковий керівник: О.І.Скафа,
доктор педагог. наук, професор
В останні десятиріччя в педагогічних дослідженнях часто
використовують принцип системного підходу до аналізу і побудови
педагогічних явищ та процесів.
На думку В.В.Краєвського [2] системний підхід розкриває єдність
через аналіз частин, елементів об’єкта дослідження (состав об’єкта),
зв’язків між його елементами та функціями. Тобто дослідження сутності
будь-якого об’єкту неможливо без розкриття його структури. В той же час
вона (сутність) може бути пізнана лише через функціонування об’єкту.
Таким чином, на наш погляд, ефективним засобом проектування системи
реалізації наступності в навчанні геометрії є її структурно-функціональна
модель. Метою розробки такої моделі є необхідність чітко представити
процес реалізації наступності в навчанні геометрії як цілісну, динамічну
систему, що відображає наступнісні зв’язки між структурними елементами
та їх функціями.
Концептуальною основою створюваної нами моделі реалізації
наступності в навчанні геометрії в системі неперервної освіти «технічний
ліцей – технічний вищий навчальний заклад» є уявлення про освітній
процес як системи, що включає на думку В.І.Бондаря наступні структурні
компоненти: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовий, операційнодіяльнісний, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний [1].
Погоджуючись з думкою Н.В.Кузьміної, функціональні компоненти
ми визначаємо як стійкі базові зв’язки основних структурних компонентів,
що виникають у процесі діяльності керівників, педагогів, учнів і тим
самим зумовлюють рух, розвиток, удосконалення педагогічних систем і
внаслідок цього їх стійкість, життєздатність і виживання [3].
Технологічною основою моделювання реалізації наступності в
навчанні геометрії в системі неперервної освіти «технічний ліцей –
технічний вищий навчальний заклад» є методика IDEFO, що
рекомендована для аналізу та проектування виробничих та інших процесів
практично без обмежень предметної галузі [4].
В рамках створюваної нами моделі реалізація наступності в процесі
навчання геометрії розглядається нами як основна функція та позначена
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прямокутником всередині рис. 1. Ця
функція вбудована в загальну модель за
допомогою зв’язків чотирьох типів, які
відображаються
за
допомогою
інтерфейсних дуг (стрілок): входу
(геометрична підготовка учнів технічного
ліцею); виходу (проектована геометрична Рис.1 Модель реалізації наступності
підготовка
майбутніх
інженерів); в процесі навчання геометрії в
управління (уявлення про наступність в системі неперервної освіти
системі неперервної освіти та вимоги до «технічний ліцей – технічний ВНЗ»
її забезпечення); ресурсів (вчителі, учні,
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, організація
навчання). Наведена на рис.1 діаграма є контекстною та символізує процес
в цілому, а зв’язки цієї діаграмі є зв’язками процесу що моделюється з
середовищем функціонування.
Для з’ясування внутрішніх зв’язків процесу реалізації наступності в
навчанні геометрії в системі неперервної освіти нами проведений аналіз
структурних компонентів цього процесу, який дав змогу виділити їхні функції.
Назва структурного компоненту

Функція структурного компоненту

Цільовий
Стимулюючо-мотиваційний
Змістовий
Операційно-діяльнісний
Контрольно-регулюючий

Цілеспрямування
Формування мотивації
Відбір змісту навчання
Організація навчальної діяльності
Контроль результатів навчальної діяльності

Оцінно-результативний

Оцінка та аналіз результатів навчальної діяльності

Наведена на рис. 2 діаграма є результатом функціональної
декомпозиції процесу, що моделюється. Декомпозиція дозволяє
представити модель системи у вигляді ієрархічної структури блоків, що
дозволяє деталізувати її для більш глибокого аналізу. Маємо відмітити, всі
інтерфейсні дуги основного функціонального блоку зафіксовані на
дочірній діаграмі, чим забезпечується структурна цілісність моделі.
В рамках нашого дослідження ми фокусуємо свою увагу на
операційно-діяльнісному компоненті, тому більш детальної декомпозиції
підлягає блок А4 «Організація навчальної діяльності». Ми виділяємо
наступні підфункції цього блоку: проектування геометричних знань та
умінь, формування геометричних знань та умінь (рис. 3). Формування
геометричних умінь забезпечується не лише метою та змістом освіти, але й
тим, наскільки середовище, що створюється вчителем під час навчання
сприяє самореалізації учнів, просуванню їх по власній освітній траєкторії.
Тобто функція «формування геометричних умінь», на наш погляд, теж
потребує декомпозиції, яку ми представляємо на дочірній діаграмі А42
(рис.4). Ми виділяємо наступні її підфункції: відбір форм організації
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навчання, відбір методів навчання, відбір засобів навчання.

Рис.2. Декомпозиція основного функціонального блоку А0 контекстної
діаграми моделі реалізації наступності в процесі навчання геометрії в
системі неперервної освіти «технічний ліцей – технічний ВНЗ»

Рис.3. Декомпозиція функціонального блоку
А4 «Організація навчальної діяльності»

Рис.4. Декомпозиція блоку А42
«Формування геометричних знань та умінь»

Модель реалізації наступності при вивченні геометрії в системі
неперервної освіти «технічний ліцей – технічний ВНЗ» є відкритою, цілісною,
динамічною системою, що відображає наступнісні зв’язки між структурними
елементами та їх функціями. Реалізація цієї моделі наступності здійснюється
завдяки щільній взаємодії її структурних елементів.
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О СПЕКТРАХ ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ
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Для формирования у обучаемых эвристических умений необходимо,
чтобы у них были сформированы базовые умения. С точки зрения
деятельностного обучения, формирование умений происходит путём
решения задач на основе знаний и уже сформированных умений.
В данной статье рассматривается один из подходов к разработке
учебных задач по разделу высшей математики “Теория множеств”. В
основе этого подхода лежит моделирование обучаемого [1]. В самом
широком смысле под моделью обучаемого понимают знания об
обучаемом, используемые для организации учебного процесса. Это
множество точно представленных фактов об обучаемом, которые
описывают различные стороны его состояния: знания, личностные
характеристики, профессиональные качества и др.
Предметная модель обучаемого состоит из пяти компонент:
тематической,
семантической,
процедурной,
операционной
и
функциональной.
Тематическая компонента предметной модели задаёт разделы и
темы, подлежащие изучению; функциональная компонента показывает,
какую роль играют те или иные предметные знания; процедурная
компонента описывает принципы и порядок преобразования объектов
предметной области; операционная компонента представляет перечень
умений, которые должны быть сформированы в процессе обучения;
семантическая компонента задаёт содержательную, или семантическую,
часть предметных знаний.
Каждая задача имеет свой набор умений, с помощью которых она
должна быть решена. Этот набор называется спектром умений задачи, а
количество умений в задаче – его шириной. Если ширина одной задачи
недостаточна, например, для контроля темы, то необходима система задач.
В этом случае можно говорить о спектре этой системы, который
составляет сумма спектров задач входящих в систему.
Для того чтобы сформировать умения, нужны определённые знания.
Именно знания показывают, что нужно делать (декларативные знания) и
как нужно делать (процедурные знания). Поэтому каждая задача также
имеет спектр знаний, то есть набор тех знаний, которые используются при
решении задачи.
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Спектр умений задаётся операционной предметной моделью
обучаемого [2]. Спектр знаний – семантической и процедурной
предметными моделями обучаемого [3]. Семантическая предметная
модель задаёт декларативные знания, процедурная модель – процедурные
знания.
В качестве примера рассмотрим следующую задачу. Найти
пересечение множеств A = {x : x2 − 3x + 2 = 0} и B = {x : x2 − 5x + 4 = 0}.
Спектром процедурных знаний данной задачи является алгоритм
нахождения пересечения двух конечных множеств A и B .
1. Найти элементы множества A .
2. Найти элементы множества B .
3. Выделить те элементы, которые принадлежат множеству A и
множеству B .
4. Задать множество A I B .
Спектром декларативных знаний данной задачи являются
следующие семантические факты:
1.Множество A , состоящее из элементов a , объединённых
признаком P , в символической форме имеет вид: A ={ a : признак P }.
2.Конечное множество может быть задано перечислением его
элементов в фигурных скобках: A = {a1 , a 2 ,..., a n } .
3.Пересечением двух множеств называется множество, состоящее из
всех элементов, принадлежащих каждому из данных множеств.
Спектр умений приведенной выше задачи состоит из 2 предметных
умений:
1.Находить элементы множества.
2.Находить пересечение множеств.
Для данной задачи умение находить элементы множества сводится к
умению решать квадратные уравнения.
Спектр задачи позволяет разделить задачи задачника по уровням
сложности в зависимости от ширины спектра умений или ширины спектра
знаний данной задачи.
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В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
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Донецкий национальный университет, г. Донецк, УКРАИНА
Научный руководитель: Ю.Г.Тымко, ассистент
Вопросы об использовании эвристики в обучении рассматривается
многими педагогами и психологами еще со времен Сократа. Это связано
не только с попыткой внедрить новые методы (для повышения учебной
мотивации и эффективности) в обучении, но и пониманием того, что
эвристика – один из способов развития творческой личности. Психолог
Я.А.Пономарев считает, что эвристика – это "абстрактно-аналитическая
наука, изучающая один из структурных уровней организации творческой
деятельности и ее продуктов".
С точки зрения воспитания творческой личности важно, чтобы в
структуру умственной деятельности школьников помимо алгоритмических
знаний, навыков, умений, фиксированных в стандартных правилах,
формулах и способах действий, вошли эвристические приемы, как общего,
так и специфичного характера. Согласно классификации эвристических
приемов решения задач (Т.Н.Мирокова), к специфическим относят:
алгоритм Евклида, принцип Дирихле, метод инвариантов, симметрия,
рассмотрение частного случая и т.д. В классификации эвристик,
предложенной Е.И.Скафой, эти приемы названы базовыми эвристиками
решения эвристических задач.
Владение такими приемами необходимо для самостоятельного
управления процессом решения творческих задач, применения знаний в
новых, необычных ситуациях. В исследованиях последних лет, психологи
показали, что умения школьников решать задачи не зависит от количества
решенных задач. Специальные эвристики в этом случае составляют
необходимый инструментарий, «джентльменский набор» ученика для
осуществления поисковых действий [1].
В связи с этим необходимо в систему школьных задач включать
системы
эвристически-ориентированых
задач,
которая
будет
способствовать более глубокому усвоению знаний, формировать умения
пользоваться базовыми приемами решения эвристических задач.
Традиционно эвристической называется та задача, способ решения
которой неизвестен субъекту (Л.М.Фридман) или задача, вызывающая
познавательную активность ребенка (П.И.Пидкасистый). Так же дается
определение эвристической задачи через систему критериальных
требований к содержанию (предмет задачи, условие и требование):
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• латентность (проблемность, многоплановость условия);
• неопределенность (открытость, «размытость» условия, полипредметность, многовариантность решения);
• доступность (трудность, сложность);
• связь с курсом математики;
• наличие смыслового контекста.
Нами разработаны системы задач по разным темам школьного курса
математики, которым соответствует эвристический прием – «симметрия».
С симметрией мы встречаемся везде – в природе, технике, искусстве,
науке. Выдающийся математик Герман Вейль высоко оценил роль
симметрии в современной науке: "Симметрия, как бы широко или узко мы
не понимали это слово, есть идея, с помощью которой человек пытался
объяснить и создать порядок, красоту и совершенство".
С помощью изучения приема симметрии в математическом образовании
мы способствуем не просто развитию творческой личности в области
математики, но и помогает установить связь с другими науками и природой
вокруг нас, то есть формировать полноценно всесторонне развитого человека.
Использование симметрии в математике традиционно связывают с
геометрией, в частности с центральной, осевой и зеркальной. Однако данный
эвристический прием используется и в разных темах алгебры. Рассмотрим
некоторые задачи из разработанных нами систем задач.
Тема «Степень с натуральным показателем».
1.Сравнить 24 3 и 1 ⋅2 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ 8 ⋅ 12 ⋅ 24 .
Решение. Для преобразования выражения удобно использовать
«симметрию» множителей

Ответ: 24 3 < 24 4 .
Тема «Определенный интеграл».
Вычислите интеграл (используя свойства симметрии):
1
1
1
dx .
2. ∫ cos dx ; 2) ∫
2
1
+
x
−1
−1
Тема «Решение системы уравнений».
 x + y =1
2
2
x + y = 1

3. 

Легко увидеть, что (0;1), (1;0) – решение системы в силу
симметричности ее корней найдем полное решение.
 5732 x + 2134 y + 2134 z = 7866
4.  2134 x + 5732 y + 2134 z = 670
2134 x + 2134 y + 5732 z = 11464
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Сложим все три уравнения, сократим на 10000 и получим x+y+z=2.
Домножив на 2134 и отнимая полученное уравнение из каждого уравнения
системы найдем решение системы.
Тема «Функции».
5.Являются ли функции четными: y = x , y = e − x , y = x 2 , y = cos x ?
6.Постройте функцию: f(-x), -f(x), f( x ) по эскизу графика функции,
изображенного на рис.2.
7.О функции известно, что ее область определения – интервал
(-10;10]. Является ли эта функция четной?
8.Построить центр круга, используя 2 хорды АВ и ВС( рис.3).
Решение. Строим хорды АВ и ВС. Через середину каждой проводим
прямые (оси симметрии). О – точка их пересечения. Она является центром
окружности.
f(x)

2

Рис.2

Рис.3

Задачи на симметрию целесообразно включать в школьный курс
математики как на дополнительных занятиях по математике, так и на
самом уроке. Это повышает мотивацию обучения, развивает познавательные способности, воспитывает самостоятельность, инициативность, и как
уже было сказано выше, формирует творческую личность ученика. Не
умоляя достоинств эвристической «симметрии» не стоит ограничиваться
лишь этой одной эвристикой. Использование в отдельности и всех
эвристик вместе позволяет поступательно приблизится к главной цели
школьного образования – формированию творческой личности учащихся.
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Одним з центральних місць в дидактиці (загальній теорії навчання) і
в методиці викладання математики (конкретній теорії навчання, де
враховується специфіка математики як навчального предмету) займають
методи навчання. Володіння цими методами необхідне для організації
ефективного навчання школярів.
Кожна дидактична система базується, як правило, на особливій
сукупності провідних закономірностей навчання, тому створити єдину
систему закономірностей навчання не вдається. Перелік і кількість
дидактичних закономірностей у різних авторів різні, деякі з них взагалі не
розглядають дидактичні закономірності, вважаючи, що їх утілюють у собі
принципи навчання, інші наводять більше 70-ти закономірностей
навчання. Багато педагогів формулюють правила й закономірності
здійснення окремих елементів евристичних процесів: евристичних бесід,
діалогів, рішення задач. Тим часом пошук і створення системи таких
закономірностей, формулювання на їх основі дидактичних принципів і
правил – необхідна умова конструювання дидактичної евристики та її
практичного застосування.
Закономірностями евристичного навчання можна вважати стійко
повторювані зв'язки між типовими педагогічними фактами, явищами та
подіями в умовах даного типу навчання.
• Освітня продуктивність учнів зростає, якщо вони усвідомлено
беруть участь у визначенні цілей навчання, виборі його технологічних
елементів, у створенні особистісного компонента змісту освіти.
• Евристичне освоєння учнями фундаментальних освітніх об'єктів
закономірно приводить до вибудовування їхньої особистісної системи
знань, адекватної досліджуваній дійсності й освітнім стандартам.
• Первинність одержання учнем особистого освітнього продукту
стосовно аналогічних зовнішніх освітніх стандартів веде до підвищення
навчальної мотивації та продуктивності в освіті.
• Динаміка творчих досягнень учнів випереджає динаміку росту
рівня засвоєння базових освітніх нормативів.
• Включення в навчальний процес метапредметного змісту виводить
учня за межі навчального предмету та приводить до встановлення ним
особистісно значущих зв'язків з іншими освітніми галузями, що
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визначають цілісність змісту його освіти.
• Збільшення в навчальному процесі частки відкритих завдань, що не
має однозначно визначених рішень, збільшує інтенсивність та
ефективність розвитку креативних якостей.
• Рівень творчої продукції учня визначається його індивідуальними
здібностями та ступенем освоєння ним евристичної технології діяльності.
В результаті аналізу закономірностей евристичного навчання можна
сформулювати ключові принципи. Під принципами евристичного
навчання маються на увазі положення, на основі яких здійснюється
евристичне навчання в конкретних умовах навчального предмета, класу,
школи. Розглянемо їх:
1) принцип особистісного цілепокладання: освіта кожного учня
відбувається на основі та з урахуванням його особистих навчальних цілей.
2) принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії: учень має
право на усвідомлений та узгоджений із педагогом вибір основних
компонентів своєї освіти: змісту, цілей, задач, темпу, форм і методів
навчання, особистісного змісту освіти, системи контролю й оцінки
результатів.
3) принцип метапредмених основ змісту освіти: основу змісту
освітніх галузей і навчальних дисциплін складають фундаментальні
метапредметні об'єкти, що забезпечують можливість суб'єктивного
особистісного пізнання їх учнями
4) принцип продуктивності навчання: головним орієнтиром
навчання є особисте освітнє зростання учня, що складається з його
внутрішніх і зовнішніх освітніх продуктів діяльності.
5) принцип первинності освітньої продукції учня: створюваний
учнем особистісний зміст освіти випереджає вивчення освітніх стандартів і
загальновизнаних досягнень у досліджуваній галузі.
6) принцип ситуативності навчання: освітній процес будується
на ситуаціях, які припускають самовизначення учнів і пошук їх рішення.
Учитель супроводжує учня в його освітньому русі.
7) принцип освітньої рефлексії: освітній процес супроводжується
його рефлексивним усвідомленням суб'єктами освіти.
Розглянуті принципи характеризують способи реалізації дидактичної
евристики відповідно до закономірностей евристичного навчання. У них
виражені нормативні основи організації цілісного процесу евристичного
навчання. Реалізація принципів у конкретних умовах відбувається за
допомогою правил і розпоряджень, що відносяться до змісту, технології,
форм і методів організації евристичної діяльності учня.
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Необхідною умовою створення у студентів інтересу до змісту
навчання й до самої навчальної діяльності є надання їм можливостей
виявити в навчанні розумову самостійність і ініціативність. Чим активніше
методи навчання, тим легше сприйняття матеріалу. На нашу думку,
велику цінність у роз'ясненні і розумінні досліджуваного матеріалу
мають знаково-символічні засоби: таблиці, діаграми, графіки, опорні
конспекти та інші умовно-схематичні наочні прилади.
В основу сучасної класифікації знаково-символічних засобів науковці
покладають чотири основні критерії: атрибутивні якісні форми знаковосимволічних засобів; відношення форми знаково-символічних засобів до
змісту, який вони позначають; функція форми у відношенні до змісту.
Серед знаково-символічних засобів, що використовуються в
навчанні, виділяють два класи засобів: мовні (вербальні) і немовні
(невербальні). Вони дозволяють зафіксувати в розгорнутому чи
згорнутому вигляді сутність як окремих об'єктів засвоєння певного
поняття, математичного факту, способу діяльності так і цілісність
фрагментів цих понять, фактів і способів.
У психологічній науці зазначається, що використання і перетворення
знаково-символічних засобів у навчанні несе в собі ознаки діяльності, що
називають знаково-символічною діяльністю. Виділяють чотири види знаковосимволічної діяльності, кожен з яких виконує певні функції в навчанні, має
специфічне наповнення своїх структурних та функціональних компонентів:
заміщення, кодування, схематизація, моделювання.
Нами досліджувався такий засіб знаково-символічної діяльності, як
опорний конспект. При формуванні основного конспекту лекцій можливо
паралельне складання опорного конспекту, що містить понятійний апарат
вивченої теми. Складання опорного конспекту може здійснюватися
викладачем і видаватися студентам як додатковий матеріал, що містить
основні терміни і поняття досліджуваної теми, а також складатися
студентом після викладення матеріалу.
Структурування навчальної інформації, що відбувається за допомогою
знаково-символічних засобів та знаково-символічної діяльності сприяє
активізуванню розумової самостійності студентів і розвиває їх здатність
глибшого сприйняття матеріалу. Розроблені та випробувані нами такі засоби
знаково-символічної діяльності, як опорні конспекти (сигнали), символіка,
термінологія дають підставу удосконалювати і впроваджувати їх у навчанні.
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Важливе значення для розвитку сучасної освіти має ефективне
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
(ІКТ)
у
навчальному процесі, що значно підвищує ефективність процесу навчання
завдяки його індивідуалізації, можливості здійснення зворотного зв’язку
тощо. Застосування ІКТ у викладанні математики породжує нові
комп'ютерно-орієнтовані форми навчання, специфічний навчальний зміст,
нові цілі, що може вести до появи інтегрованих міжпредметних
комп'ютерних курсів, нових підходів до організації навчання та процесу
формування знань, умінь та навичок учнів. Інформатизація навчання дає
широкі можливості в забезпеченні практичної значимості результатів
навчання, більшої їх відповідності одній з головних вимог – реалізації
зв'язку навчання з практичною діяльністю.
Для успішного застосування ІКТ у навчанні математики необхідно
внести деякі зміни в методику викладання, щоб використати переваги
нових технологій, які забезпечують засвоєння знань на більш високому
рівні, надати результатам навчання прикладного, практичного характеру,
розкрити творчий потенціал учнів та вчителя, розвивати особистість учня з
урахуванням індивідуальних нахилів та здібностей [1; 2].
Використання педагогічних програмних засобів (ППЗ) дає
можливість розширити межі творчої діяльності учнів, усвідомити
можливості ефективного застосування ІКТ у навчанні, привчити учнів до
самостійної дослідницької діяльності під час розв'язування практично
спрямованих завдань, посилити
в учнів мотивацію до навчання,
розширити можливості навчального процесу, використовуючи комп'ютер
для спілкування, проведення досліджень, створення публікацій, презентацій та web-сайтів, пошуку додаткової інформації тощо. Найважливішими
характеристиками ППЗ є відповідність дидактичним принципам навчання,
естетичність оформлення, врахування психофізичних особливостей дітей,
науковість викладення матеріалу, швидкодія програм. Комп'ютер для
учителя може бути засобом підготовки до уроку, демонстраційного
супроводу уроку, організації самостійної роботи на уроці та в позаурочний
час. Використовуючи комп'ютер на уроках математики, можна реалізувати
такі цілі, як швидкість здійснення побудов, охайність, точність результату,
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зацікавленість учнів у процесі набуття знань.
Використання засобів сучасної інформаційної технології на уроці
математики дає учням можливість стати дослідниками, експериментаторами, а не виконавцями відомого наперед алгоритму опрацювання й
аналізу заданої наперед математичної моделі. З'являється можливість приділяти головну увагу питанням побудови й аналізу математичних моделей,
алгоритмів розв'язування задач, проблемам розвитку як аналітичного, так і
продуктивного, образного, евристичного мислення, індивідуальних
творчих здібностей та нахилів учнів.
Важливо підсилювати дослідницький характер навчальнопізнавальної діяльності за допомогою комп'ютерної техніки. Але досвід
показує, що само по собі це підсилення відбутися не може. Урок з
використанням комп'ютерної техніки має особливості підготовки та
організації, що накладає додаткові умови, а інколи обмеження, до
навчального матеріалу, ставить свої вимоги до професійної підготовки
вчителя. Вчителю слід розпланувати, яку кількість годин, уроків, тем
можна подати з використанням того чи іншого засобу. Програмний засіб
GRAN може супроводжувати більшість тем з математики за курс середньої
школи. Наприклад, «Функція та її властивості», «Графіки функцій», «Розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем», «Похідна», «Інтеграл» та
інші. Електронні таблиці Excel зручні для знаходження значень тригонометричних функцій довільного кута, вивчення тем «Перетворення графіків
функцій», «Графічне розв'язування рівнянь та їх систем».
Наші дослідження показали, що учні дуже багато часу проводять за
комп'ютером і більшу частину його відводять іграм. Отже, вчителям
потрібно цей інтерес до комп'ютерів уміло використати в навчанні, дати
можливість учням розвинути творчі здібності, створити власні проекти,
власні навчальні продукти, спробувати самим вибрати найзручніший
спосіб здобуття знань, зацікавити можливістю знайти власний спосіб
викладу теорії і застосування її до розв'язування різноманітних завдань.
Доцільно залучати учнів до створення проектів, презентацій можна під час
вивчення значної кількості тем із математики. Це дасть можливість
зацікавити учнів, виявити творчі здібності, розвинути ініціативу.
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Пасивні методи навчання мають велику хибу: вони не розвивають у
дітей ініціативи та самостійної думки. Вони можуть дати дітям знання, але
не виховують з них людей, здатних до творчої роботи. Нова педагогічна
думка завжди наполягає на необходності принципу активності навчання.
Але нові, активні методи навчальної роботи тільки входять у шкільну
практику на ряду зі старими методами освіти, які дуже зручні та
традиційні для викладачів. Тому передача знань у готовому вигляді,
замість стимулювання в учнів жаги до знань, здається цілком природною й
виправданою. Окрім того, техніка авторитарного навчання є легшою за
техніку навчання активного. Тут треба організувати дітей для роботи,
пробудити в них інтерес до неї, зуміти скерувати їх певним шляхом, зуміти
допомогти дітям і відповісти на їхні запитання. Така робота вимагає
більше педагогічного такту, і кращої підготовки, ніж робота з пасивними
методами. Тому ми не бачимо швидкого переходу від пасивних методів до
активних. Навпаки, в історії педагогічної практики намічається лише
поступова активізація старих пасивних методів.
Але ще за старих часів, поряд з лекцією як монологічною формою
навчання, виступає форма діалогічна, що включає в себе певні елементи
активності. Однією з таких форм є так званий сократівський, або
евристичний метод.
Ми вважаємо, що розвиток творчого мислення у учнів в процесі
вивчення ними математики є одним з актуальних завдань, що стоять перед
викладачами математики в сучасній школі. Тому тема дослідження є
важливою та цікавою.
Евристичне навчання – це тип навчання, через конструювання учнем
власного сенсу, цілей і змісту освіти, а також процесу його організації,
діагностики і усвідомлення, що ставить він за мету. Евристичне навчання
для учня – безперервне відкриття нового [1].
Внутрішня потреба в творчій діяльності розглядається психологами і
педагогами як об'єктивна закономірність розвитку особи. За твердженням
Л.С.Виготського, творчість – норма дитячого розвитку, схильність до
творчості взагалі властива будь-якій дитині. Проте, беручи участь в
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творчій діяльності, людина може діяти, керуючись певним зразком
(пасивно-наслідувальна діяльність), може з багатьох запропонованих
варіантів рішення самостійно вибрати один (активно-наслідувальна),и,
нарешті, він може придумати, створити якісно нове (творча діяльність).
Кожен учень на певному етапі здібний до якогось з цих типів діяльності
більшою чи меншою мірою.
Треба враховувати, що учбовий процес по розвитку творчих
здібностей шикуються з урахуванням творчої активності учнів. Планована
педагогічна ситуація продумиваєтся з опорою на досягнення учнів, на те,
що вони уміють і знають, з урахуванням їх творчих можливостей [2].
Математичний розвиток школярів потрібно здійснювати в руслі
творчості. Уроки математики перш за все вимагають атмосфери
креатівності, оскільки акт глибокого її збагнення і міцного засвоєння
немислимий без особового включення, без творчої спрямованості.
Евристичний і інші принципи розвитку творчого мислення не можуть
бути реалізовані без урахування вікових і індивідуально-типових
особливостей мислення. Віковим особливостям інтелектуального розвитку
присвячено немало досліджень. У них виявлена стадіальність розвитку
інтелекту, дана характеристика кожної стадії залежно від провідного виду
розумової діяльності [3].
Ми вважаємо, що одним з найважливіших принципів розвитку
евристичного мислення є оптимальний розвиток різних видів розумової
діяльності: і абстрактно-теоретичного, і наочно-образного, і наочнодієвого, практичного мислення.
Евристичне мислення характеризується високим ступенем новизни
отримуваного на його основі продукту, його оригінальністю. Це мислення
з'являється тоді, коли людина, спробувавши вирішити задачу на основі її
формально-логічного аналізу з прямим використанням йому відомих
способів, переконується в безплідності таких спроб і у нього виникає
потреба в нових знаннях, які дозволяють вирішити проблему: ця потреба і
забезпечує високу активність вирішального проблему суб'єкта.
Усвідомлення самої потреби говорить про створення у людини проблемної
ситуації [4].
Метод запитань-відповідей ставить до вчителя вищі вимоги, ніж
монологічні методи навчання. Щоб спрямовувати бесіду за певним
планом, так, щоб вона була змістовною і в той же час тримала на
відповідному рівні зацікавлення учнів, учитель мусить дуже добре знати
свій предмет і, разом з тим, бути добрим психологом. А особливо
ґрунтовних знань вимагає від учителя бесіда, тому що він не тільки мусить
подавати учням певні знання, а іноді й відповідати на їх запитання. Крім
того, бесіда вимагає від учителя гнучкості думки, швидких асоціацій і
винахідливості, бо тільки при таких властивостях інтелекту він зуміє
влучно замінити одні запитання, незрозумілі учням, на інші, більш
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зрозумілі, давати при потребі відповідні пояснення їм.
Ми вважаємо, що розвиток творчого мислення у учнів в процесі
вивчення ними математики є одним з актуальних завдань, що стоять перед
викладачами математики в сучасній школі. Тому до лекції-бесіди учитель
мусить дуже ретельно готуватися. Не обмежуючись студіюванням
відповідної літератури й складанням плану лекції, учитель мусить
ретельно продумати весь хід останньої, продумати, зокрема, не тільки свої
питання, а й можливі відповіді учнів, а також і їхні запитання і відповідно
до цього підготуватися.
Ми розуміємо необхідність появи комп'ютерних навчальних програм,
що дозволяють учневі діяти евристично, тобто створювати свій власний, а
не визначений наперед освітній продукт. Розвиток інтерактивних
навчальних програм доповнить засоби і можливості дистанційної освіти,
дозволить збільшити креативну складову сучасної освіти, тому на базі
кафедри вищої математики та методики викладання математики, під
керівництвом доктора педагогічних наук, профессора кафедри вищої
математики Донецького національного університету Лосєвої Наталлі
Миколаївни, ми розробляємо дистанційний курс „Пряма у просторі та на
площині”, який допоможе студентам вивчити, систематизувати та
перевірити свої знання з данної теми. Структура курсу: лекційний матеріал
– студент самостійно може вибрати найбільш цікавий для нього спосіб
вивчення теми (презентація або електроний конспект); приклади
розв’язання завдань; комплекс практичних завдань – за допомогою
різнорівневих завдать студент може перевірити, отриманні данні з данної
теми.
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У житті кожного з нас важливе місце займають ігри. Дехто грається
заради задоволення, дехто – бо нема чим зайнятися, дехто – бо дуже любить
якусь гру, а дехто – щоб навчитися виконувати якусь роботу, виконання якої
закладене в ігровий процес.
Ще з раннього дитинства людина починає гратися, і продовжує це
робити протягом усього життя. Міняються лише ігри: якщо у дітей це – якісь
дії з ляльками або машинками, то у підлітків – рухливі ігри, у дорослих – шахи
або карти, а у людей похилого віку додаються ще «забивання козла» або
нарди. Крім того, у будь-якому віці людина досить часто захоплюється
комп’ютерними іграми.
Гра може нашкодити. Справді, ми всі читали новини на кшталт
«Зависимость от компьютерных игр и насилие» [1], «Я геймер с 7 лет, и в этом
трагедия» [2], і т.д. Людина може попасти у залежність від комп’ютерних або
інших ігор, і ця залежність може довести її навіть до криміналу та смерті.
Але гра може й допомогти. Текст, який тут надруковано, я набираю
десяти пальцевим методом. Цей метод – один із найшвидших нині. А
опанований він мною завдяки навчаючій комп’ютерній грі «Babytype 2000».
Отже, ігри мають величезний вплив на наше життя, причому цей вплив
може бути як позитивним, так і негативним. Саме потреба у позитивності
цього впливу і забезпечує актуальність теми доповіді.
Для людини заняття грою – це психічний процес. Тому ми не можемо
вивчати вплив гри на людину без дослідження психологічних аспектів як самої
гри, так і самої людини.
Власне психологія гри почала досліджуватися досить давно. Ще Фрідріх
Шиллер та Герберт Спенсер замислювалися над природою гри та над тим,
звідки виникає потреба у грі. Вони дійшли висновку, що гру спричиняє
надлишок сили та здібності виконувати якусь дію. Скажімо, якщо у дитини є
бажання рухатися, а власне рухатися (наприклад, іти до садочка) не потрібно,
то дитина починає рухатися граючись. Тобто придумує собі потребу в разі її
відсутності.
У Спенсера та Плеханова була також поширена точка зору, що гра – це
«вправа», «репетиція». Наприклад, первісні мисливці перед справжнім
полюванням влаштовували «гру в полювання» як репетицію перед справжнім.
У ХХ столітті теорія гри набуває такого різноманіття, що немає ніякої
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можливості описати її на кількох сторінках у іменах та датах. Тому я вкажу
лише деякі, найважливіші (на мій погляд) факти.
• У першій половині ХХ століття досліджуються здебільшого дитячі
рольові ігри (такі як «дочки-матері») та спортивні ігри.
• У 60-80 рр. починають досліджуватися і ті ігри, у які грають дорослі
люди. Розглядається досить глибоке психологічне підґрунтя самого поняття
гри. Показовими в цьому розумінні є книги Ельконіна та Берна [3,4].
• У 80-90 рр. у зарубіжній літературі набагато серйозніше
досліджуються рольові ігри.
• У 90 рр. ХХ століття та у ХІХ столітті увага переключається на
комп’ютерні ігри. Спочатку – різкий осуд за «затягування» та пропаганду
насильства, а потім – зацікавленість та глибший аналіз.
Але ще залишилося багато білих плям. Зокрема, досі не є дослідженою
до кінця проблема «цікавості» гри, тобто проблема визначення критерію, який
би давав можливість сказати, що цій людині гра А – цікава, а гра Б – нецікава
або менш цікава.
Я пропоную для дослідження цікавості гри використати два аспекти:
Аспект 1. Розуміння. Гра може бути цікавою для людини тільки тоді,
коли людина чітко розуміє суть гри та взаємозв’язки між учасниками гри.
Справді, якщо ви спостерігаєте за грою в шахи і не розумієте ані принципів
взаємодії фігур (хто як ходить, хто як б’є, що таке «мат» і т.д.), то ця гра для
вас буде нецікавою. І навпаки, якщо ви дивитеся на те, як один хлопець
женеться за іншим, то ви, хоч і на короткий час, однак, зацікавитесь: дожене
чи ні? Для того, щоб зацікавлення залишилося, необхідним є другий аспект:
Аспект 2. Невизначеність. Гра може бути цікавою для людини тільки
тоді, коли людина не знає результату. Якщо людина наперед знає, що вона
зараз виграє, то їй уже нецікаво щось робити, забезпечувати собі виграш,
думати про гру… Аналогічно, коли людина наперед знає, що вона програє, то і
в цьому випадку їй нецікаво «іти проти долі». Людина повинна не ЗНАТИ про
виграш, а СПОДІВАТИСЯ на нього.
Основною проблемою роботи є перевірка гіпотези про те, що наявність
цих двох аспектів є не лише необхідною, а й достатньою умовою для того, щоб
гра була цікавою.
Повноцінної перевірки з використанням методів математичної
статистики та з наявністю більш-менш репрезентативної вибірки, поки що
виконано не було.
Але перші кроки вже зроблено, а саме: 1) написана комп’ютерна гра
«Бомба»; 2) вона випробувана на учнях 9-А класу школи №214 м. Києва;
3) статистично доведено, що завдяки наявності у грі потреби розпізнавати
арифметичну/геометричну прогресію учні краще засвоїли ці поняття та
навчилися їх розпізнавати; 4) отримані результати не суперечать теоретичному
матеріалу, викладеному вище.
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Нижче наведено графік залежності часу у хвилинах, проведеного учнем
за грою в залежності від складності гри (складність вимірюється за формулою
S=30-10t, де t – це час у секундах, відведений на виконання одного завдання).
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Складність

З цього графіка можна зробити такі висновки. По-перше, складність гри
не повинна бути ані занадто низькою, ані занадто високою, тобто (кажучи
математичною мовою) максимум цікавості досягається при деякому
проміжному значенні складності (або, що те саме, коли є невизначеність щодо
виграшу – те, що згадувалося вище). По-друге, цей максимум єдиний. Потретє, праворуч від максимуму цікавість знижується досить різко. Причина
такої поведінки цікавості мені поки що невідома.
Отже, психологічні аспекти гри є цікавою, актуальною і поки ще не
розкритою до кінця темою для дослідження. А розкриття її до кінця обіцяє
справді казкову легкість навчання людей будь-якого віку будь-якій справі.
Примітка. Дані для графіка отримані за допомогою усереднення відповідних
результатів, отриманих в результаті педагогічного експерименту над 9-А класом, у якому
30 учнів, зокрема 14 дівчат і 16 хлопців.
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У наш час особливо актуальною є об’єктивна потреба в активному
розвиткові інтелектуально-творчого потенціалу кожної особи, нації,
суспільства в цілому. У реалізації цього завдання провідна роль належить
освіті, навчанню.
Більшість задач, що постають перед людиною, розв’язується за
допомогою алгоритмів, тому знання їх і вміння застосовувати дуже
важливі для учнів. У той же час розв’язання нестандартних задач потребує
евристичного підходу. Евристична діяльність, включаючи алгоритми як
важливий компонент, разом з тим створює нові системи дій, відкриває нові
для учнів закономірності.
Евристична діяльність – сумісна навчальна діяльність учителя й
учнів, учнів між собою для відкриття нових знань про математичні
об’єкти, прийоми постановки і розв’язання пов’язаних з ними задач.
У психологічній та методичній літературі евристичні прийоми
найчастіше розглядають як систему операцій, вироблених у ході уявного
творчого пошуку, об’єднаних для досягнення мети й спрямованих на
одержання нової та перетворення існуючої інформації у процесі
розв’язування творчих задач.
При розв’язуванні позиційних задач використовуються основні
пошукові стратегії: залучення допоміжних наочних моделей; тимчасове
спрощення задачі шляхом відкидання частини умов; варіювання окремих
елементів системи з метою визначення їх впливу на шукану фігуру;
введення допоміжних елементів; розбиття складної задачі на підзадачі;
застосування допоміжних побудов.
Важливо приділяти увагу обговоренню знайденого розв’язку, його
аналізу: виявленню недоліків, пошукам кращого розв’язання, встановленню і закріпленню у пам’яті учнів тих прийомів, які були використані при
розв’язуванні. Також залучати учнів до використання комп’ютерної техніки, а
саме до програм, які допоможуть краще візуально побачити об’єкт, над яким
він працює. Особливо велике значення має ППЗ на уроках геометрії.
Для молодших учнів краще проводити уроки у формі ігор, де
обов’язковим завданням є знаходження певних раціональних способів
розв’язання певної задачі. Застосування дидактичних ігор на уроках
математики – суттєвий резерв підвищення ефективності навчальновиховного процесу та взаємодії і взаєморозуміння між учителем і учнями
підліткового віку.
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Эвристическое обучение меняет критерии образовательной
деятельности. В традиционном обучении образовательный продукт
ученика оценивается по степени его приближения к заданному образцу,
т.е. чем точнее и полнее ученик отображает заданное содержание, тем
выше оценка его образовательной деятельности. В эвристическом
обучении образовательный продукт ученика оценивается по степени
отличия от заданного, т.е. чем больше научно- и культурно-значимые
отличия от известного продукта удается добиться ученику, тем выше
оценка продуктивности его образования [1].
Одним из видов контроля эвристической деятельности является
эвристическая олимпиада, целью которой является предоставления
ученику возможности максимального творческого самовыражения, в
частности, в области математики. Ученики создают творческие продукты
за короткие промежутки времени, что делает эту форму контроля
доступной для учащихся с самыми разными особенностями,
наклонностями и возрастом. Она проводится как для одного класса, так и
среди разных классов одной школы, а также среди разных школ.
Основой конструирования содержания заданий эвристической
олимпиады, согласно А.В.Хуторскому[2], являются общепредметные виды
учебной деятельности учащихся: целепологание, самоанализ, эмпатия,
фантазирование, наблюдение, эксперимент, моделирование, символотворчество, конструирование и др. Эти виды деятельности предусматривают
использование учеником универсальных эвристических методов познания
объекта или решения проблемы: установление закономерности, образное
представление объекта, создание алгоритма действий и др.
Совокупность олимпиадных заданий охватывает широкий набор
разных видов учебной деятельности: логических, образных, конструкторских и др. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть вопросы
контроля эвристической деятельности на эвристических олимпиадах,
реализуемого нами на межшкольных факультативных занятиях с группой
учащихся 7 класса областной школы юных математиков (ОШЮМ) при
математическом факультете Донецкого национального университета.
Эвристическая олимпиада включала 12 номинаций: «Ассоциация»,
«Гипотеза», «Идея», «Изобретатель», «Исследование», «Незнание – сила»,
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«Первооткрыватель», «Познание изнутри», «Самоорганизация», «Сочинение»,
«Способ», «Художник». Каждая номинация содержала от одного до пяти
заданий. Приведем примеры номинаций и заданий заочной эвристической
олимпиады, проводимой для учащихся 7-10 классов ОШЮМ при ДонНУ в
декабре 2008 года
Номинация «Гипотеза». Составь гипотетический рассказ на тему
«Параллельные прямые могут пересекаться».
Номинация «Идея». Придумай персонажей для математического
мультфильма, оживляя числа (геометрические фигуры).
Номинация «Первооткрыватель». Представь, что ты первооткрыватель. Предложи свою геометрическую фигуру, дай ей название, изобразите
ее, cформулируй ее свойства, укажи, где ее можно применить?
Номинация «Сочинение». Придумай страну, название которой
связанно с математикой, название городов связаны с именами известных
математиков и правят городами эти математики, а жители страны – это
объекты алгебры и геометрии. Опиши, как между собой они могут быть
связаны.
Номинация «Способ». Придумай и запиши как можно больше
способов использования модели круга.
Номинация «Художник». Нарисуй геометрический сад.
Приведем примеры ответов учащихся на задания эвристической
олимпиады.
Номинация «Ассоциация». Какие ассоциации вызывает у тебя слово
«эвристика»? (для описания своих ассоциаций можно использовать все что
угодно: слова, иллюстрации, графики…). У школьника 7 класса специализированной гуманитарной школы №65 г.Донецка Гнеденко Ильи
«эвристика» ассоциируется с Архимедом и словом «эврика». Ученик
пишет: «Я бы расшифровал это слово так: Э – это, В – возможность, Р –
размышлять, И – искать, С – считать, Т – так, И – искусно, К – как, А –
Архимед». При выполнении задания в номинации «Художник»: «Изобрази
с помощью одной (или нескольких) цифры орнамент (или рисунок)» этот
же ученик нарисовал орнамент, используя цифры 1, 2, 6 и 8 (рис.1.).

Рис.1
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А вот какое поздравление с Днем рожденья, используя
математические термины, (номинация «Сочинение») предложила ученица
10 класса Андреевской общеобразовательной школы Донецкой области
Бабич Елена. Приведем фрагмент поздравления: «Привет, Точка! С Новым
периодом в твоей окружности. Пусть у тебя все будет в квадрате, нет в
кубе, а лучше в n-ой степени. … Пусть твои друзья точки образуют с тобой
красивые фигуры. Я желаю тебе, чтобы все твои невзгоды были лишь
мимобегущими прямыми, параллельными прямыми были твои успехи, а
перпендикулярными – было твое счастье. …».
Интересно отметить, что все участники олимпиады не оставили без
внимания задание, связанное с составлением кроссворда по математике.
Ребята предлагали интересные, оригинальные и неожиданные варианты
выполнения этого задания.
Сравнение результатов выполнения учениками заданий эвристической олимпиады по математике с уровнем усвоения ими традиционных
образовательных стандартов на занятиях в ОШЮМ, показало, что
достигнуть стандартов высокого уровня ученикам оказывается легче, чем
достигать высокого уровня творчества.
Общепринятый образовательный стандарт ориентирует школы на
осуществление образования нетворческого исполнительского типа,
результаты которого учителям приходится проверять и оценивать.
Принятые в общеобразовательной школе образовательные стандарты не
задают и, соответственно, не предполагают оценки творческого
компонента образования [2]. На наш взгляд, стандарт должен
ориентироваться на творческую составляющую образования, ведь
научиться творчеству невозможно в нетворческих условиях.
Предложенная учащимся эвристическая олимпиада основывалась на
открытых заданиях. Они принципиально отличаются от традиционных
вопросов и задач, с которыми сравнивается полученный учеником
результат. Последний, как показала проверка эвристической олимпиады,
уникален и отражает степень творческого самовыражения учащихся, а не
верно угаданный или полученный ответ.
Такая форма контроля эвристической деятельности дает
возможность выявить уровень развития как креативных (креативность – от
англ. creativity – уровень творческой одаренности, способности к
творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику
личности), так и общеучебных умений учащихся.
ЛИТЕРАТУРА
1. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология
креативного обучения / А.В.Хуторской. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
2. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика
продуктивного обучения: пособие для учителя / А.В.Хуторской. – М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
137

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ЗНАНЬ
УЧНІВ З ГЕОМЕТРІЇ
О.Степанкевич,
студентка,
Вінницький держ. педуніверситет ім. М.Коцюбинського,
м. Вінниця, УКРАЇНА
E-mail: oksankasol@rambler.ru
Науковий керівник: О.І.Матяш,
канд. педагог. наук, доцент
Вирішальне значення для системи шкільної освіти має формуючий
вплив предмету математики на особистість школярів. Йдеться, насамперед,
про розвиток логічного мислення, просторових уявлень і уяви,
алгоритмічної та інформаційної культури, уваги, пам'яті, позитивних
властивостей особистості і рис характеру, емоційно-вольової сфери.
Аналіз результатів різних моніторингів знань з математики свідчить,
що випускники середніх шкіл навіть при наявності знань означень,
теорем, правил, але при цьому не володіють основними методами чи
способами розв’язування задач, не володіють необхідними прийомами
міркувань. Констатуючи недоліки в математичній підготовці випускників
школи, часто наголос робиться на занадто слабких знаннях з геометрії.
Значна частина учасників зовнішнього незалежного оцінювання знань з
математики не розв’язує геометричних завдань і це є тривожним сигналом.
Проблема ефективного використання задач у навчанні геометрії є
однією із завжди актуальних у методиці проблем. Шляхи розв’язання її
сприяють удосконаленню процесу навчання геометрії, підвищенню якості
навчання, розвитку і вихованню учнів. В цьому контексті ми зосереджуємо
увагу на створенні і оптимальному використанні систем задач, які були б
спрямовані на розвиток знань та умінь учнів і якнайкраще реалізовували б
функції задач у навчанні геометрії.
Розв'язання поставленої задачі вимагає аналізу і вдосконалення
існуючих систем задач з метою підсилення їх навчальних, розвивальних і
та виховних функцій у навчальному процесі. Переконані у важливості
таких вимог:
- система задач має забезпечувати виконання завдань програм з
математики;
- задачі, що входять в систему, мають охоплювати всі складові
навчального матеріалу, створювати оптимальні умови для
засвоєння його;
- відбір задач у систему має здійснюватися з урахуванням
пізнавальних можливостей учнів (вікові можливості, рівень
навченості, тощо);
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- кожна задача системи повинна мати в ній чітко визначене місце і
призначення;
- вдала система задач стає потужним засобом підвищення мотивації
навчання, стає чинником розвитку інтересу до навчального
матеріалу.
Проілюструємо нашу позицію на конкретних прикладах
компонування задач у процесі навчання. Розглянемо, для прикладу,
вивчення теми «Паралелограм». На етапі формування знань про площу
паралелограма, зокрема, для створення умов систематизації та
узагальнення знань, доречним вважаємо розв’язування такої трійки задач:
Задача 1. Довести, що фігура, утворена шляхом
M
B
послідовного з’єднання середин сторін
чотирикутника, є паралелограмом, і L
C
його площа дорівнює половині площі
A
чотирикутника.
N
Задача 2. Через кожну вершину опуклого
D
P
чотирикутника проведена пряма,
M
C
B
паралельна його діагоналі. Доведіть,
L
N
що отриманий паралелограм має
площу, вдвічі більшу за площу
A
чотирикутника.
D
K
Задача 3. На кожній стороні паралелограма
Q
C
B
•
взято по точці. Площа чотирикутника з
•R
вершинами в цих точках дорівнює
P•
половині
площі
паралелограма.
•T
D
Довести, що хоча б одна з діагоналей A
чотирикутника паралельна стороні паралелограма.
Перша задача відома під назвою „Теорема Варіньйона”. При
розв’язуванні задачі працює властивість середньої лінії трикутника. Друга
задача є логічним продовженням попередньої задачі: паралелограм тепер
не вписаний, а описаний, вказаним чином, навколо довільного опуклого
чотирикутника. Третя задача є оберненою до другої задачі, і наявність її в
даній системі задач зумовлена тим, що зв’язка задач №2 і №3 створює
сприятливі умови для того, щоб розвивати в учнів уявлення про необхідні і
достатні умови в доведенні теорем.
Розглянемо ще однин комплект задач.
Задача 1. Нехай F і E – середини сторін BC і AD паралелограма ABCD .
E
Знайти
площу
чотирикутника,
B
C
•
утвореного прямими AE , ED , BF і
FC , якщо відомо, що площа ABCD A
D
•F
дорівнює S .
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Q

B
C
•
Задача 2. Нехай точки P, Q, R, T – середини
P•
•R
сторін AB , BC , CD і DA
A
ABCD .
D
•T
При
паралелограма
перетині прямих AQ , BR , CT і DP
утворюється паралелограм, площа
1
якого дорівнює площі вихідного
C
E
B
5
N
паралелограма. Доведіть це.
M
K
Зручність
першої
задачі
для A
D
F
систематизації знань полягає в тому, що
доводиться оперувати єдиною величиною,
P
L
яка, до того ж є буквеною, а також і в тому, що найзручнішим способом
розв’язання задачі є „перекроювання” фігури вказаним на малюнку чином,
F
попередньо довівши рівність відповідних
Q
C
B
трикутників.
O
N
R
Друга задача, як і попередня, L P M
K
E
систематизує
уявлення
учнів
про
D
T
H
„перекроювання”,
як
зручний
спосіб A
розв’язування задач такого типу.
Запропонована добірка задач створює умови для цілісного бачення
властивостей різних відрізків, кутів та інших елементів паралелограма.
Для того, щоб учень був більш пызнавально активний в процесі
розв’язування задач і доведення теореми, його необхідно зацікавити
проблемою. Цьому сприяє евристична навчальна ситуація, основним
елементом якої є евристична задача. Тобто евристика у навчанні геометрії
є потужним засобом оптимізації процесу розв’язування задач, в тому числі
нетипових. А це, зокрема, має стати передумовою підвищення якості
розв’язування геометричних задач при зовнішньому незалежному
оцінюванні, більшість яких сформульована за задумом авторів у змінених,
нових умовах.
Висновок. Системні знання та уміння випускників школи з
геометрії – запорука належного розвитку їх мислення, його логічності,
послідовності, конструктивності, практичної зорієнтованості. А це
важлива передумова як вищої освіти, так і набуття якісних професійних
знань та умінь, незалежно від фаху.
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ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ В КУРСІ «АЛГЕБРА І ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ»
В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
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Донецький національний університет, м. Донецьк, УКРАЇНА
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Теорія чисел відноситься до класичних математичних курсів, і
вивчення її завжди було необхідною складовою математичної освіти. За
останні десятиріччя відбулися суттєві зміни у відношенні до цього курсу,
перегляд його місця в навчальних планах та програмі класичних
університетів. Пройшло природне з позицій сучасної математики
об’єднання теорії алгебраїчних структур і теорії чисел в одну дисципліну із
значним скороченням (особливо у бакалаврській підготовці) навчального
часу на їх вивчення. У зв’язку з цим виникає педагогічна проблема
з’ясування ролі і місця теоретико-числових тем у об’єднаному курсі
алгебри та теорії чисел і вдосконалення методів їх викладання.
Не секрет, що при відповідному формулюванні навчальної програми
багато понять і фактів з теорії чисел можуть бути «поглинуті» більш
загальними і потужними алгебраїчними поняттями і фактами. Наприклад,
теорію конгруенцій за натуральним модулем – одного з ключових
підрозділів елементарної теорії чисел – можна розглядати як окремий
приклад конгруенцій за модулем ідеалу в теорії кілець; зрозуміло, що одну
з відомих і застосовних у теорії чисел малу теорему Ферма можна
тлумачити з позиції теорії циклічних груп тощо.
На зміст і методи навчання (особисто це стосується молодших
курсів) суттєво впливає рівень підготовки студентів. А він має стійку
тенденцію до пониження. І, звичайно, завжди треба мати на увазі те, що
викладений матеріал має бути максимально зорієнтованим на практичні
потреби майбутнього фахівця ( викладача математики, спеціаліста в галузі
застосування електронно-обчислюваних машин, математика-теоретика чи
прикладника і т. ін.) і враховувати потреби суміжних дисциплін.
Враховуючи всі ці факти, можна зробити висновки, що теоретикочислові розділи і результати (не як окремий випадок більш загальних
формальних теорій, а самостійний об’єкт вивчення) повинні бути включені
до програми з алгебри і теорії чисел. Це, насамперед, стосується теорії
подільності, включаючи ланцюгові дроби, і теорії конгруенцій за
натуральним модулем, теорії простих чисел, теорії числових функцій і, в
оглядовому плані, теорії степеневих лишків.
В той же час велику, важку і цікаву теорію квадратичних лишків не
варто включати до обов’язкових тем (вона може бути викладена в
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спеціальних розділах математики при магістерській підготовці чи у
творчих завданнях). Те ж саме стосується теорії індексів, розділів
аналітичної теорії чисел тощо.
Але й те, що рекомендується до включення в програму обов’язкового
курсу з алгебри та теорії чисел, вимагає з боку викладача ретельного
аналізу, селекції, розробки якісних дидактичних засобів, спрямованих,
насамперед, для організації самостійної роботи студентів і контролю за
нею.
У зв’язку з цим автором спланований навчальний матеріал з теорії
чисел в межах одного змістового модуля: розроблені тексти двох
індивідуальних завдань (у 25 варіантах) і детальні вказівки до їх
виконання, матеріали для проведення практичних занять, включаючи
матеріали для самопідготовки, самоконтролю, тематику творчих завдань;
сформовані тексти двох проміжних контрольних робіт, а також матеріали
для модульного контролю, які складаються з тестів (з вибором правильної
відповіді із декількох запропонованих), тематичної контрольної роботи,
теоретичної контрольної роботи.
При формуванні змісту практичних занять автор використовує ідеї
діяльнісного підходу до організації навчання.[1] На кожному з
організаційних етапів діяльності (мотиваційному, пізнавальному,
контролюючому) евристично-пізнавальна діяльність відбувається за
допомогою таких видів практичних завдань: математичних диктантів,
контрольних питань практичного чи теоретичного характеру,
різноманітних тестових завдань, завдань для самостійного опрацювання
студентами як базового, так і підвищеного рівня складності і т. ін.
Забезпечення
активної
пізнавальної
діяльності
студентів
відбувається також за допомогою індивідуальної, групової і фронтальної
видів роботи [3].
Всі викладені вище положення знайшли своє відображення у
магістерській роботі «Методичне забезпечення практичних занять і
контролюючих заходів з розділу «Теорія чисел» курсу «Алгебра і теорія
чисел»», захист якої відбудеться у червні 2009 р.
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У сучасному світі найбільше цінуються знання і вміння людей.
Особливо цінними є знання людей, які навчають підростаюче покоління.
Тому оцінка знань та вмінь студентів вищих педагогічних навчальних
закладів повинна ґрунтуватись на справжніх знаннях, вміннях і навичках,
які вони отримують із дисциплін, що вивчають та повинна бути
об’єктивною.
Основними методами організації контролю знань студентів у
сучасних вищих навчальних закладах є такі: письмовий, графічний,
практичний, програмований, тестовий, за допомогою аудіовізуальних
технічних засобів [2].
Проаналізувавши навчально-методичну літературу та погляди
вчених, можна поділити всі види контролю на усну і письмову перевірку.
Щодо усних методів контролю, то вони знаходять своє застосування при
безпосередньому спілкуванні викладача і студентів на практичному занятті.
Вони допомагають викладачеві отримати інформацію про рівень засвоєння
навчального матеріалу студентами і здійснити необхідні педагогічні дії, а
студентам глибше розібратися з матеріалом, який вивчається.
Усна перевірка буде більш ефективною, якщо розширити діапазон
форм її застосування, відійти від трафаретного опитування, яке часто
перетворюється в діалог між викладачем і одним із студентів. Тому до
усної перевірки повинні залучатися всі студенти і з дозволу викладача
можуть доповнювати відповідь або й навіть виправляти відповіді.
Щодо переваг усного опитування, то вони полягають в тому, що
здійснюється контроль не тільки знань, а й вербальних здібностей,
виправляються помилки не тільки у фактичному матеріалі, а й у мовному.
Недоліком є, на нашу думку, великі витрати навчального часу.
Письмова форма перевірки знань застосовується тоді, коли потрібно
продіагностувати інформативність відповіді. Цю форму вважають головною,
бо вона має низку переваг: відповідь фіксується і її «тверда копія» залишається
і може бути використаною повторно. Для письмових відповідей можна
встановити чіткіші критерії, чим забезпечується вища об’єктивність
діагностування. Але і є недоліки. Навіть якщо всі викладачі користуватимуться
однаковими критеріями оцінювання письмової роботи, суб’єктивізм буде
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завжди присутнім. Серед факторів, що впливають на педагогів при оцінюванні
письмових робіт, виділяють такі, як обсяг письмової продукції, граматичні й
орфографічні помилки, почерк, послідовність оцінювання робіт, стать
викладача і студента, ставлення до студента [2].
Підхід, який зараз все частіше і частіше нав’язується в сучасних
університетах, про «тотальне» оцінювання студента майже при кожній
зустрічі з викладачем, принаймні при вивченні математичних дисциплін
можна вважати в деякій мірі не вірним, а можливо навіть й шкідливим.
Справа в тому, що на практичних заняттях з математики найголовніше, що
повинен робити викладач, це навчати студентів цій науці, зокрема вчити їх
думати, аналізувати, прогнозувати, читати і розуміти математичну
літературу, а також, що не менш важливо і в інших науках, висловлювати
свої ідеї і відстоювати свою точку зору на ту чи іншу проблему. Якщо ж
ми захопимся тим, що схочемо на кожному занятті оцінити його, то всього
сказаного вище ми не зробимо, бо студент на такому занятті буде
перейматися оцінкою, а не розмірковувати разом з викладачем чи іншими
студентами про математичні проблеми, що розглядаються на цьому занятті
і, зрозуміло, серйозно втратить в розвитку.
По-друге, студент – це доросла людина і заохочувати його чи карати
на кожному занятті випадковою оцінкою за якусь окрему фразу (на більше
просто не вистачить часу у викладача) ні до чого доброго не приводить.
Така оцінка буде зовсім необ’єктивною, а значить зі всіх сторін
шкідливою.
Інша справа, коли заздалегідь, за декілька тижнів, оголошується, що
відбудеться заняття, яке повністю присвячене з’ясовуванню того, який
рівень знань кожного студента з того чи іншого розділу. Оцінка, одержана
на такому занятті, є об’єктивною, до такого заняття студент готується
дома, на практичних заняттях і під час індивідуальної роботи. Ця оцінка
однозначно дає інформацію про розуміння матеріалу і володіння
предметом як студентові, так і викладачеві, а також деканату і ректорату.
Письмову і усну перевірки, як форми контролю успішності студентів,
часто називають суб’єктивними, їм протиставляються об’єктивні тести.
На перший погляд тест – це добра справа, з допомогою якої можна
ефективно і швидко (особливо для викладача) перевірити рівень
підготовки студента з тих чи інших проблем. Проаналізуємо, чи все це так,
якщо йдеться про перевірку знань студента з математичних дисциплін.
Почнемо із задач. Здається, ці комп’ютерні тести прямо для них і
придумані. І це так, якщо рівень підготовки студентів дуже високий, вони
володіють хорошою математичною культурою і здатні самі, отримавши
оцінку комп’ютера, розібратись, де вони помилились. На превеликий жаль,
ми вже давно не маємо таких студентів, нинішні здобувачі вищої освіти в
переважній більшості не мають всього перерахованого вище, дуже часто
вони не здатні у випадку неправильної відповіді самі знайти помилки і
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тому тест, проведений на комп’ютері, нічого не дасть їм для розвитку,
адже вони в більшості випадків і без тесту знають, що задач на ту чи іншу
тему вони розв’язувати не вміють. З іншого боку, кількість негативних
оцінок при комп’ютерному (об’єктивному) оцінюванні різко зросте, і варто
сказати, що далеко не всі вони будуть реально відображати стан справ із
знаннями студента. Справа в тому, що комп’ютер оцінює правильна чи
неправильна відповідь в розв’язаній задачі, але він не аналізує спосіб її
розв’язування, а студент може в цілому зовсім правильно розв’язувати
задачу, а неправильна відповідь одержується ним в результаті якоїсь
механічної помилки. На це йому може вказати лише викладач
кваліфіковано перевіривши і проаналізувавши цю роботу. Саме через це, з
нашої точки зору, не слід нині дуже захоплюватись тестами для навчання
студентів різним математичним дисциплінам, їх можуть ефективно
використовувати хіба що самі студенти для самоперевірки своїх знань.
Якщо підходити до цього неформально, то можна чітко сказати, що
жоден комп’ютер не дасть відповіді на поставлені питання, а тому без тісного
контакту студента і викладача неможлива ні ефективна подача всього того, що
є в цій науці, ні з’ясування того, як і наскільки глибока студент зрозумів
основні ідеї і методи тієї чи іншої галузі математичної науки. Педагогічні
університети в основному готують вчителів математики, які повинні вміти
чітко і лаконічно висловлювати свої думки, захищати і відстоювати свою
точку зору, вони повинні під час навчання в університеті «навчитись
говорити». Постійна робота з комп’ютером не зовсім сприяє цьому [1].
Незважаючи на те, що найбільш об’єктивним інструментарієм
контролю вважають тест, але не всі необхідні характеристики засвоєння
можна одержати засобами тестування. Такі, наприклад, показники, як
уміння конкретизувати свою відповідь прикладами, знання фактів, уміння
логічно і доказово висловити свою думку діагностувати тестуванням
неможливо. Це означає, що тестування повинно обов’язково поєднуватися
з іншими формами і методами контролю.
Ми повинні вибрати правильне співвідношення між навчанням і
контролем знань студентів під час їхньої роботи в університеті і не варто
дуже захоплюватись різними новітніми зарубіжними віяннями здійснення
процесу підготовки майбутніх фахівців, бо система їх підготовки в області
математики в нашій державі до недавнього часу була значно кращою, ніж в
багатьох державах західного світу, на яких ми зараз чомусь намагаємось
рівнятись, забуваючи про наші традиції і здобутки в царині освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний
посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури,
2003. – 316 с.
2.Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів:
Навчальний посібник. – К.; Україна, 1998. – 343с.
145

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
ЗАСОБИ НАВЧАННЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
О.Тарас,
студентка,
Національний педуніверситет ім. Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, УКРАЇНА
Науковий керівник: Н.В.Кульчицька, канд. педагог. наук, доцент
E-mail: kulchytska@rambler.ru
Засоби навчання як складова системи навчання розробляються
відповідно до вимог певної педагогічної технології, у рамках якої вони
застосовуються з метою досягнення мети навчання. Вимоги до
матеріальних об'єктів, які утворюють навчальне середовище, повністю
поширюються і на засоби навчання, які мають і повинні відповідати
санітарно-гігієнічним вимогам. Технічна реалізація цих засобів має (разом
із дидактично обґрунтованим предметним наповненням) забезпечувати
педагогічну доцільність уведення до системи навчання.
Навчання завжди було пов'язане із застосуванням технічних засобів,
які розширювали можливості і підвищували ефективність подання
навчального матеріалу, його засвоєння, управління навчальним процесом.
За останні 10-15 років практично вийшли з ужитку в школах
кінопроекційні засоби, аналогові магнітофони і відеомагнітофони. Цифрові
засоби збереження і відтворення аудіо-візуальних даних також за останні
п'ять років суттєво змінились. Розвиток засобів навчання зумовлює і
розвиток нових методів навчання, відродження тих методів, які не могли
бути реалізовані без застосування комп'ютеризованих засобів навчання. До
таких методів, яким дали нове життя засоби навчання нового покоління,
належать методи «інтерактивного навчання».
Способи класифікації засобів навчання детально описані в науковопедагогічній літературі [1]. Основною і визначальною відмінністю засобів
навчання нового покоління від попереднього покоління технічних засобів
навчання (ТЗН) є програмно-апаратна реалізація, тобто їх обов'язковими
складовими є не тільки пристрої відтворення звуку і зображення,
принципи фізичної реалізації яких не набагато відрізняються від реалізації
засобів навчання, розроблених двадцять і більше років тому, а й програмні
засоби, що застосовуються для управління ними.
Принциповою відмінністю засобів навчання нового покоління є
також цифровий спосіб зберігання даних, застосування цифрових носіїв,
які забезпечують високу якість, компактність носіїв і простоту пошуку
необхідних фрагментів. Цифрове подання даних уможливлює
гіпертекстове і гіпермедійне подання навчального матеріалу, яке
неможливо реалізувати за інших умов.
Узагальнюючи підходи, які прийняті раніше, можна виділити групи
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засобів навчання щодо форм і способів подання навчального матеріалу:
• статичні проекції (схеми, фотографії, карти, графіки, діаграми тощо);
• динамічні проекції (анімаційні зображення, відеофрагменти,
динамічні керовані моделі);
• відтворення звуку (звуковий супровід відео- та анімаційних
зображень, динамічних керованих моделей). [2]
Мультимедійні засоби подання навчального матеріалу за деякими
функціями, що ними підтримуються, належать до засобів унаочнення
нового покоління.
Для визначення місця мультимедійних засобів навчання у системі
засобів навчання та в навчальному процесі слід враховувати те, що їх
педагогічно доцільне застосування [2]:
− сприяє розвитку в учнів наочно-образного мислення;
− стимулює увагу (мимовільну і довільну) на етапі подання
навчального матеріалу;
− активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів;
− допомагає пов'язати теоретичні питання з практикою;
− збільшує можливості показу практичних застосувань явищ, які
безпосередньо не можуть спостерігатись на уроці;
− створює можливості для моделювання процесів і явищ;
− дає змогу в найбільш доступній формі систематизувати й
класифікувати явища із застосуванням схем, таблиць, спеціальним
чином форматованого тексту тощо;
− сприяє формуванню мотивації навчання, підвищує інтерес до
навчання, створює установку на ефективне навчання;
− допомагає досить швидко й просто оцінити рівень засвоєння
навчального матеріалу суб'єктами навчання і групою (класом) у
цілому.
Оскільки для математики переважним є застосування знаковосимвольних моделей, протягом багатьох років вважалось, що засоби
навчання повинні використовуватись, переважно, для унаочнення
навчального матеріалу. Можливість реалізації динамічних керованих
наочних моделей абстрактних об'єктів (графіків функцій, геометричних
об'єктів на площині і у просторі), яка з'явилась завдяки появі комп'ютерноорієнтованих засобів навчання, практично відкрила нову еру в методиці
навчання математики. Учням стала доступною перетворювальна діяльність
з об'єктами вивчення, причому під час такої діяльності уже не вимагається
від учнів виконання великих обсягів рутинних дій, що дозволило в процесі
навчання зосередитись на виділенні суттєвих зв'язків і закономірностей.
Застосування засобів навчання нового покоління, які дозволяють поєднати
колективні форми навчання й індивідуальну перетворювальну діяльність з
об'єктами вивчення, сприяє формуванню глибоких і систематичних знань,
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стійких і усвідомлених навичок [1].
Існує безліч способів застосування мультимедійних систем,
зумовлених принципом інтерактивності навчання. Нині в Україні
налічується понад 150 різноманітних україномовних педагогічних
програмних засобів, які мають відповідні грифи МОН України [3].
Більшість з них можна використати для певних видів роботи з
мультимедійними комплексами (МК).
Незалежно від навчальних технологій і засобів навчання, які
використовує вчитель, основні передумови успішного проведення уроку є
тими самими, що й за умов застосування традиційних технологій навчання.
Насамперед, кожне навчальне заняття (урок) повинне мати чіткий план і
структуру, наперед визначену мету й результати, досягнення яких можна
перевірити. Навчання є тривалим процесом, найменшим у часі елементом
якого є урок. Уроки можуть бути різними за типом, внутрішньою
структурою і методикою проведення (і в кожному випадку методика
застосування засобів навчання особлива).
Наприклад, вивчення теми «система координат» можна вводити,
починаючи з прикладів орієнтування на місцевості. На пропедевтичному рівні
це можливо з використанням програмних засобів, які імітують переміщення
певного об'єкта. Існують також програмні засоби, у яких передбачено
автоматичне виведення координат курсора на екран, оперативну зміну
масштабу та способів відображення осей, точок побудови.
Для закріплення навчального матеріалу тіло («космічний корабель»)
переміщується в іншу точку, визначаються його координати (кут між
напрямом на тіло і додатним напрямом осі та відстань від початку
координат до тіла). Після цього учням демонструють наступний кадр, на
якому буде зображено полярну систему координат. Цей кадр можна
створити у процесі підготовки до уроку, виконавши зображення на ньому
вже з чітким дотриманням вимог до побудов такого типу.
Обов'язковою передумовою ефективної реалізації активних
(інтерактивних) методів навчання є наявність у вчителя достатньої за
обсягом бази графічних образів, динамічних керованих моделей, текстових
документів, відеофрагментів, звукових фрагментів тощо. Наявність у
школі найсучаснішого навчального обладнання не означає автоматичного
створення сучасного навчального середовища. Парадоксальним є навіть
зниження якості навчання, яке може іноді спостерігатись внаслідок
неправильного застосування сучасних засобів навчання, перевищення їх
ролі в управлінні навчально-виховним процесом.
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Одним з основних напрямків інформатизації суспільства є
інформатизація освіти на основі інформаційно-комунікаційних технологій,
тому особливо актуальним сьогодні є питання впровадження ІКТ в процес
навчання математики. Використання педагогічних програмних засобів на
уроках математики повинно бути педагогічно виваженим і доцільним,
тільки тоді воно дає незаперечний педагогічний ефект [1].
Розглянемо основні переваги використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні математики:
 збільшення мотивації навчання – новизна роботи з комп’ютером
та регулювання складності поставлених завдань сприяє підвищенню
інтересу до навчання математики.
Комп’ютер може впливати на мотивацію, розкриваючи практичну
значимість математичного матеріалу, що вивчається. Наприклад,
моделювання розв’язування задач в різноманітних умовах (змінюючи
вхідні дані) дозволяє учню побачити значимість задач з параметрами,
аналіз яких ефективно можна реалізувати в ППЗ GRAN 1. І якщо акладено
неоднозначні шляхи розв’язування поставленої задачі, тоді учню надається
можливість проявити оригінальність. Все це вносить у навчання елементи
емоційного піднесення, активізує пізнавальну діяльність, надає роботі учня
дослідницького аспекту, дозволяє оцінити інтегративний характер
інформаційно-комунікаційних технологій щодо вивчення математики;
 розширення можливостей подання навчального матеріалу –
використання різноманітних кольорів, графіки, звуку, музики,
мультиплікації, мови, засобів відеотехніки, що дає суттєві демонстраційні
та імітаційні ефекти.
На етапі мотивації до вивчення теми «Симетрія в просторі» вчитель
проектує на екран фрагмент мультиплікаційного фільму «Алиса в
Зазеркалье», де Аліса розмірковує про відображення у дзеркалі
різноманітних предметів.
На етапі вивчення нового матеріалу з теми «Неперервність функцій»
вчитель за допомогою інтерактивної дошки демонструє презентацію, в
якій акцентується увага учнів до розривних функцій фразою «А раптом
графік
порветься?».
Ця
фраза
супроводжується
фрагментом
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мультиплікаційного фільму «38 попугаев»;
 активне залучення учнів до процесу навчання – кожен учень має
змогу сам регулювати форму та глибину допомоги, спосіб подання
навчального матеріалу; відбувається діалогізація навчального процесу,
спонукання учнів до внутрішнього діалогу.
Наприклад, при вивченні теми «Розв’язання систем лінійних рівнянь
способом додавань» на етапі закріплення вивченого матеріалу доцільно
організувати діяльність учнів з розв’язування систем лінійних рівнянь за
допомогою ПМК «ТерМ 7». Індивідуалізація навчання реалізується за
рахунок вибору режиму розв’язування: автоматичний, перевірка кроку
розв’язування, змішаний;
 якісні зміни контролю за навчальною діяльністю, які
забезпечують гнучкість в управлінні навчальним процесом – використання
комп’ютера забезпечує негайний зворотній зв’язок з учнем, перевірку
правильності виконання дій або результатів розв’язування задачі учнем, а
також визначення характеру помилки і шляхів її усунення.
Можна якісно здійснювати корекцію знань учнів за допомогою
програми автоматизованого рецензування розв’язання задач. При перевірці
письмової роботи з математики вчитель фіксує кожну помилку учня у
вигляді коду зі словника помилок, потім уводить необхідні дані з клавіатури
комп'ютера і кожен учень одержує готову індивідуальну рецензію;
 розширення набору навчальних задач – включає не тільки
збільшення кількості задач, а і введення нових типів задач та регулювання
процесом їх розв’язування.
Наприклад, для свідомого засвоєння знань з теми «Дробовораціональні нерівності» можна запропонувати учням в якості домашнього
завдання попрацювати з програмою «Задача-софізм». Ця програма
представляє собою декілька задач, що розв’язані по кроках. На деякому
кроці припущена помилка, яку учень повинен знайти. Програма регулює
процес відшукання помилки, та, у випадку неправильного вибору,
направляє учня до пошуку правильної відповід;
 формування в учнів рефлексії своєї діяльності – учні можуть
наочно представити результати своєї діяльності.
Розглянемо на прикладі відпрацювання задач з теми «Розкладання
многочленів на множники» (7 клас) за допомогою програми ПМК «ТерМ».
Після вибору необхідного рівня самостійності, учень переходить до
розв’язування задачі. Програма при цьому перевіряє правильність
відповідей: при неправильній відповіді сигнал правильності (світлофор)
засвітлює червону лампочку, при правильній, але не до кінця спрощеній
відповіді – жовту лампочку, а при неправильній – червону. Таким чином,
учень може відразу відреагувати та поліпшити результат своєї діяльності;
 індивідуалізація навчання – врахування особливостей пам’яті,
мислення, сприймання учня, надання йому відповідних індивідуальних
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завдань, забезпечення можливості вибирати той шлях навчання, який
здається учневі найкращим, і надання тієї допомоги, яка йому потрібна під
час роботи з комп’ютером.
Завдання в тренажері «НК-Слушатель: Алгебра и начала анализа.
Итоговая аттестация выпускников. 11» поділяються на 4 рівня, кожне
завдання має 30 варіантів однотипних задач, за рахунок яких вчитель може
створити для кожного учня індивідуальне завдання для самостійного
виконання на уроці. Оформити це можливо завдяки закладкам, що
передбачені в тренажері. Якщо при розв’язуванні завдання учень зазнає
труднощів, в нього є можливість отримати необхідну допомогу: пояснення
того, що необхідно зробити, або формулу з довідника;
 використання ігрових прийомів – подання окремих елементів
процесу навчання у вигляді комп’ютерної гри.
У 6 класі для закріплення вивченого матеріалу з теми «Координатна
площина» учням можна запропонувати гру «Морський бій» з програмного
засобу «Открытая математика 2.5. Функции и графики», яка передбачає
вибір необхідного рівню: початківець, любитель, спеціаліст. Перед учнями
є координатна площина з кораблем, що має деякі координати. Учню
необхідно змінити координати х та у, перетягнувши бігунки за допомогою
миши, та натиснути кнопку «Вогонь». Якщо координати корабля були
визначені правильно, з початку координат відбувається постріл, що
запалює корабель, якщо ж учень помилився, корабель зникає з поля зору;
 залучення до дослідницької роботи – за допомогою комп’ютера
учні можуть здійснити навчальний експеримент, досліджуючи зміни
результату в залежності від умов задачі, перевірити правильність
висунутої гіпотези;
 звільнення від рутинної роботи – на комп’ютер перекладаються
всі технічні операції щодо обчислення значень виразів, побудови графіків та
діаграм тощо, за рахунок чого звільняється час для творчої роботи учнів.
Наприклад, при вивченні теми «Обчислення площ плоских фігур»
побудова графіків функцій не є метою уроку, тому доцільно виконувати
побудови в програмі GRAN 1, звертаючи увагу учнів на взаємне
розташування графіків функцій, які утворюють криволінійну трапецію.
Основні недоліки комп’ютерних навчальних систем найчастіше пов’язані
з недоліками програмного забезпечення навчального призначення, побудованого без врахування дидактичних принципів, неповнотою реалізації потенційних
можливостей використання комп’ютера, власне недоліками комп’ютера як
технічної системи.
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С чего начинается школа
Можно построить замечательные школы, создать великолепные
учебные кабинеты, оснастить их современным учебным оборудованием,
напечатать хорошие учебники – и не будет еще школы. Все это оживает,
очеловечивается, работает, если в школу приходит настоящий учитель –
личность [1].
Гуманизация образования, переориентация обучения на развитие
личности с высоким уровнем общей культуры и самосознания, переход
школы на 12-летнее среднее образование и на 12-бальную шкалу
оценивания учебных достижений учащихся требуют усиленного внимания
к личности учителя, который внедряет идеи реформы в жизнь. С этой
целью следует уточнить требования к современному учителю математики
и опираясь на них, изменить технологию его подготовки и переподготовки.
Сегодня школе нужен творческий учитель.
Кто может воспитать творческую личность
Легко понять такую зависимость: творческий учитель воспитывает
творческую личность. Талантливые учителя сознательно или неосознанно следуют
творческой логике педагогического процесса, пропуская их через собственную
педагогическую индивидуальность.
Можно научить тому, что знаешь, а воспитать можно только то, чем
владеешь сам. Следуя этой простой истине делаем вывод, что творческую
личность может воспитать только творческий педагог. Однако этого
недостаточно. Элементы творчества присутствуют в любом педагогическом
процессе, так как обучаемый, как личность, всегда уникален и неповторим.
Для педагогической деятельности, характерны определение
проблемы, выдвижение гипотезы, поиск и внедрение ее решения, проверка
на практике. В процессе работы учитель математики решает
разнообразные педагогические задачи, как типовые, так и нестандартные,
поэтому педагог строит собственную деятельность по общим правилам
эвристического поиска. Таким образом, для того чтобы формировать
творческую личность обучаемого, учителю недостаточно быть только
творческой личностью, он так же должен определенным образом суметь
построить ученый процесс.
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Можно ли научить творчеству
Л.С.Выготский писал: «Обучить творческому акту искусства нельзя,
но можно воспитателю содействовать его образованию и появлению». Если
познакомиться с обязательной для учителя творческой логикой
педагогического процесса, то включиться в творчество будет легче.
Весьма проблематично научить кого-либо творчеству. Творчеству
можно научиться. И этот процесс будет происходить более быстрее и
качественней, если знать его психологические закономерности, если учебную
деятельность обучаемых организовывать с использованием эвристически
ориентированных методов, форм, средств, содержания обучения.
Понятно, правильное построение ученого процесса требует от
учителя большой самоотдачи и соответствующей психологопедагогической подготовки. Последнему необходимо уделять особое
внимание, что обязывает высшую школу вносить значительные
коррективы в подготовку специалистов. Важнейшая часть этого процесса –
эвристическая деятельность студентов. Только те знания, к которым
человек пришел через собственное открытие, собственный опыт, мысль и
действие, становятся действительно его достоянием. Для будущего
учителя математики это также является первым практическим опытом
того, как организовывать эвристическую деятельность.
Вместо выводов
Современная психолого-педагогическая наука достаточно основательно
изучила педагогические, методические, дидактические основы и
закономерности деятельности учителя, а творческие, эвристические
компоненты его труда остаются еще мало познанными. В этом аспекте важно
целенаправленно в системе общепедагогической подготовки в качестве
отдельной выделять подготовку будущего учителя математики к организации
и управлению эвристической деятельности учащихся. Нами разработана такая
методическая система, которая позволяет сформировать готовность учителя
математики к организации и управлению эвристической деятельностью
учащихся. Она осуществляется в три этапа. Цель первого этапа – это
мотивация студентов к профессиональной эвристической деятельности и
погружение студентов в собственную эвристическую деятельность. Второй
этап характеризуется изучением основ организации учебного процесса в
различных учебных заведениях современного типа. При этом нами делается
акцент на содержании, методах, формах, средствах эвристического обучения
математики. Третий этап посвящен формированию знаний об эвристическом
обучении математики как технологии обучения и формированию
практических умений организовывать и управлять эвристической
деятельностью учащихся.
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У структурі загального психологічного розвитку людини особливе
місце посідає просторове мислення, яке забезпечує формування
узагальнених та динамічних уявлень про оточуючий світ, його соціальні
цінності, емоційне відношення до явищ дійсності, їх етичної та естетичної
оцінки.
Одним з основних завдань вивчення стереометрії в сучасній школі є
розвиток просторового мислення (див. [2]). Але просторове мислення
школярів розвивається різними шляхами, причому часто цей процес
відбувається стихійно, без цілеспрямованого впливу педагога [3].
Однією з основних причин ускладнень при залученні дітей до
діяльності з просторовими образами є недостатній рівень навчальнометодичного забезпечення цього процесу (див. [3]).
Актуального значення набула ця проблема у вивченні геометрії,
особливо стереометрії, яке ґрунтується на розпізнаванні, побудові та
переміщенні геометричних образів (див. [4]).
Необхідною умовою розвитку просторового мислення в учнів є
розробка спеціального інформаційного середовища навчання стереометрії,
що ґрунтується на наукових психолого-педагогічних дослідженнях
особливостей просторового виду мислення (див. [1] ).
Інформаційне
середовище
навчання
стереометрії,
окрім
загальноприйнятих елементів таких, як підручники, посібники, методична
література, дидактичні комп’ютерні програми тощо, повинно включати
наступні елементи:
1.Методичний комплект для діагностування рівня розвитку
просторового мислення учнів.
2.Комплекс візуальних інформаційних схем, зошитів, конспектів,
таблиць з теоретичного матеріалу, системи візуальних задач зі стереометрії
та їх методичний супровід, які сприятимуть розвитку просторового
мислення учнів в процесі навчання.
В сучасній науково-методичній літературі розроблені ґрунтовні
діагностичні методики, спрямовані на дослідження рівня розвитку
просторового мислення (див. [4]). Але більшість з них не пристосовані для
проведення
масової оперативної діагностики учнів та, крім того,
повноцінно не діагностують розвиток специфічних для стереометрії
елементів структури просторового мислення.
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На основі апробації у Донецькій гімназії №92 діагностичного
комплекту „Просторове мислення”, розробленого в магістерській роботі
М.А.Заворотинської, здійснено уточнення методики діагностики
просторового мислення, вдосконалення змісту тестових завдань з метою їх
відповідності вимогам педагогічних вимірювань.
Важливою особливістю просторового мислення є перекодування та
оперування образами, що виникають на різній наочній основі. Тому
головним методом активізації та розвитку просторового мислення учнів є
реалiзацiя принципу візуалізації [1].
Для розвитку просторового мислення в процесі навчання
стереометрії розроблені інформаційні схеми з теоретичного матеріалу за
темами „Аксіоми стереометрії” та „Паралельність прямих та площин”, що
побудовані за принципом візуалізації інформації. Головним призначенням
візуальних інформаційних схем є аналіз структури елементів навчальної
інформації і формування стандартних зорових образів.
За принципом візуалізації інформації розроблені графічні вправи для
розвитку образного мислення учнів до теми „Паралельність прямих та
площин”, які виконують і специфічні функції: 1) функція формування
стандартних зорових образів; 2) функція розвитку вмінь перекладати
інформацію з однієї форми представлення в іншу (вмінь здійснювати
візуальний переклад).
Важливим
аспектом
моделювання
та
конструювання
інформаційного навчаючого середовища зі стереометрії є використання
комп’ютерних технологій (див. [1]).
Розроблені матеріали можуть застосовуватися для проведення
діагностики та розвитку просторового мислення на уроках стереометрії за
темами „Аксіоми стереометрії” та „Паралельність прямих та площин”.
Перспективними напрямками забезпечення розвитку просторового
мислення в процесі навчання стереометрії є створення системи візуальних
інформаційних схем та візуальних задач для інших тем, урізноманітнення
елементів інформаційного навчаючого середовища, вдосконалення шляхів
застосування комп’ютерних технологій для розробки інформаційного
навчаючого середовища зі стереометрії.
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Наиболее характерными свойствами математических объектов, которы
изучаются в курсе математического анализа являются сходимость,
непрерывность, дифференцируемость, область сходимости и др.
Обстоятельный анализ свойств функций немыслим без выхода в комплексную
1
плоскость. Вот простой пример: функция f ( x) =
одинаково хороша
1 + x2
(бесконечно дифференцируема) во всех точках числовой оси, а её ряд Тейлора
1
= 1 − x 2 + x 4 − ... перестает сходиться при x ≥ 1 .
2
1+ x
Причину этого нельзя понять, оставаясь в действительной области:
ведь точки x = ±1 , разделяющие множества сходимости и расходимости
ряда, ничем не примечательны для нашей функции. Но выход в
комплексную область сразу разъясняет явление: на окружности x = 1
лежат точки x = ± −1 , в которых функция f обращается в бесконечность,
из-за них ряд и перестает сходиться.
Переход к рассмотрению функций комплексного переменного
необходим в целом ряде вопросов. Он столь же естественен, как переход
от поля действительных чисел к алгебраически замкнутому полю
комплексных чисел. И удивительно – для функций от комплексных чисел,
тех самых, которые по знаменитой теореме Фробениуса дают единственно
возможное расширение поля действительных чисел с сохранением
алгебраических свойств, удается построить и анализ, столь же полный и
стройный, как анализ функций действительного аргумента.
Переход к комплексному анализу дает возможность глубже изучить
элементарные функции и установить интересные связи между ними. Так
тригонометрические функции оказываются простыми комбинациями
1
показательных, например, cos x = e x −1 + e− x −1 .
2
Вскрываются такие неожиданные и замечательные соотношения
между действительными и «мнимыми» величинами, как скажем

(

(

−1

)

−1

=e

π

− + 2 kπ
2

)

, k = 0, ±1,...

В действительном анализе стройная теория развивается лишь для
однозначных функций, а многозначные часто доставляют много
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неприятностей. В комплексном анализе удается выяснить природу
многозначности и построить безупречную теорию многозначных функций.
Целью данной работы является изучение и сравнительный анализ
свойств степенных рядов для действительного и комплексного
переменного, который заключается в следующем:
 Сравнить определения понятий действительного и комплексного
степенного ряда, определить их свойства.
 Выявить связи между степенными рядами от действительного и
комплексного переменного.
 Выяснить, что общего и в чем различия между такими свойствами
как непрерывность и дифференцируемость степенных рядов в C и R.
 Определить связь между рядами Лорана и рядами Фурье.
Не останавливаясь подробно на необходимых определениях и
понятиях, поскольку их можно найти в учебных пособиях по
математическому анализу и теории функций комплексного переменного,
сформулируем выводы.
Cравнительная таблица свойств степенных рядов
для действительного и комплексного переменного
Степенной ряд действительного
переменного
∞

Вид
ряда

∑ cn ( x − x0 )n

сходимости

( − R, R )

Непрерывность
суммы
ряда

∞

∑ c ( z − a)

n

n

n =0

Область

Степенной ряд комплексного
переменного
n =0

z <R

Сумма ряда непрерывных
функций, мажорируемого
на некотором отрезке [a,b],
есть функция, непрерывная
на этом отрезке

Если ряд u1 ( z ) + ... + un ( z ) + ... (1) сходится
равномерно в области G и все члены этого
ряда суть непрерывные функции в точке z0
области, то и сумма ряда будет непрерывной
функцией в той же точке
ряд Пусть радиус сходимости степенного ряда

Поч- Если степенной
ленная s( x) = a0 + a1x + a2 x 2 + ... + an x n
диффе имеет интервал сходимости
ренциру- (− R; R) , то ряд
емость ϕ ( x) = a + 2a x + ... + na x n−1
1
2
n
ряда

∞

f ( z ) = ∑ cn z n

(1) равен R ( R ≠ 0) . Тогда

n =0

этот ряд можно почленно дифференцировать в
круге z < R любое число раз. Получаемые
(2), полученный почленным при дифференцировании ряды имеют тот же
дифференцированием ряда радиус сходимости, что и ряд (1)
(1), имеет тот же интервал
сходимости ( − R; R ) ; при
этом ϕ ( x ) = s′( x ) , если

x <R
Анали
тическое
продолжение

x

Функции e ,sin x,cos x
явля ются аналитическим
продолже нием функций
e z ,sin z ,cos z , с действительной оси на всю
комплексную плоскость

Пусть выполнены следующие условия:
1)функция f(z) определена на множестве E;
2)функция F(z) регулярна в области D, содержащей множество E; 3) F ( z ) ≡ f ( z ) , при
z ∈ E . Тогда функция F(z) называется
аналитическим продолжением функции f(z)
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Подводя итог проведенной мной работы по изучению темы свойств
степенных рядов для действительного и комплексного переменного можно
сказать следующее.
Если степенной ряд состоит из непрерывных функций, то сумма
степенного ряда будет тоже непрерывной функцией, как для
действительного, так и для комплексного переменного.
Для действительного переменного сумма степенного ряда будет
непрерывной функцией на всяком отрезке, лежащем внутри интервала
сходимости, а для комплексного переменного, если ряд сходится равномерно в
области G и все члены этого ряда суть непрерывные функции в точке z0
области, то и сумма ряда будет непрерывной функцией в той же точке.
Дифференцировать степенные ряды можно любое число раз, и при
этом ряды, полученные после дифференцирования, имеют те же области
сходимости, что и изначальные, как для действительного, так и для
комплексного переменного.
Почленно дифференцировать можно степенной ряд для
комплексного переменного, если область сходимости есть круг радиуса R,
а степенной ряд для действительного переменного, если интервал
сходимости (-R, R).
Ряд Фурье функции ϕ (t ) , t ∈ [0;2π ] , записанный в комплексной
форме, является рядом Лорана функции f ( z ) = ϕ (t ) , где z = eit , на
единичной окружности { z = 1} . Очевидно и обратное, что ряд Лорана
функции f ( z ) на единичной окружности является рядом Фурье функции
f (eit ) = ϕ (t ) на отрезке [0;2π ] .
Такие функции, как e z ,sin z,cos z , определяются как аналитическое
продолжение функций e x ,sin x,cos x с действительной оси на всю
комплексную плоскость.
Проведенный сравнительный анализ свойств степенных рядов есть
способ установления межпредметных связей курсов математического
анализа и теории функций комплексного переменного. Проведение
аналогий между свойствами математических объектов, сравнений их
ключевых характеристик способствует лучшему пониманию и усвоению
материала, иллюстрирует разносторонность и цельность математики.
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Важной составляющей частью информатизации современного
общества является использование информационных технологий в
образовании. Процесс компьютеризации этой сферы человеческой
деятельности создает предпосылки для широкого внедрения в
педагогическую практику преподавание различных предметов с
использованием компьютерных технологий обучения.
Существует два основных мотива использования информационных
технологий в курсе изучения геометрии: первый связан с тем, что
компьютерные методы в последнее время все шире используются в
геометрической науке; второй – с тем, что применение компьютерных
технологий в курсе геометрии может существенно повысить качество
усвоения изучаемого материала, интенсифицировать учебный процесс,
развить творческие способности.
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс
совершается прежде всего через компьютерно-ориентированный урок, а
потом через компьютерную программу.
Нашей задачей является разработка компьютерно-ориентированного
обеспечения темы «Решение треугольников» для учеников девятого класса
средней общеобразовательной школы. Речь идёт о построении
компьютерных обучающих программ, реализующих эвристическое
обучение математике – эвристико-дидактические конструкции (ЭДК). В
отличие от существующих программных средств созданные нами
программы постепенно приблизят обучаемого к поиску решения и
нахождению ответа в процессе эвристического диалога, когда
акцентируется внимание на теоретических фактах, некоторых методах
решения задачи, будет предлагаться "размытое наведение" на поиск
решения и даваться возможность самостоятельно найти "свой путь" к
открытию, решению и проверке результатов.
Цель данной разработки – подготовить обучаемого к
самостоятельному процессу поиска решения системы эвристических задач
по данной теме через актуализацию основных умений и навыков.
Технология работы с программами по данной теме заключается в
следующем:
159

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
1) Программа актуализации знаний. Примером такой программы
может служить «Тест-коррекция», главная идея которого в следующем:
требуется определить, является ли вид предложенного ниже предложения
правильным и предлагается два варианта ответа: да или нет. Если ученик
допускает ошибку в выборе правильного ответа, то ему предлагается
информация о том, в чём заключается ошибка, а если ответ правильный, то
объясняется почему.
2) Программа «Задача-метод». Ученику предлагается перед
решением задач по этой программе ознакомиться с общими сведениями; к
задаче прилагается несколько способов её решения. Учащемуся
необходимо выбрать правильный и наиболее рациональный на его взгляд
способ решения каждой из предложенных задач. Далее приводится
программа коррекции с акцентом на поиске решения.
3) Программа «Задача-софизм». Ученику предлагается перед
решением задач ознакомиться с общими сведениями; текст программы
представляет собой цепочку выполненных действий по решению задачи, в
которой на одном этапе допущена ошибка. Цель – найти ошибку в
рассуждении. После выбора этапа содержащего ошибку ученик получает
коррекции с обсуждением и анализом допущенной ошибки в решении
задачи.
4) Эвристики и поиск решения задачи. Ученику предлагается перед
решением заданий ознакомиться с общими сведениями. Далее
предлагаются эвристические задания по теме, в которых даются
эвристические подсказки по поиску пути решения каждой из них. После
решения задания учащийся может проверить правильность своего ответа.
Если не справился с решением, то он может посмотреть решение данного
задания. Переход к решению следующего задания и возвращение к
предыдущему осуществляется с помощью предусмотренных программой
кнопок.
Выше перечисленные конструкции ЭДК представляют собой
следующие компьютерные материалы: тесты на актуализацию знаний по
теме «Теорема косинусов», «Теорема синусов»; программа «Задачаметод», состоящая из набора пяти задач по теме «Теорема косинусов»;
система эвристических задач по теме «Теорема косинусов» с
эвристической подсказкой; программа «Задача-софизм» по решению
системы задач по теме «Теорема синусов»; система эвристических задач
по теме «Теорема синусов» с эвристической подсказкой.
Таким образом, изучение материала темы и самостоятельная работа с
использованием различных компьютерных программ из серии ЭДК делает
этот процесс эффективным, способствует открытию закономерностей, их
экспериментальной проверки, нахождению ошибки и построению
контрпримеров, приближает нахождение поиска решения более сложных
задач, т.е. закладывает эвристические умения.
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ОРІЄНТУЮЧИСЬ НА ЕВРИСТИЧНЕ НАВЧАННЯ
З.Чухрай,
аспірант,
Сумський держ. педуніверситет ім. А.С.Макаренка,
м. Суми, УКРАЇНА
E-mail: zorianachyk@mail.ru
Науковий керівник: О.С.Чашечникова, канд. педагог. наук, доцент
Успішна навчально-пізнавальна діяльність студентів значною мірою
залежить від залучення їх до дослідницької діяльності та розвитку
дослідницьких здібностей, що відносяться нами до компонентів творчого
мислення (спираємось на систему, запропоновану О.С.Чашечниковою).
Складовою її є й евристичність мислення.
Евристична діяльність характеризує процес продуктивного
(творчого) мислення. Вона не передбачає наявності вмінь діяти „за
шаблоном”, а орієнтує на досягнення наперед не відомого результату.
А.Дістервег, намагаючись обґрунтувати переваги евристичного
методу на прикладі викладання стереометрії, дійшов до висновку, що
набагато важливіше знати шляхи, що приведуть до доведення, ніж саме
доведення. Специфіка евристичного навчання дозволяє викладачу надати
студентам більше самостійності, спонукає до творчого пошуку.
На жаль, систематичне застосування евристичного методу в процесі
навчання будь-якої дисципліни, зокрема й математики, потребує набагато
більше часу, ніж відведено навчальним планом на вивчення дисциплін
математичного циклу. Головним аргументом викладачів вузів (та й
вчителів загальноосвітніх шкіл), які утримуються від впровадження
евристичних ідей в процес навчання, є те, що часу не вистачає навіть на
вивчення матеріалу через повідомлення готових знань, причому такий
підхід вимагає його значно менше.
Ми пропонуємо одну з можливостей вивільнити час на заняттях з
математики для впровадження евристичних методів навчання.
Орієнтуючись на розвиток дослідницьких здібностей студентів
коледжів в процесі вивчення математики з врахуванням ідей евристичного
навчання, для раціонального використання виділеного навчального часу
нами розроблена авторська комп’ютерна програма консультуючонавчаючого характеру (рис.1).
Суть розробленої консультуючо-навчаючої програми полягає в тому,
що студентам (учням) пропонуються питання з певної теми (модуля,
розділу) у тестовому вигляді довільного характеру (репродуктивні; на
перевірку знання теоретичного матеріалу; з акцентом на відтворення
алгоритму дій та на дослідницьку діяльність; такі, що дають можливість
сконструювати власну відповідь), що вимагають однієї чи двох правильних
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відповідей. Після того, як відповіді на всі питання отримано, на екран
подаються результати тестування (оцінка) та надається можливість
переходу до теоретичного матеріалу, що відповідає запропонованим
запитанням.

Рис. 1 Фрагмент консультуючо-навчаючої програми з теми „Вектори та
операції над ними” для випадку двох відповідей
Консультуючо-навчаюча програма, що пропонується, може
використовуватись:
а) як програма консультуючого характеру, що дає змогу студенту
(учню) перевірити та, при потребі, самостійно усунути прогалини в
теоретичних знаннях; реально оцінити власний рівень знань та ін.;
б) як програма навчаючого характеру – дозволяє займатися самоосвітою, більш глибоко розглядати питання, відпрацьовувати навички швидкого виконання завдань, які можуть бути складовою частиною дослідницьких завдань та ін.;
в) при здійсненні двостороннього зв’язку „викладач (вчитель) ⇔
студент (учень)” дає змогу першим на певному етапі оперативно оцінити
загальну картину навченості других та скорегувати власну діяльність;
г) для оперативного здійснення контролю за навчально-пізнавальною
діяльністю (дозволяє вивільнити час для розв’язування завдань дослідницького характеру).
Методика роботи з програмою, що пропонується, докладніше
описана в публікаціях.
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В.Шепс,
студентка,
Донецкий национальный університет, г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: verusik14@yandex.ru
Научный руководитель: В.И.Хаджинов, ассистент
Целью моего исследования являлось определение оптимальных
условий и конкретных методов развития творческого мышления на уроках
математики в средней школе.
Предметом моего исследования стали проблемы теории
продуктивного (творческого) мышления, а также изучение способов
развития продуктивного мышления на уроках математики в классе.
После анализа литературы по интересующему вопросу я выдвинула
гипотезу, что развить творческое мышление на уроках математики,
заинтересовать их математикой, привести к «открытию» математических
фактов возможно только при условии использования на уроках задач
нестандартных, задач, требующих известной независимости мышления,
здравого смысла, оригинальности и изобретательности.
Назову конкретные задачи, которые определили содержание и
структуру моего исследования в его теоретической и экспериментальной
частях.
1.Исследовать вопрос теории мышления: существо проблемы и её
историко-теоретический аспект. Проанализировать вопрос, что есть
понятие – продуктивное мышление. Изучить основные особенности
продуктивного мышления.
2.Рассмотреть некоторые психолого-педагогические принципы
развития продуктивного мышления.
3.Выявить уровень сформированности продуктивного мышления в
условиях современной школы.
4.Определить способы и конкретные приемы активизации
творческой мыслительной деятельности учащихся на уроках математики.
Формирование алгоритмических и эвристических, приемов
умственной деятельности является фондом знаний, из которых ученик
может черпать «строительный материал» для создания, конструирования
методов решения новых для него задач. Недостаточным формирование
алгоритмических приемов является потому, что не соответствует
специфике продуктивного мышления, не стимулирует интенсивное
развитие. Именно исследование процесса усвоения и применения знаний
показали, что обычно учащиеся усваивают содержательную сторону
знаний и непосредственно с ней связанные конкретные приемы решения
163

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
довольно узкого круга задач. Лишь у школьников с высокой обучаемостью
на основе решения единичных задач формируются обобщенные приемы,
методы решения целого класса задач. Формирование такого рода
обобщенных приемов умственной деятельности чрезвычайно важно, так
как оно означает существенный сдвиг в интеллектуальном развитии,
расширяет возможности переноса знаний в относительно новые условия.
Поскольку основная масса учащихся самостоятельно не овладевает
более
обобщенными
приемами
умственной
деятельности,
их
формирование должно стать важной задачей обучения.
Это приемы рационального, правильного мышления, полностью
соответствующего законам формальной логики. Точное следование
предписаниям, даваемым такими приемами, обеспечивает безошибочное
решение широкого класса задач, на который эти приемы непосредственно
рассчитаны.
Вооружение учащихся правильными, рациональными приемами
мышления, обучение тому, как определять понятия, классифицировать их,
строить умозаключения, решать в соответствии с данным алгоритмом
задачи, оказывает положительное влияние и на самостоятельное,
продуктивное мышление, обеспечивает возможность решения задачпроблем.
Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентирующих на формально-логический анализ задач,
является необходимым, но не достаточным условием развития мышления.
Часть этих приемов направляет решающего на использование весьма
характерного для творческой деятельности мыслительного эксперимента,
который облегчает постановку и предварительную проверку гипотез и
пути решения проблем. Включая имеющиеся в условии задачи данные в
различные связи, в новые ситуации, решающий тем самым «вычерпывает»
их новые признаки, используя оптимальный для творческого процесса
«анализ через синтез».
К эвристическим приемам относится конкретизация, когда ученик
придает абстрактным данным условия более конкретную форму. Так, в
задаче сказано, что при продаже товара получено 1260 руб . прибыли.
Ученик уточняет: «Это магазин купил за какую-то цену, а потом продал
товар и за него получил на 1260 рублей больше». Этот прием дополняется
приемом графического анализа, вводящего наглядные опоры различной
степени символизации. Например, к той же задаче испытуемый
набрасывает схему, отражающую «надбавку»:
?
1260
Противоположным является прием абстрагирования, когда
решающий отбрасывает конкретные детали, «оголяя» данные и
соотношения между ними. «На 4800 руб . рублей больше и вдвое дороже» –
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вот и все, что выделено учеником в одной из задач, и на этом
сосредотачивает он внимание.
Проблеме эвристических приемов решения задач посвящена книга
Д.Пойя «Как решать задачу». Автор рекомендует, прежде всего, хорошо
понять условие задачи, последовательно ставя себе вопросы: «Что
известно? Что дано? Достаточно ли этих данных, чтобы определить
искомое?» и т.п. Далее он советует сделать чертеж, кратко записать
условие, разбить его на части. Полезно вспомнить похожую задачу и
попробовать использовать метод её решения или же применить аналогию.
Владеют ли эвристическими приемами школьники и с какого
примерно возраста? Как они ими овладевают? Исследования показывают,
что эти приемы при решении новых задач используют лишь наиболее
развитые школьники.
Очевидно, необходимо специально обучать эвристическим приемам.
Итак, алгоритмические приемы обеспечивают правильное решение задач
известных учащимся типов; они учат школьников логике рассуждений,
служат фоном, который возможно использовать при поисках решения
проблем. Эвристические приемы позволяют действовать в условиях
неопределенности, в принципиально новых ситуациях, облегчая поиск
решения новых проблем.
Следовательно, одним из принципов развития творческого
мышления должно быть специальное формирование как алгоритмических,
так и эвристических приемов умственной деятельности.
Результатом проведенной работы является несколько методических
рекомендаций к курсу математики.
1). В
целях
совершенствования преподавания математики
целесообразна дальнейшая разработка новых методик использования
нестандартных задач.
2). Систематически использовать на уроках задачи, способствующие
формированию у учащихся познавательного интереса и самостоятельности.
3). Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению
задач, с помощью специально подобранных упражнений, учить их
наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями и делать
соответствующие выводы.
4). Целесообразно использование на уроках задач на сообразительность, задач-шуток, математических ребусов, софизмов.
5). Учитывать индивидуальные особенности школьника, дифференциацию познавательных процессов у каждого из них, используя задания
различного типа.
Таким образом, проведенное мною исследование позволяет
утверждать, что работа над формированием навыков творческого
мышления у учащихся дело важное и необходимым.
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Развитие творческого мышления у учащихся в процессе изучения
ими математики является одной из актуальных задач, стоящих перед
преподавателями математики в современной школе. Основным средством
такого воспитания и развития математических способностей учащихся
являются задачи.
При обучении математике на решение задач отводиться большая
часть учебного времени. Отсюда напрашивается вывод, что учебное время,
отводимое на решение задач в школе, используется неэффективно, а это
отрицательно сказывается на качестве обучения математике в целом.
Одна из главных причин затруднений учащихся, испытываемых ими
при решении задач, заключается в том, что математические задачи,
содержащиеся в основных разделах школьных учебников, как правило,
ограничены одной темой. Их решение требует от учащихся знаний, умений
и навыков по какому-нибудь одному вопросу программного материала и
не предусматривает широких связей между различными разделами
школьного курса математики. Роль и значение таких задач исчерпываются
в течение того непродолжительного периода, который отводиться на
изучение (повторение) того или иного вопроса программы. Функция таких
задач чаще всего сводиться к иллюстрации изучаемого теоретического
материала, к разъяснению его смысла. Поэтому учащимся нетрудно найти
метод решения данной задачи. Этот метод иногда подсказывается
названием раздела учебника или задачника, темой, изучаемой на уроке,
указаниями учителя и т.д.
Самостоятельный поиск метода решения учеником здесь минимален.
При решении задач на повторение, требующих знания нескольких тем, у
учащихся, как правило, возникают определенные трудности. К сожалению,
в практике обучения математике решение задач чаще всего
рассматривается лишь как средство сознательного усвоения школьниками
программного материала. И даже задачи повышенной трудности
специальных сборников, предназначенных для внеклассной работы, в
основном имеют целью закрепление умений и навыков учащихся в
решении стандартных задач, задач определенного типа. А между тем
функции задач очень разнообразны: обучающие, развивающие,
воспитывающие, контролирующие.
Каждая предлагаемая для решения учащимся задача может служить
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многим конкретным целям обучения. И все же главная цель задач –
развить творческое мышление учащихся, заинтересовать их математикой,
привести к «открытию» математических фактов. Достичь этой цели с
помощью одних стандартных задач невозможно, хотя стандартные задачи,
безусловно, полезны и необходимы, если они даны вовремя и в нужном
количестве. Следует избегать большого числа стандартных задач как на
уроке, так и во внеклассной работе, так как в этом случае сильные ученики
могут потерять интерес к математике и даже испытать отвращение к ней.
Ознакомление учащихся лишь со специальными способами решения
отдельных типов задач создают реальную опасность того, что учащиеся
ограничатся усвоением одних шаблонных приемов и не приобретут
умения самостоятельно решать незнакомые задачи.
Необходимы специальные упражнения для обучения школьников
способам самостоятельной деятельности, общим приемам решения задач, для
овладения ими методами научного познания реальной действительности и
приемам продуктивной умственной деятельности, которыми пользуются
ученые-математики, решая ту или иную задачу. Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению задач, с помощью специально подобранных упражнений, можно учить их наблюдать, пользоваться аналогией,
индукцией, сравнениями, и делать соответствующие выводы.
Например, можно предложить учащимся следующую задачу:
«Может ли: а) сумма пяти последовательных натуральных чисел быть
простым числом; б) сумма квадратов пяти последовательных натуральных
чисел быть простым числом?».
Иногда необходимо несколько изменять условия задач,
встречающихся в учебниках.
Полезно предложить учащимся 7 класса самим установить с
помощью наблюдений и индукции следующие формулы для подсчета
2
сумм: 1 + 3 + 5 + K + ( 2n − 1) = n2 , 13 + 23 + 33 + K + n3 = (1 + 2 + 3 + K + n ) .
Исходим из того, что необходимо на уроках систематически
использовать задачи, способствующие целенаправленному развитию
творческого мышления учащихся, их математическому развитию,
формированию у них познавательного интереса и самостоятельности.
Такие задачи требуют от школьников наблюдательности, творчества
и оригинальности.
Эффективное развитие математических способностей у учащихся
невозможно без использования в учебном процессе задач на
сообразительность, задач-шуток, математических ребусов, софизмов.
Как показал опыт, рассмотрение на уроке математических софизмов
вызывает естественный интерес к новой теме, осознание необходимости её
изучения и соответствующий настрой к преодолению предстоящих на пути
приобретения новых знаний трудностей.
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РАЗЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗМЕРЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ
М.Шиленкова, С.Каблов,
студенты,
Московский гос. педуниверситет, г. Москва, РОССИЯ
E-mail: kablov_sergei@mail.ru
Научный руководитель: М.Н.Кочагина,
канд. педагог. наук, доцент
Идейно-содержательная
линия
«Измерение
геометрических
величин» входит в состав геометрической линии школьного курса
математики и изучается с 5 по 11 класс. Эта линия пронизывает весь
математический материал, изучаемый в школе. Среди целей ее изучения –
и формирование важных математических понятий, и формирование
практических навыков измерений величин. А в связи с тем, что в
настоящее время возникает острая нехватка профессиональных инженеров,
технических специалистов и руководителей среднего звена на
производстве, вопрос о формировании у школьников умений, связанных с
прикладным характером математики, занимает одно из первых мест. Без
знания разнообразных измерительных инструментов, геометрических
величин и без умения производить, как непосредственные, так и косвенные
измерения этих величин, нельзя представить целостное математическое
образование. Именно при изучении измерений учащиеся знакомятся с
такими методами геометрии, как метод подобия, метод площадей, а также
используют другие методы: метод дополнительных построений, метод
вспомогательного
треугольника,
координатный
метод,
метод
геометрических мест. Измерения могут оказать значительную помощь в
изучении других разделов и тем геометрии. Однако, несмотря на весомую
практическую значимость изучения измерений, не следует забывать об их
эвристических возможностях в обучении математике.
Мы выделили следующие направления использования измерений в
школьном курсе геометрии:
• При изучении нового материала. Так, при изучении темы «Первый
признак равенства треугольников» ученики могут самостоятельно прийти
к формулировке необходимой теоремы после проведения некоторых
непосредственных измерений.
• При закреплении полученных знаний. Школьники, изучив некоторый
материал, могут проверить свои знания путем непосредственного или
косвенного измерения величины. Изучив теорему Пифагора, к примеру,
учащиеся закрепляют свои знания и умения, применяя теорему при
решении разнообразных задач.
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• При выводе формул или установлении каких-либо математических
фактов. Рассмотрев задачу о нахождении площади трапеции путем
разбиения ее на треугольник и параллелограмм, ученики самостоятельно
приходят к выводу необходимой формулы S = 1 h(a + b) .
2
• Для установления межпредметных связей. Изучение измерений
геометрических величин и измерительных приборов тесно связано с
такими предметами, как черчение, физика и т.д.
• Для опровержения утверждений или верификации гипотезы. Сделав
какое-либо предположение, а затем, поведя некоторые измерения, мы
можем убедиться в ложности нашего предположения или, в противном
случае, повысить уверенность в верности рассуждений.
Также мы выделили несколько видов измерений:
• непосредственные измерения,
• косвенные измерения,
• измерения с помощью информационных технологий.
В зависимости от направления использования измерений
целесообразно применять тот или иной вид измерений. Например, при
изучении нового материала могут быть использованы все типы измерений,
а вот при решении задач этого не требуется. Так, например,
непосредственные измерения могут помочь в поиске решения задачи,
косвенные – в ее решении. При обучении решению задач нет
необходимости использовать измерения с помощью информационных
технологий. Ведь нам важно, чтобы ученик понял само решение задачи, а
не только получил ответ.
Активизировать
процесс
обучения
математике
позволяет
собственная практическая деятельность учащихся. Она обеспечивает не
только закрепление и применение знаний, но и формирует опыт, умения,
служит интеллектуальному, физическому и нравственному развитию. Так
как измерения тесным образом связаны с практической деятельностью
учащихся, то необходимо правильно подобрать форму обучения. Одной из
таких форм является лабораторная работа. В этом случае ученики
работают небольшими группами, у них появляется возможность общения
друг с другом, достижение одной цели объединяет ребят и мотивирует их.
Школьники заинтересованы в работе на уроке и, поэтому, прикладывают
дополнительные усилия к пониманию нового материала и закреплению
старого, стараются внимательно слушать учителя.
Одним из видов лабораторных работ являются лабораторные работы
по обучению использованию чертежных и измерительных инструментов, а
также лабораторные работы на измерения. Приведем пример такой
работы.

169

Міжнародна науково-методична дистанційна конференція «Евристика і дидактика математики»
Лабораторная работа по теме «Неравенство треугольника»
Цель работы: добиться от учеников понимания того, что для любых
трех точек А, В и С, не лежащих на одной прямой, выполняется
неравенство треугольника.
Оборудование: линейка, инструкция к лабораторной работе.
Ход работы.
I. 1. Отметьте три точки, не лежащие на одной прямой.
1. Обозначьте их А, В и С.
2. Измерьте расстояние между этими точками. Результаты
измерений занесите в таблицу:
Опыт
АС
АВ
ВС
АС+ВС
АС+АВ
ВС+АВ
1
2
3
3. Сравните:
AC+BC
AB
AC+AB
BC
BC+AB
AC
II. Повторите опыт 2 раза.
III. Сделайте вывод: сумма двух сторон треугольника _________
третьей стороны этого треугольника.
Учащиеся путем непосредственных измерений приходят к
формулировке гипотезы, которую затем доказывают аналитически. Это
наиболее подходящая форма работы при изучении данной темы с
использованием измерений, так здесь школьники рассуждают посредством
гипотез, высказывают их, а затем убеждаются в истинности утверждения,
сделанного ими самими.
Таким образом, любое из выделенных нами направлений измерения
геометрических величин является важной составляющей школьного курса
геометрии. При этом активизировать деятельность учащихся позволяет
такая форма организации обучения, как лабораторная работа.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОШУКОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
І.Шишенко,
аспірант,
Сумський держ. педуніверситет ім. А.С.Макаренка,
м. Суми, УКРАЇНА
Е-mail: shiinna@yandex.ru
Науковий керівник: О.С.Чашечникова, канд. педагог. наук, доцент
Математична освіта і як процес, і як результат є основою для
формування специфічних математичних, загальних інтелектуальних,
творчих здібностей, самостійності, активності учнів у розв’язуванні
завдань. У контексті вищезазначеного особливої актуальності набуває
проблема формування і розвитку пошукової активності школярів у процесі
навчання математики, особливо це стосується учнів-гуманітаріїв, для яких
математика не є профільним предметом [4].
На основі аналізувавши психолого-педагогічних досліджень з даної
проблеми (зокрема, [3]), ми під пошуковою активністю розуміємо
особливу якість особистості, яка виявляється у діяльному ініціативному
ставленні до розв’язування особистісно значущих проблем з врахуванням
раціональності кожного етапу розв’язання [5].
Завдання розвитку пошукової активності школярів важливе, і для
його вирішення необхідно максимально використовувати можливості
навчання математики. Бажано, щоб учні захоплено, активно знаходили та
аналізували умови завдань, робили узагальнення, приходили до
«маленьких відкриттів», і у ході цих дій розвивали свої пізнавальні
здібності. Необхідно забезпечувати виконання принципів послідовності,
систематичності, доступності навчання, доцільне співвідношення
колективної та індивідуальної роботи.
Під пошуковою активністю у ході навчання математики ми
розуміємо спроможність особистості до діяльності з розв’язування
пошукових, нестандартних, творчих завдань, до свідомої регуляції
процесу, характеру, способу реалізації, продукту цієї діяльності та власних
якостей, необхідних для її реалізації [5].
Постановка навчального завдання, спільне його розв’язування
вчителем та учнями, організація оцінки знайденого способу дій, – такі три
складові розгортання пошукової активності.
Наприклад, завдання „Розв’яжіть нерівність:
log 0,3 (5 x − 1) ≥ log 0,3 (5 − x ) ”
[1] доцільніше перефразувати „При яких значеннях х графік функції
y = log 0,3 (5 x − 1) − log 0,3 (5 − x ) лежить не нижче осі Ох?”. Тоді діяльність
вчителя та учнів можна організувати за наступною схемою (схема 1).
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вчителя
1. Ставить завдання.
2. Актуалізує знання,
необхідні для
подальшої діяльності.
3. Формулює
запитання, що
допомагають учням
усунути труднощі при
роботі над планом
вирішення.
4. Надає консультації
учням (за
необхідності).
5. Оцінює діяльність
учнів при
розв’язуванні
завдання, аналізує
результативність
роботи.

Діяльність
1. Актуалізувати знання
(теми „Функції та їх
графіки”, „Логарифмічна
функція”, „Нерівності”).
2. Використати схеми,
таблиці, зошити-довідники, системи підказок.
3. а) Побудувати графік
функції (–); використати
властивості функцій та
правила
розв’язування
нерівностей (+);
б) 1) зв’язок між
графіками функцій та
відповідними
нерівностями;
2) розв’язати
логарифмічну нерівність
(врахувати ОДЗ;
врахувавши основу
логарифму, перейти до
лінійної нерівності;
розв’язати отриману
систему нерівностей).
4. log0,3 (5 x − 1) ≥ log0,3 (5 − x) ;
1



х ∈  ; 1
5 

.

Схема 1
учнів
1. а) Аналіз завдання;
б) з’ясування мети
діяльності;
в) встановлення
внутріпредметних
зв’язків, з’ясування,
який саме навчальний
матеріал необхідно
актуалізувати.
2. Відновлення в
пам’яті навчального
матеріалу.
3. а) З’ясування
шляхів розв’язування
завдань та оцінка
доцільності обраного
способу дій;
б) складання плану
наступної діяльності.
4. Виконання плану
діяльності.
5. а) Виконання
перевірки; за
необхідності корекція розв’язання;
б) оцінка власної
діяльності, аналіз її
ефективності та
набутого особистого
досвіду, у тому числі,
емоційного.

5. З’ясувати, чи досягнута
мета діяльності; визначити
ступінь оволодіння учнями
матеріалом; з’ясувати
ставлення учнів до
виконаної роботи, її
позитивні моменти.
Дослідники (зокрема, [3]) серед показників рівня розвитку пошукової
активності учнів виокремлюють адаптацію особистості як формування
стійкої системи цінностей, що є внутрішніми регуляторами творчої
поведінки, оволодіння теоретичними знаннями та практичними вміннями,
необхідними у житті, здатністю до самоорганізації і самоконтролю власної
творчої діяльності. Адаптація до навколишнього середовища вимагає
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формування повноцінної пошукової активності. Враховуючи вищесказане,
ми провели вивчення рівня адаптованості учнів за методикою К. Роджерса.
У дослідженні брали участь учні загальноосвітньої школи № 24 м. Суми та
Сумського ліцею СумДПУ імені А.С. Макаренка (2005-2007 рр.) залежно
від обраного профілю навчання (профілі були визначені за [2]). Були
отримані наступні результати (схема 2).
Схема 2
Середнє значення загального показника
адаптованості Непрофільний клас
8,0

10,0

Показник5,0
адаптованості
0,0

5,8
2,3

3,5

Профіль навчання

Соціально гуманітарний профіль
Фізико -математичний
профіль (школа)

Більш сприятливий перебіг адаптаційних реакцій спостерігається у
ліцеїстів природничо-математичного профілю навчання. Середнє значення
загального показника адаптованості для ліцеїстів соціально-гуманітарного
профілю створює потребу у розвитку в них адаптаційних реакцій (один із
шляхів – формування і розвиток пошукової активності).
Нами проводяться дослідження щодо створення методичної системи,
спрямованої на підвищення ефективності процесу формування і розвитку
пошукової активності учнів у навчанні математики.
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ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Н.Шульга,
викладач,
Харківський інститут фінансів Українського держ. університету
фінансів та міжнародної торгівлі,
м. Харків, УКРАЇНА
E-mail: schulganv@mail.ru
Науковий керівник: В.Г.Моторіна, доктор педагог. наук, професор
Інтеграційні процеси в різних областях науки і техніки в сучасних
умовах становляться все тіснішими, об’єднують все ширші галузі знань.
Такі процеси повинні знайти відображення і в навчальному процесі вищих
навчальних закладів освіти, де актуальною була і на сьогодні залишається
проблема формування цілісного уявлення про навколишній світ та місце
людини в ньому, наукового мислення та світогляду, підготовки студентів
до синтезу та переносу знань із однієї царини науки в інші, до професійної
діяльності у високорозвиненому інформаційному середовищі з високою
швидкістю зміни та старіння інформації. Вирішити дану проблему можна
завдяки побудові навчального процесу на основі реалізації міжпредметних
зв’язків. У навчанні математики, апарат якої використовується для
побудови та дослідження моделей реальних процесів, реалізація
міжпредметних зв’язків дозволяє вирішити п’ять класів дидактичних
задач. Серед них: 1) формування єдиної системи знань, яка відображає
взаємозв’язок та взаємообумовленість процесів та явищ, що відбуваються
в природі; 2) розвиток узагальнених способів дій, формування вмінь та
навичок; 3) забезпечення єдності у множині явищ та процесів, що
розглядаються в процесі вивчення в різних навчальних предметах; 4)формування моральних, етичних та естетичних якостей особистості, її
цілісного світогляду; 5) вивчення механізму засвоєння знань та розвитку
розумових операцій з точки зору систематичного використання
міжпредметних зв’язків у навчально – виховному процесі.
Для реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні математики
студентів вищих навчальних закладів необхідно визначити основні
положення, на яких буде ґрунтуватися методична система впровадження їх
в навчальний процес.
Принципи реалізації міжпредметних зв’язків – це вихідні положення,
які визначаються цілями і завданнями реалізації міжпредметних зв’язків та
є основою для визначення форм, методів та засобів реалізації. Принципи
реалізації міжпредметних зв’язків лежать у межах принципів навчання у
вищій школі, серед яких виділимо: [1-3 та ін.] принцип гуманістичної
спрямованості педагогічного процесу, принцип систематичності та
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послідовності, принцип усвідомленості та активності, принцип науковості
та доступності, принцип наочності та зв’язку з практикою, принцип
міцності знань та готовності до самоосвіти, принцип професіоналізації
навчання, принцип кредитно-модульної організації навчання, принцип
міжпредметності.
На нашу думку, для побудови методичної системи реалізації
міжпредметних зв’язків у навчанні математики студентів вищої школи
необхідно виділити частинні принципи, що лежать в межах принципу
міжпредметності. Серед таких принципів доцільно виділити принципи
інтегративності, узгодженості та професійної спрямованості. Розглянемо їх
детальніше.
Принцип інтегративності полягає в наповненні процесу
інтегрованими елементами (курсами, дисциплінами, формами організації),
що будуть містити в собі споріднені, взаємопов’язані, взаємодоповнюючі
та взаємообумовлені знання. Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні
математики студентів вищих навчальних можлива за рахунок:
- змістовної інтеграції. Інтеграція цього виду передбачає поєднання
організаційних форм, що використовуються в навчальному процесі вищої
школи, спрямоване на використання знань з інших предметів для більш
глибокого засвоєння знань з математики; використання знань з математики
як підґрунтя для вивчення інших дисциплін; на спільне застосування
законів та теорій; на забезпечення єдності трактування понять, явищ,
процесів, що вивчаються в різних предметах; на відбір матеріалу для
вивчення тощо.
- операційної інтеграції. Інтеграція цього виду передбачає
поєднання спрямоване на формування інтелектуальних, практичних,
організаційних вмінь та навичок.
- методичної інтеграції, що базується на застосуванні методів
однієї науки в процесі вивчення іншої.
Застосування принципу інтегративності передбачає необхідність
узгодити між собою ті фактичні, операційні, методичні зв’язки, що
слугуватимуть основою для поєднання організаційних форм навчання.
Отже, для побудови методичної системи реалізації міжпредметних зв’язків
у навчанні математики студентів вищих навчальних закладів економічного
спрямування, виникає необхідність ввести також принцип узгодженості.
Даний принци передбачає, що для побудови системи, спрямованої на
реалізацію міжпредметних зв’язків, необхідно змістовно, організаційно,
методично та хронологічно узгодити навчальний матеріал, покладений в
основу даних зв’язків.
Як приклад, розглянемо можливість інтеграції завдань в процесі
вивчення таких дисциплін як „Математика для економістів” та
„Економічна інформатика”. Дослідимо міжпредметні зв’язки, що існують
між темами „Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та „Табличний
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процесор MS Excel”. Так, для дій з матрицями в табличному процесорі MS
Excel передбачено вбудовані функції МОБР, МОПРЕД, МУМНОЖ.
Можливості табличного процесора MS Excel також надають змогу
побудувати матричні математичні моделі та розв’язувати за їх допомогою
однотипні задачі.
Для реалізації міжпредметних зв’язків необхідно узгодити наступні
позиції:
Типи узгодження
Математика
Економічна інформатика
- побудова таблиць;
- побудова матричних
- проведення обчислень в
математичних моделей;
За змістом
таблицях;
- обчислення суми та
- використання
різниці матриць;
вбудованих
- обчислення добутку
матриць;
математичних функцій;
- обчислення оберненої
- робота з масивами в
матриці
таблицях
„Лінійна
За хронологією
алгебра
та „Табличний
процесор
вивчення тем
аналітична геометрія”
MS Excel”
За формою
Інтегроване лабораторно - практичне заняття
організації заняття
За методикою
Виконання інтегрованого завдання
реалізації зв’язків
Аналіз навчальних планів підготовки студентів вищих навчальних
закладів показав, що реалізація супутніх міжпредметних зв’язків
математики з професійно спрямованими дисциплінами практично
неможливий, адже переважна більшість з них вивчається на старших
курсах. Отже не має практично ніякої можливості в процесі реалізації
міжпредметних зв’язків застосувати принципи інтегративності та
узгодженості. Тому виникає необхідність ввести ще один принцип – це
принцип професійної спрямованості, який полягає в наповненні завдань,
спрямованих на реалізацію міжпредметних зв’язків, задачами, які будуть
відображати можливість застосування математичних знань в майбутній
професійній діяльності та сприяти підвищенню мотивації вивчення
математики.
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С.Шульгіна,
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Харківська національна академія міського господарства,
м.Харків, УКРАЇНА
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Науковий керівник: Л.І.Щелкунова
Аналітична геометрія є фундаментальним розділом математики. Як
правило у технічних вузах на вивчення цього розділу відводиться менше 10
лекцій. Зокрема, на виклад теми «Поверхні другого порядку» – 1-2 години.
У зв'язку з цим виникають проблеми методичного характеру: а) який
об'єм матеріалу винести на розгляд в аудиторії, а який – на самостійну
роботу; б) які підготувати учбові матеріали і виробити підходи для
організації самостійної роботи студентів; в) з яким ступенем візуалізації і
ілюстрації зв'язків із спеціальними дисциплінами викладати матеріал.
Вибір способів рішення поставлених задач базується на принципі
диференціації навчання. Наприклад, для студентів економічних спеціальностей
викладання матеріалу може бути оглядовим. Для студентів будівельних та
архітектурних спеціальностей актуальність цих питань посилюється.
Як відомо, поверхні другого порядку володіють великим
різноманіттям форм і дають широкі можливості для цікавих архітектурних
вирішень. Для того,щоб вибрати при проектуванні ту чи іншу
поверхню,архітектор повинен знати закони її утворювання, а також уміти
представляти її геометричну форму, яка визначає не тільки естетичні
якості поверхні, але і її несучі здібності. Окрім того,при проектуванні
возведенні споруд (покриттів) використовують складні поверхні, складені
з частин різних поверхонь. Для рішення задач їх сполучення необхідно
добре представляти лінії їх перетинів.
В рамках відведених робочою програмою академічних годин можна
встигнути дати визначення циліндрової поверхні і поверхні обертання як
множини точок, що мають загальний спосіб утворювання і вивести їх
рівняння. А просторові аналоги кривих другого порядку (еліпсоїд,
параболоїд і гіперболоїд) визначити в деякій прямокутній системі
координат як множину точок, що задовольняють заданому рівнянню.
Потім, наприклад, для еліпсоїда провести дослідження його властивостей з
використанням методу січення.
Для підвищення інтенсивності організації учбового процесу можна
використовувати наступні форми комп'ютерної підтримки: мультимедійні
лекції; відеоролики; електронні матеріали.
Тема «Поверхні другого порядку» як раз та тема, де такий підхід
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виправданий. Так, наочність геометричних властивостей поверхонь
допомагає у демонстрації сфери їх застосування. Наприклад, важливо
проілюструвати цінну якість поверхонь, що володіють прямолінійними
створюючими, яке при зведенні складних архітектурних конструкцій дає
можливість ефективного рішення задачі їх сполучення по прямих.
Підготовка и проведення мультимедійних лекцій можлива із
використанням середи сучасних спеціалізованих математичних пакетів,
таких як Mathlab, Mathcad, Mathematica, Maple та ін.
Важко також переоцінити можливість наочної демонстрації прикладів
архітектурних споруджень м. Харкова, України, а також споруджень, що
здобули світову популярність і поверхонь, що повторюють форми другого
порядку. Таку інформацію можна подати в формі відеоролика.
В зв’язку з викладеним актуальним представляється залучення
студентів до підготовки і створення мультимедійних продуктів (спільно з
профільними кафедрами) і проведенню їх презентацій.
Досвід показує, що студенти виявляють більшу цікавість до виконання
домашнього завдання, якщо воно складене за принципом індивідуалізації і
соревновательності. Наприклад, учбова група розбивається на 3-4 підгрупи і
кожною з них пропонується досліджувати властивості однієї поверхні
(гіперболоїда або параболоїда) за наступною схемою: осі симетрії; площини
симетрії; центр симетрії; вершини; січення координатними площинами і
площинами, їм паралельними; побудова поверхні.
Для проведення такої роботи створена електронна форма, в яку
включені всі вказані позиції. Такий підхід в організації був би закінченим,
аби цю роботу студенти могли виконати з використанням інструментарію
математичного пакету. Знання,які студенти отримають при вивченні
розділу «Аналітична геометрія», відносяться до глобальних властивостей
поверхонь і кривих.
В архітектурі і будівництві вельми важливу роль грає і їх
диференціальні властивості. Наприклад, важливим класом поверхонь є
поверхні з постійною повною кривизною. Коли, як, в якому об'ємі можна
торкнутися цих питань, якщо весь курс вищої математики для студентів
архітектурних спеціальностей укладається в 2 семестри (72 години), а для
опанування цього матеріалу необхідні знання з теорії диференціального
числення функції однієї і багатьох змінних?
Взагалі, розробка програм для студентів архітектурних
спеціальностей і їх структуризація є окремим завданням.
У сучасних умовах із урахуванням скорочення кількості учбових годин
на вивчення математики стає всё складніше розробляти підходи до вирішення
поставлених завдань. Проте не можна жаліти ні сил, ні часу на їх вирішення.
Питань, що стосуються реалізації вказаних ідей більше, ніж відповідей.
Але досвід показує що такий підхід організації і проведення аудиторної і
самостійної роботи студентів сприяє підвищенню ефективності навчання і
щепить у майбутніх фахівців потребу пізнавальної систематичної діяльності.
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В.Яківець,
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Вінницький держ. педуніверситет ім. М.Коцюбинського,
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Науковий керівник: В.О.Швець, канд. педагог. наук, професор
Навчальний процес у медичному коледжі потребує і робить можливим
використання специфічних форм та методів навчання. Можливість їх використання зумовлена віковими особливостями студентів (старшокласників),
набутими в основній школі навичками самостійної роботи, рівнем розвитку
загально навчальних і пізнавальних видів діяльності. Постає завдання так
організувати навчальний процес на парах, щоб досягти позитивної мотивації
до вивчення математики, підвищити якість знань з предмета, сформувати в
студентів уміння самостійно добувати знання, розвивати й удосконалювати
розумові здібності. Необхідно забезпечити на різних етапах навчання рівневу
диференціацію навчально-виховного процесу на основі базового змісту
математичної освіти.
Диференціацію розрізняють внутрішню і зовнішню. Внутрішня – це
розподіл студентів усередині академічної групи на підгрупи за певним
критерієм. У педагогічній практиці зазвичай поділ здійснюють на три
групи за рівнем навченості (високий, середній, низький). При плануванні й
організації діяльності студентів на занятті для кожної з груп може бути
запропоноване завдання різного рівня складності, можуть застосовуватися
різні методи навчання під час пояснення, закріплення, контролі нових
знань [1, 271]. Зовнішня диференціація – це розподіл студентів на групи за
інтересом до виконання якого-небудь виду діяльності, за вибором
майбутньої професії тощо.
При розподілі студентів на групи за типологічних ознакам можна
зустріти студентів, які випадають із груп, тому що в них яскраво
виявляються індивідуальні риси. Це може бути або дуже високий або дуже
низький інтелектуальний розвиток, інтерес до якоїсь вузької сфери
діяльності, до особливого предмета. До таких студентів потрібно
здійснювати індивідуальний підхід. Індивідуалізація навчання –
організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних
особливостей студентів, дозволяє створити оптимальні умови для
реалізації потенційних можливостей кожного студента [2, 8].
Розвиток інтелектуальної сфери – центральна ланка психічного
розвитку людини. Чим вищий рівень сформованості розумової діяльності
тих хто вчиться, тим глибше відбувається засвоєння ними знань.
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Інтелектуальна сфера містить у собі такі важливі елементи як мислення,
увага і пам'ять людини. Але повною мірою вони розвиваються під дією
соціальних факторів. Увага багато в чому залежить від мотивації навчання,
тому так важливо підтримувати увагу студентів під час навчання. Пам'ять
бере участь безпосередньо в процесі пізнання, накопичуючи знання.
Мислення допомагає обробляти отриману інформацію, аналізуючи,
синтезуючи, зіставляючи, систематизуючи її. У кожної людини по-різному
розвинуті всі ці елементи інтелектуальної і мотиваційної сфер. Всі
елементи взаємодіють, зв'язані між собою. Рівень цієї взаємодії і дозволяє
розділяти студентів на групи.
Організовуючи диференційоване навчання математики, поділяючи
студентів на типологічні групи, найчастіше послуговуються наступними
критеріями диференціації: рівень здібностей до навчання (научуваність);
рівень працездатності; швидкість засвоєння навчального матеріалу; рівень
навчальних досягнень (навченість); рівень пізнавальної самостійності;
рівень сформованості інтересу до навчального предмету тощо. Кожен з
названих критеріїв зокрема і в поєднанні з іншими ґрунтовно
досліджувались в роботах К.Б.Абишевої, В.Я.Забранського, П.Я.Голанта,
З.І.Калмикової Н.О.Менчинської, Е.С.Рабунського, І.Е.Унт, І.М.Чередова,
В.Ф.Чудутова та багатьох інших вчених.
Отже, можна виділити такі критерії диференціації за якими варто
здійснювати поділ студентів групи для вивчення математики:
• Навченість – фонд попередніх знань, здатності в області аналізу,
синтезу, виділення істотного, рівні прояву самостійності мислення,
володіння навичками розумової діяльності і навчальної праці.[3, 270]
• Навчальна працездатність – фізіологічна здатність, ставлення до
навчання, свідомість, наполегливість.
Якщо користуватись двома критеріями: навченість та навчальна
працездатність, то можна утворити 9 підгруп студентів (див. граф-1).

Граф-1, де Н,N-низький рівень; С,S-середній рівень; В,V-високий рівень
На практиці, як показало наше дослідження дисертаційних робіт
Шавальової О.В. і Біляніна Г.І, низька навченість і низька научуваність та
висока навченість і висока научуваність фактично відсутня, тому,
виходячи з рівня розвитку цих критеріїв, можна розділити студентів
медичних коледжів на чотири групи:
І вищий рівень – навченість висока, працездатність висока.
ІІ високий рівень – навченість висока, працездатність середня;
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навченість середня, працездатність висока.
ІІІ середній рівень – навченість висока, працездатність низька;
навченість низька, працездатність висока; навченість середня,
працездатність середня;
ІV низький рівень – навченість середня, працездатність низька;
навченість низька, працездатність середня; навченість низька,
працездатність низька (див. Граф-2).

Граф-2, де Н,N-низький рівень; С,S-середній рівень; В,V-високий рівень
Таким чином, згрупувавши студентів за такими критеріями, можна
домогтися більшої ефективності в процесі навчання. Спиратися під час
організації діяльності потрібно на вже сформовані елементи, розвивати
при цьому ті, котрі недостатньо сформовані.
Крім вище згаданого критерію поділу студентів можна виділити ще
критерій відповідно до сприймання інформації.
Люди, які отримують інформацію через слуховий канал, називаються
аудилами. Людина, яка більше орієнтується на те, що вона чує: музику,
інтонації, тембр мови. Візуал – це людина, яка сприймає більшість
інформації з допомогою зору, людина, яка більш орієнтується на зір, ніж
на відчуття і слух. Візуали досить розповсюджена група, їх 30%.
Кінестетик – той, хто сприймає інформацію через інші відчуття (дотик,
нюх тощо). Кінестетиків 40% населення. Дигітал людина, яка
орієнтується більше на зміст і внутрішній діалог. У них сприйняття
інформації відбувається в основному за допомогою логічного осмислення,
за допомогою цифр, знаків, логічних доведень.
З вище розглянутих критеріїв диференціації студентів саме двома −
навченість і навчальна працездатність, варто користуватися під час формування
понять у студентів медичних коледжів. Відповідно до вказаних критеріїв можна
умовно поділити студентів на чотири групи, що дозволяє методично грамотно
підібрати методи і форми проведення занять з математики.
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Сучасні умови вимагають нових підходів до організації навчання і
виховання, які б сприяли формуванню і розвитку школяра в тісному і
постійному взаємозв'язку з природним та соціальним середовищем,
здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої адаптації під час
зміни життєвих обставин. Досягненню мети навчання математики та
реалізації особистісно-спрямованого навчання, яке на перший план
висуває завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку
здібностей учнів, задоволення їх потреб та інтересів, розвитку пізнавальної
активності і творчої самостійності сприяє використання дидактичних ігор.
Застосування дидактичних ігор на уроках математики – суттєвий резерв
підвищення ефективності навчально-виховного процесу та взаємодії і
взаєморозуміння між учителем і учнями підліткового віку. Гра, якщо вона
правильно організована. більше ніж яка-небудь інша діяльність дозволяє
всебічно та з більшою повнотою розвивати самостійність і самодіяльність
підлітків на уроках математики в 7-9-х класах [3].
Геометрія, що вивчається в основній школі, дає багато можливостей
для розвитку творчого мислення: дискурсивного (який здійснюється
шляхом логічних міркувань) та наочно-образного. Порівняно з алгеброю, в
геометрії значно менше елементів абстракції, вона оперує поняттями, які
учень спостерігає в житті або може намалювати, інакше кажучи
«доторкнутися». Здавалося б, що вивчення геометрії має бути легшим для
учнів, ніж вивчення алгебри, але результати контрольних зрізів знань
свідчать про інше [2]. Тому особливо в навчанні геометрії необхідно такі
форми, методи і засоби навчання, які б надавали можливість доступного
розуміння навчального матеріалу, сприяли формуванню пізнавальної
активності школяра.
У сучасній школі методика викладання геометрії мало відрізняється
від методики викладання алгебри, тобто провідним залишається
алгоритмічно-інформаційний підхід до навчання, внаслідок чого мислення
учнів лишається в основному на репродуктивному рівні. В подальшому
учні, рівень розвитку словесно-логічного мислення яких не відповідає
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інформації, що подається, майже не розуміють, про що йдеться в задачах і
теоремах, механічно запам’ятовують їх розв’язання та доведення, тим
самим втрачається інтерес до предмету. Для подолання цього негативного
фактора можна широко використовувати різноманітні дидактичні ігри,
різні види позакласної роботи (вечори, тижні математики, КВК тощо).
Одним із пріоритетних завдань сучасної загальноосвітньої школи є
інформатизація та комп’ютеризація. Застосування комп’ютерних
технологій на різних етапах навчання допомагає реалізувати основний
принцип особистісно орієнтовного підходу – принцип діяльності. Тому як
одні із варіантів дидактичних ігор, можна запропонувати учням різні
тестові завдання, занесені до комп’ютерних продуктів, дидактичні ігри,
розроблені у вигляді презентацій [1].
Зараз в школах України широко впроваджується програма Intel, яка
значною мірою може полегшити вивчення геометрії та сприяти
формуванню пізнавальної активності учнів під час навчання геометрії.
Проходячи практику в одній із Черкаських шкіл в 9 класі, я підготувала
проект на тему «Про що мовчать піраміди!». Робота над проектом для
учнів мала підготовчий характер для вивчення ними просторових фігур у
10 класі. Завдання, що було запропоноване учням, полягало у знаходженні
інформації про історію пірамід, про зв'язок пірамід з математикою, про
практичне застосування пірамід у сучасному житті. Участь у даній творчій
діяльності виявилася для школярів надзвичайно цікавою. Вони знайшли
багато корисного для себе, як у плані навчальної роботи з геометрії, так і у
формуванні уміння знаходити електронну інформацію з INTERNET.
Отже, в умовах розвитку суспільства та всіх його сфер виникає
необхідність перебудови навчально-виховного процесу в школі. Рівень
навченості, розвитку, вихованості та пристосованості підлітків 7-9-х класів
до суспільних умов можна суттєво підвищити, якщо на уроках математики
поєднати їх навчальну діяльність з ігровою. Таке поєднання забезпечує
задоволення головних вікових потреб підлітків у спілкуванні з
однолітками та самоутвердженні і тому сприяє формуванню їх
пізнавальної активності.
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В древности в геометрической алгебре и теории отношений использовали только одну количественную характеристику отрезка – его длину.
Другую характеристику – направление в пространстве – начали учитывать
в математическом естествознании лишь в конце XVI – начале XVII вв.,
преимущественно в физике (Леонардо да Винчи, Стевин, Галилей).
В механике возникло правило нахождения величины и направления
третьего отрезка по заданной величине и направлению двух других отрезков. Но и здесь еще рано говорить об исчислении направленных отрезков.
Внутри математики было сравнительно немного факторов, которые
побуждали бы к обобщению понятий о математических величинах и операциях над ними. Потребовалось целых двести лет интенсивного накопления фактов в механике, алгебре, геометрии, чтобы созрела реальная
необходимость в регулярном исчислении направленных отрезков.
Одним из первых авторов оригинального решения создания новой
алгебры и попытки расширить операции сложения и умножения был Каспар Вессель. Целью Весселя было создать удобный аппарат решения геодезических задач, для чего он впервые систематически разработал векторное исчисление на плоскости тут же выступающее как геометрическая
модель алгебры комплексных чисел. Идея выразить изменение направления отрезка с помощью алгебраических символов формулируется у него
совершенно отчетливо. Построение алгебры компланарных векторов и
комплексных чисел у Весселя очень сходно с тем, какое можно найти в
руководствах нашего времени, только Вессель еще не ставил некоторые
более тонкие вопросы. Так, обойден вопрос о равенстве направленных отрезков и для сложения и умножения их, определяемых точно так, как теперь, проверено выполнение лишь отдельных законов счета. Вессель пошел далее, попытавшись обобщить комплексные числа так, чтобы аналитически представить и векторы в трехмерном пространстве [3]. Оригинальная мысль о том, чтобы связать произведения направленных отрезков
в пространстве трех измерений с вращениями этого пространства принадлежит именно ему. Лишь через полстолетия его превзошел Гамильтон, которому удалось на этом же пути открыть алгебру четырехчленных комплексных чисел – кватернионов [4].
В течение 10 лет Гамильтон безуспешно пытался придумать правило
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умножения триплетов. Задача, которую решал Гамильтон, поначалу казалась несложной. Как складывать векторы – было ясно, остается «только»
найти формулу их умножения – что-нибудь вроде формулы для умножения
дуплетов. Но все формулы, которые перепробовал Гамильтон, упорно не
подходили – то нарушалось одно из обычных свойств, то другое [6].
Уже тогда была хорошо известна операция векторного произведения.
Но операция векторного произведения не годилась Гамильтону, поскольку
она не имеет обратной. Он не оставлял надежды и долгое время с завидным упорством пытался решить поставленную перед собой задачу. И хотя
задача так и не была решена, десятилетний труд не пропал даром. В один
прекрасный день Гамильтон решил для определения умножения рассматривать не триплеты (тройки чисел), а четверки, или, как он их тут же
окрестил, кватернионы. Вот как это произошло.
Гамильтон проходил по Брогемскому мосту, когда у него «блеснула
искра», и он «оказался не в состоянии удержаться от желания высечь ножом на мягком камне Брогемского моста фундаментальную формулу о
символах i, j, k:
i 2 = j 2 = k 2 = ijk = −1 ,
содержащую решение проблемы. Итак, кватернионы – это четверки действительных чисел (x; y; u; υ), которые удобно записывать в виде
q = x + yi + uj + υk ,
где i, j, k – новые числа, являющиеся аналогом мнимой единицы в комплексных числах. Требуется, чтобы числа i, j, k удовлетворяли следующим
соотношениям:
i 2 = j 2 = k 2 = −1 , ij = − ji = k , jk = −kj = i , ki = −ik = j .
По определению, операции сложения и умножения кватернионов
производятся по обычным правилам раскрытия скобок и приведения
подобных членов. Проверка показывает, что умножение кватернионов обладает сочетательным свойством: (q1q2 ) q3 = q1 (q2 q3 ) .
Естественно считать, что действительные и комплексные числа
являются частным случаем кватернионов. Так, действительное число х –
это кватернион вида x = x + 0 × i + 0 × j + 0 × k .
Комплексное число z = x + iy представляется как кватернион [6]:
z = x + iy = x + jy + 0 × j + 0 × k .
С геометрической точки зрения многие из упомянутых работ о
комплексных числах, начиная с Весселя, представляли собой зачатки векторного исчисления, которое приобрело большое значение только в новейшее время [1]. Кстати, самó слово «вектор» ввел Гамильтон в 1846 г. [3]
Следуя Гамильтону, со скалярами и векторами, как с компонентами
кватернионов, стал работать Максвелл. Сейчас мы понимаем, что привлечение кватернионов удобно упрощает вычисления, связанные с некоммутирующими величинами, например, при трехмерных вращениях. Но в
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максвелловские времена люди не обращали внимания на такие тонкости, и
кватернионика Гамильтона считалась чем-то вроде символа обособления
«гордой ирландской самобытности». Максвелл же принял ее в качестве рабочего инструмента и приспособил обслуживать фарадеевские поля, ибо
кватернионика позволяла установить правила не только сложения, но и умножения векторов, а следовательно, открывала путь к построению векторного дифференциального исчисления [5].
Позже глубокое изучение теорий Максвелла привело американского
физика Дж.В.Гиббса к созданию векторной алгебры и векторного анализа,
т.е. векторного исчисления. Гиббс разработал его для того, чтобы найти
более простую и адекватную математическую форму для уравнений
Максвелла, чем метод кватернионов.
Исходя из системы кватернионов, Гиббс создал современную векторную алгебру с двумя действиями – скалярным и векторным произведением. Он создал также современный векторный анализ, дав очень
удобные представления для операций дивергенции и ротора векторных
полей, ввел понятие линейной векторной функции как диады, т.е. тензора
второго ранга. Всё это было изложено в лекциях Гиббса [2].
Таким образом, в 1880-х гг. Гиббс, а также Оливер Хевисайд создали
то, что мы знаем как векторный анализ, отделив, по сути, действительную
(«скалярную») часть кватерниона от его мнимой («векторной») части [7].
Конечно, сейчас большинство из нас является приверженцами
описания скалярных и векторных полей в действительных переменных,
считая его нагляднее кватернионного. Но ведь наглядность – свойство
человеческое – прививаемое и воспитываемое.
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Розвиток освіти у будь-якій країні значною мірою визначає не тільки
рівень відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, але й створює
умови для здійснення науково-технічного та соціально-економічного
прогресу. Тому освіта, як засіб визначення орієнтирів реформування
галузей економіки та інших сфер діяльності, повинна мати
випереджальний характер.
Сьогодні вища математична освіта повинна відповідати
національним інтересам і світовим тенденціям розвитку та забезпечувати
підготовку фахівців, здатних усвідомлювати ідеї видатних вчених минулих
часів та творчо їх застосовувати.
Національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), законами
«Про освіту» і «Про вищу освіту» визначені шляхи регулювання
суспільних відносин в галузі навчання, виховання, професійної та наукової
підготовки громадян України, створені відповідні підвалини для
реформування всієї системи освіти в сучасній Україні.
У історичній науці формується нова концепція історії України,
переосмислюється роль освіти у суспільних процесах. У зв’язку з цим
важливо узагальнити і дослідити досвід реформування вищої, в тому числі
й математичної освіти, який за результатами вивчення історичної,
педагогічної і культурологічної літератури залишається маловивченим і
недостатньо висвітленим.
Мета дослідження – проаналізувати теоретичні питання та
узагальнити досвід організації вищої математичної освіти в Україні
минулих років.
Відповідно до поставленої мети були визначені наступні завдання:
1. Проаналізувати ступінь наукової розробки досліджуваної проблеми.
2. Установити внесок учених-викладачів України в розвиток вищої
математичної освіти та науково обґрунтувати етапи становлення та
розвитку зазначеної освіти
3. Узагальнити досвід організації математичної освіти у вищих
навчальних закладах України досліджуваного періоду.
4. Визначити шляхи творчого застосування цінної спадщини педагогів
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минулих років.
Загалом вищу освіту можна означити як певний рівень знань, що
набуваються у вищих навчальних закладах на базі повної загальної
середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях
народного господарства, науки і культури.
На сучасному етапі структура вищої освіти України розбудована
відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена
ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями.
Вища освіта є складовою системи освіти України. Вона забезпечує
фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку за такими
освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр»,
«Спеціаліст, магістр». Структуру вищої освіти України доцільно
представити як схему:
Освітні рівні

Повна вища
освіта
Базова вища освіта

Вищі
навчальні заклади
Університет, академія,
консерваторія, інститут
Коледж
Технікум, училище

Освітньокваліфікаційні рівні
Спеціаліст
магістр
Бакалавр
Молодший спеціаліст

Якість вищої освіти – сукупність якостей особи з вищою освітою, що
відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну
спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і
матеріальні потреби, так і потреби суспільства.
Вища математична освіта – рівень освіти, який здобувається особою
у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та
цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання математичних
дисциплін, який завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками
державної атестації.
Одним з дійових шляхів реформування та розвитку сучасної
математичної науки й освіти є критичне осмислення і творче застосування
накопиченого історичного досвіду організації навчання. Особливий інтерес
у цьому питанні становить період ХІХ століття, який став якісно новим
етапом історії України взагалі, й історії вищої освіти зокрема.
У зазначений період територія України перебувала під владою двох
імперій: Австро-Угорської та Російської. Науковими та освітніми
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центрами того часу були університети, тому становлення вищої
математичної освіти тісно пов’язано з їх розвитком. У сучасних
територіальних межах України на той час діяли п’ять університетів
(Київський, Харківський, Новоросійський, Львівський, Чернівецький).
На початку XIX ст. царський уряд Олександра I здійснив
реформування освітньої системи Росії. 1804 року було прийнято "Статут
університетів" і "Статут навчальних закладів, підпорядкованих
університетам", які регламентували структуру і принципи побудови освіти
в країні що прямо відображувалися на якості навчання. За прийнятими
статутами вся країна поділялась на шість учбових округів, два з яких
Харківський і Віленський розміщувались на території України.
У Віленському окрузі навчальні заклади хоч і діяли за новими
статутами, але з деякими особливостями, які випливали з того, що дані
території перед цим були під Польщею (викладання велось польською
мовою). У 1805 року було відкрито у Кременці гімназію, яка мала
виконувати функцію університету. 1831 року її закрили, а матеріальну
частину перевезли до Києва для університету, який відкрився там
1834 року.
У губерніях Харківського навчального округу освіта розвивалася
нерівномірно. 1804 року було відкрито Харківський університет, який і
донині залишається важливим центром освіти, наукової і громадськопедагогічної думки Лівобережної України.
У першій половині XIX ст. вища освіта на західноукраїнських землях
зосереджувалася у Львівському університеті та Чернівецькому ліцеї.
Викладання велося латинською, польською і німецькою мовами. Вступ
українців до університету всіляко обмежувався. Це привело до активізації
боротьби за українську школу, мову й літературу, за її національний
характер.
Отже, шлях розвитку математичної освіти позначений історичним
етапом відкриття університетів в Україні, які стали центрами наукової
думки взагалі, та математичної зокрема.
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Координатний метод – це спосіб визначення положення точки (на
прямій, на площині, в просторі) за допомогою чисел. За допомогою
координатного методу алгебраїчні рівняння можна трактувати у вигляді
геометричних образів (графіків) і, навпаки, шукати розв’язання геометричних
задач за допомогою аналітичних формул (рівнянь і їх систем).
Прямокутні координати вживались в геометрії з давніх-давен.
Аполлоній Пергський (бл. 262 – бл. 190 рр. до н.е.) за допомогою них визначав
і досліджував в геометричній термінології еліпс, параболу, гіперболу. Відома
задача про коло Аполлонія, яка розв’язується методом координат.
Вперше ідею методу координат систематично виклали за допомогою
невід’ємних чисел П.Ферма і Р.Декарт. В їх формулюванні відстань до
координатних осей могла бути лише додатними числами або нулем. Важлива
ідея про те, що одну або обидві з цих відстаней можна вважати і від’ємною,
належить І.Ньютону. Вперше ці відстані були названі координатами
Г.Лейбніцом. Тобто відкриття декартових координат не належить Декарту.
Декарт побудував аналітичну геометрію, в якій зійшлися математичні
відкриття, які складалися протягом тисячоліть [1].
За чинною програмою і проектом нової програми з математики
декартові координати передбачено вивчати в два етапи: спочатку вивчаються
декартові координати на площині, а потім – в просторі.
Ціллю і навчальною задачею вивчення координатного методу в курсі
шкільної математики є показати, що координатний метод має свою мову,
свої прийоми, дає можливість виражати властивості геометричних фігур
аналітичною мовою в вигляді рівнянь і нерівностей і відповідно рівняння
функції, нерівності перекладати на геометричну мову (графіків),
сформувати понятійний апарат координатного методу (координатна пряма,
площина, координати точки, рівняння прямої, кола, параболи, гіперболи,
рівняння відрізка, координати середини відрізка); сформувати прийоми
використання даного методу при вивченні курсів алгебри і геометрії.
Основні знання і навчальні задачі, які формують координатний
метод: знати запис точки в координатній формі і за даною координатною
формою будувати її на координатній площині (прямій); знати задання
прямої в координатній формі і за даною формою будувати пряму.
Знання рівнянь основних ліній, які вивчаються в шкільному курсі
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математики зводиться до розв’язування двох навчальних задач:
1) за заданими геометричними властивостями лінії скласти її рівняння;
2) за заданим рівнянням лінії вияснити її геометричні властивості
(геометрія); в алгебрі – за заданим рівнянням побудувати графік лінії і за
допомогою графічної мови вияснити властивості функції, а потім, по
можливості, перекласти їх на аналітичну мову.
Використання координатного методу в конкретних ситуаціях
припускає використання трьох етапів:
1) переклад задачі на координатну (аналітичну) мову;
2) перетворення аналітичного виразу;
3) зворотний переклад, тобто переклад з координатної мови на мову
в термінах якого сформульована задача.
Координатний метод в геометрії особливо ефективний при
обґрунтуванні залежностей між елементами фігур (особливо між
довжинами цих елементів), а також при знаходженні багатьох точок, що
задовольняють певним властивостям.
Для розробки методики формування умінь застосовувати
координатний метод важливо виділити дії, адекватні діяльності
використання координатного методу в конкретних ситуаціях.
Компонентами умінь застосовувати координатний метод в конкретних
ситуаціях є такі уміння:
1) перекласти геометричну мову на аналітичну і навпаки;
2) будувати точку по заданим координатам;
3) знаходити координати заданих точок;
4) обчислювати відстань між точками, заданими координатами;
5) оптимально дібрати систему координат;
6) скласти рівняння заданих фігур;
7) бачити за рівнянням конкретний геометричний образ;
8) виконувати перетворення алгебраїчних співвідношень.
Характер виявлених умінь дозволяє систематизувати вправи, які
сприяють оволодінню координатним методом. Виділяють такі види вправ:
на побудову точки за її координатами; на знаходження координат заданих
точок; на обчислювання відстані між точками, заданими координатами; на
переклад з геометричної мови на аналітичну і навпаки; на оптимальний
вибір системи координат; на складання рівняння фігури за її
характеристичною властивістю; на визначення фігури за її рівнянням; на
перетворення алгебраїчних рівностей [1].
У формуванні координатного методу виділяють наступні етапи:
а) засвоєння понятійного апарату здійснюється в основному в 5-6 класах і
систематизується в курсі геометрії; б) введення на основі цього
понятійного апарату рівнянь ліній і графіків функцій. Ці дві навчальні
задачі розв’язуються в різних предметах (геометрії і алгебри), з різною
змістовною цілю, а тому учні часто не бачать між ними зв’язку, і не
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засвоюють головної суті методу; в) розкриття основних етапів
застосування методу в курсі алгебри і геометрії; г) використання
координатного методу для розв’язуванні різних математичних задач.
Координатний метод спрощує розв’язання багатьох геометричних
задач, доведення теорем, дозволяє раціональніше викласти весь
навчальний курс. Опис однієї і тієї геометричної ситуації в термінах
синтетичної і аналітичної геометрії має велике розвиваюче значення.
Існують різні способи введення прямокутних декартових координат:
наочно-геометричний спосіб, оснований на понятті перпендикулярних
прямих, векторний спосіб введення прямокутної системи координат за
допомогою координатного репера, аксіоматичне означення. В навчальних
посібниках для середньої школи застосовується наочно-геометричний
спосіб введення координат, який є історично першим у математиці.
У підручнику О.В.Погорєлова учні знайомляться з формулою для
знаходження координат середини відрізка при умові, що координати
відрізків відомі; формулою для знаходження відстані між двома точками із
заданими координатами. Розглядається рівняння кола і прямої.
Можлива методична схема вивчення вказаних тем:
1) поставити навчальну проблему; 2) повідомити вихідні дані і
цільову вимогу, виконати малюнок (додаткові побудови); 3) повідомити
ідею доведення; 4) визначити всі випадки, які повинні бути розглянуті при
доведенні, виділити “основний” випадок; 5) викласти доведення основного
випадку, коротко записати його на дошці; 6) сформулювати висновок
(шукані формули); 7) закріпити доведення (по частинах і в цілому);
8) з’ясувати відповіді на питання: “Чи можна здогадатися, якими повинні
бути шукані формули для доведення”, “На яких прикладах це можна
зробити?”; 9) застосувати формули для розв’язування задач.
В основу методики вивчення декартових координат в просторі
доцільно покласти метод аналогії. Для вивчення координатної формули
відстані між двома точками в просторі можна запропонувати схему:
1) нагадати планіметричну формулу відстані між двома точками;
2) записати формулу відстані між двома точками в просторі (по
аналогії з планіметричною формулою);
3) нагадати ідею доведення планіметричної формули;
4) здійснити “перенесення” цієї ідеї на стереометричний факт;
5) реалізувати ідею (провести доведення);
6) закріпити доведення.
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Історія розвитку тригонометрії – невід’ємна частина історії
математики і загальнолюдської культури взагалі. Застосування у навчанні
елементів історії тригонометрії сприяє підвищенню інтересу учнів до
вивчення тригонометричного матеріалу, збагаченню їх загальної культури.
Екскурси в історію тригонометрії вказують на матеріальне підґрунтя її
розвитку, підкреслюють практичне значення тригонометричних знань,
дають пояснення тим термінам, якими вона оперує, а також розширюють
кругозір учнів. Ці історичні відомості демонструють нерозривний зв’язок
науки, культури і розвитку суспільства.
У сучасній профільній школі навчання математики здійснюється в
межах поглибленого, прикладного і загальнокультурного курсів математики
[2]. Саме в загальнокультурному курсі значення навчального матеріалу
історичного характеру значно зростає, зважаючи на його роль у формуванні
наукового світогляду людини. В цьому курсі пріоритети надаються логічному
та образному аспектам змісту навчального матеріалу. Тут суттєвим є
розкриття природи математичного знання і методів математики. Для учнів, які
вивчають загальнокультурний курс математики (гуманітарні профілі
навчання), питання історії тригонометрії цікаві та корисні, адже вони
взаємопов’язані з предметами гуманітарного циклу, наприклад, історією,
філософією, мовознавством. На відміну від учнів інших профілів, гуманітарії
добре запам’ятовують історичні відомості, з задоволенням готують
повідомлення історичного плану. Як свідчать наші спостереження, для
багатьох з них цей матеріал допомагає усвідомити і запам’ятати виучувані
поняття. Таким чином, постає питання добору змісту історичного матеріалу з
тригонометрії з врахуванням специфіки загальнокультурного курсу
математики. Виділимо основні питання з історії тригонометрії, які, на нашу
думку, доцільно розглянути в процесі вивчення тригонометричного матеріалу
в класах гуманітарного спрямування.
1. Роль і вплив практики на зародження і розвиток тригонометрії.
Причини зародження тригонометрії [1, 3]. Виникнення тригонометрії
пов’язане з астрономією, землемірством, будівельною справою,
мореплавством, картографією, які потребували точних математичних
розрахунків. Для їх виконання елементарної геометрії Евкліда часто не
вистачало. Тому подальший розвиток цих наукових галузей був
неможливий без розвитку тригонометрії. Тут слід детальніше розглянути
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практичні задачі, які розв’язуються з допомогою тригонометричних
співвідношень в прямокутному трикутнику (наприклад, задачі на
обчислення недоступних відстаней). Необхідно звернути увагу учнів на те,
що на початку свого зародження тригонометрія мала зовсім інший
характер у порівнянні з сучасним. На початку своєї історії тригонометрія
була незмінним супутником астрономії і становила лише допоміжний засіб
для астрономічних обчислень. Внаслідок цього розвитку прямолінійної
тригонометрії передував розвиток сферичної тригономерії.
2. Етапи розвитку науки тригонометрії [3]. Ці питання
систематизуються в такій послідовності: ранній період розвитку
тригонометрії; грецька тригонометрія; індійська тригонометрія;
тригонометрія на Ближньому і Середньому Сході в Середньовіччя;
розвиток тригонометрії в Європі.
3. Відомості про видатних вчених-математиків, які зробили вагомий
внесок в розвиток тригонометрії як науки [3]. До них, в першу чергу,
відносяться: Гіппарх, Клавдій Птолемей, ал-Баттані, Улугбек, Бхаскара,
Насереддін Тусі, М.Копернік, Тіхо Браге, Вієт, Й.Кеплер, Регіомонтан,
Л.Ейлер. Цікавими для учнів будуть короткі відомості про життя і
творчість цих вчених, їх наукові доробки в галузі тригонометрії. Бажано
також назвати і коротко проаналізувати наукові праці з тригонометрії, які
зберігали накопичений досвід тригонометричних знань. Це, наприклад,
„Альмагест” Птоломея, „Канон Мас’уда” Біруні, „Трактат про повний
чотиристоронник” Насереддіна Тусі, „П’ять книг про трикутники всіх
видів” Регіомонтана, „Вступ в аналіз нескінченних” Л.Ейлера.
4. Походження тригонометричної термінології, символіки, окремих
тригонометричних відомостей [1, 3]. Увагу учнів слід звернути на
історичне походження деяких термінів, наприклад, „тригонометрія”,
„синус”, „косинус”, „тангенс”, „котангенс”, „секанс”, „косеканс”,
„тригонометричні функції”; історію складання тригонометричних таблиць;
історичні аспекти теореми додавання, тригонометричних перетворень.
Варто розглянути питання, пов’язані з тим, коли і ким отримана та чи інша
тригонометрична формула, яка вивчається в школі.
Таким чином, елементи історії тригонометрії гуманітаризують
навчання математики, роблять його більш цікавим, наближують до життя,
а також полегшують процес оволодіння знаннями. Зміст історичного
матеріалу з тригонометрії слід добирати з врахуванням навчальних
можливостей учнів, їх інтересів та нахилів, проектованої професії. Він має
бути доступним та цікавим для учнів, враховувати особливості їх
навчально-пізнавальної діяльності.
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Розв’язування математичних задач, відповідно до діяльнісної
концепції навчання є одним з найефективніших засобів як математичної
підготовки так і формування загально інтелектуальних вмінь учнів.
Розробкою загальної теорії задач займались Г.О.Балл, Г.П.Бевз,
Ю.М.Колягін, Д.Пойя, Л.М.Фрідман та ін..
Аналіз письмових робіт з математики випускників середніх шкіл
показав, що більшість з них знають окремі правила, означення, теореми,
але при цьому не знають загальних методів розв’язування задач. Як
показує досвід, в багатьох випадках учні не розв’язують стереометричну
задачу перш за все тому, що не вміють правильно виконати рисунок.
Специфіка розв’язування стереометричних задач обумовлена
особливостями геометричних побудов у просторі. Адже розв’язуючи таку
задачу,ми користуємося не просторовою моделлю, а зображенням фігури
на площині, виконане в паралельній проекції. Це викликає в учнів такі
труднощі: 1) правильно зобразити просторову фігуру, враховуючи її
властивості та паралельну проекцію; 2) уявити просторову фігуру за
побудованим зображенням.
Аналіз задачного матеріалу курсу стереометрії 10 – 11 класів дає нам
підставу зробити висновок, що основою методики навчання учнів
розв’язувати стереометричні задачі – є навчання розв’язувати метричні
задачі на побудову. Оскільки, якою б не була за вимогою стереометрична
задача, але вона перш за все починається з побудови рисунка, тобто з
розв’язання метричної задачі на побудову.
Однією з основних складностей навчання розв’язувати метричні
задачі на побудову є відсутність алгоритмів та недостатній розвиток
просторової уяви учнів.
Більшість учнів вже на першому етапі розв’язування задач
відчувають певні труднощі. Вони механічно намагаються застосовувати
відомі їм алгоритми і, якщо відомий спосіб застосувати не можна, то
задача, як правило, залишається нерозв’язаною. Для того, щоб вони могли
самостійно провести аналіз умови задачі, доцільно запропонувати їм
відповідний алгоритм.
Щоб подолати труднощі при розв’язуванні стереометричних задач,
необхідно домогтися свідомого засвоєння властивостей паралельної проекції,
доведення до автоматизму паралельного проектування, озброїти учнів
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алгоритмами, що і є запорукою успішного навчання учнів зі стереометрії.
Проекційний рисунок, який зображує просторову фігуру, дає не
тільки наочне уявлення про цю фігуру, а й дає можливість розв'язувати
різні задачі на побудову, причому в даному випадку задачі розв'язуються
так, як би вони могли бути розв'язаними на моделі просторової фігури.
Аналіз задачного матеріалу курсу геометрії 1 0 - 1 1 класів дав нам
можливість виділити основні типи метричних задач на побудову:
1.Задачі на побудову зображень плоских і просторових фігур певної
форми та їх комбінацій.
2.Задачі на побудову перпендикулярних прямих.
3.Задачі на побудову спільного перпендикуляру двох мимобіжних
прямих.
4.Задачі на побудову бісектрис кутів на зображеннях плоских і
просторових фігур.
5.Задачі на побудову кута між прямою і площиною.
6.Задачі на побудову лінійного кута двогранного кута.
7.Задачі на побудову перерізів многогранників і тіл обертання.
Отже, основою навчання учнів розв’язувати метричні задачі на
побудову є озброєння їх алгоритмами та доведення до автоматизму вміння
будувати основні типи побудов. Але навчання алгоритмам не замінюює
собою кмітливості, умінь здійснювати пошук способів розв’язання утих
випадках, коли алгоритм відсутній або не відомий. Мова йде про те, що
якщо для деяких задач можна побудувати алгоритми і розв’язувати їх
більш раціонально, то не навчати учнів цим алгоритмам у багатьох
випадках недоцільно.
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Математика – галузь невтомного пошуку і важкої до самозабуття
праці. Іноді на доведення однієї теореми потрібні роки. Праця вченогоматематика подібна до праці поета: як і в поезії, у математиці діють досить
складні механізми пошуку і філігранне оформлення знайденого
результату. Проте, про математиків чомусь не прийнято говорити
піднесено, захоплено, хоча вони також заслуговують високих слів подяки,
які ми часто адресуємо людям подвигу і мужності. Праця математиків не
виставляється на театральній сцені, про неї не говорять у репортажах з
космосу, але вона присутня скрізь. Математики викреслюють орбіти
космічних трас, гарантують міцність сталевих атомоходів у океанських
глибинах, визначають ритми роботи атомних реакторів тощо.
Хочеться розповісти про математиків України, які теж є, про яких теж
знають, але можливо не всі. Вони були і залишаться в пам’яті багатьох людей.
Однією з яскравих зірок України на терені математики є академік
Михайло Кравчук (1892-1942), який народився в с.Човниці на Волині. В 1910
р. він вступив на фізико-математичний факультет Київського університету св.
Володимира, який закінчив через чотири роки з дипломом І ступеня. Потім –
педагогічна діяльність, яка поєднується з науковими пошуками.
У 1924 р. відбувся блискучий захист докторської дисертації «Про
квадратичні форми та лінійні перетворення». Про результати дослідів
Михайла Кравчука поінформовано того ж року Міжнародний
математичний конгрес у Торонто. Працями молодого математика
цікавляться видатні вчені Франції, Італії, Німеччини. Михайлові Кравчуку
пропонують продовжити наукову діяльність у США, але він відмовляється.
Вірний син України залишається працювати на рідній землі. У 1929 р.
Михайло Кравчук був обраний дійсним членом ВУАН. Вісім років поспіль
плідної праці над розв'язанням складних математичних проблем дають
блискучі результати в галузі алгебри і теорії чисел, теорії аналітичних
функцій, теорії ймовірностей, математичній статистиці. Зокрема, в теорії
ймовірностей він увів многочлени біноміального розподілу відомі у
світовій математиці як многочлени Кравчука. Не втратили й досі
актуальності його дослідження з аналітичних функцій, теорії
диференціальних та інтегральних рівнянь, зокрема наближені методи їх
розв'язування. Опубліковано більше 170 наукових праць М.Кравчука.
Великий внесок вченим здійснено також у розвиток української
математичної термінології.
До видатних математиків XX ст., які працювали на українській землі, слід
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віднести і Стефана (Степана Степановича) Банана (1892-1945). Уродженець
Рахова, він усе своє свідоме життя пов'язував зі Льовом. Тут С. Банах закінчив у
1914 р. Політехнічний інститут, тут захистив докторську дисертацію, став
професором. Спочатку працював в «альма-матер», а згодом – у Львівському
університеті. Світову славу Стефан Банах здобув як один із засновників
сучасного функціонального аналізу, що є нині основою математики.
Світове визнання – поряд з Празькою і Гетінгенською – одержала
Львівська математична школа, заснована С. Бахом. Тут виховувалася ціла
плеяда математиків, які після другої світової війни виїхали за кордон. А Степан
Банах до кінця свого життя працював у Львові, очолюючи, як і до війни, фізикоматематичний факультет університету. Одна з вулиць Львова носись його ім'я.
Польське математичне товариство встановило премію і С. Банаха.
В Одесі розкрився талант ще одного нашого земляка, уродженця
Кам'янця-Подільського Миколи Григоровича Чеботарьова (1894-1947). У
сімнадцятирічному віці під впливом статті М. Лобачевського «О началах
геометрии» майбутній математик написав свою першу працю «Формула
геометрії Лобачевського». Навчався в Київському університеті, де у 1916 р.
захистив дипломну роботу і був залишений у для підготовки до професорського
звання. Протягом 1921-1927 рр. працював в Одеському університеті. З 1927 р. –
керівник кафедри алгебри Казанського університету. Після організації при
університеті Науково-дослідного інституту математики і механіки – директор
цього інституту.
Враховуючи видатні заслуги Миколи Чеботарьова в розвитку
математики, зокрема досліджень теорії Галуа і груп Лі, Президія АН СРСР
встановила після смерті вченого премію його імені.
Україна по праву може також пишатися таким своїм вихованцем, як
академік Микола Боголюбов (1909-1993). Народився він у Нижньому
Новгороді, але через рік сім'я переїхала в Україну. До 1918 р. жив у Києві. Під
час громадянської війни доля закинула родину Боголюбових до с.Велика Круча
Полтавської обл., де Микола закінчив семирічку. Після повернення родини до
Києва, хлопчак самостійно вивчає курси вищої математики та фізики.
Тринадцятирічному хлопцеві, з огляду на його здібності, дозволяють
відвідувати лекції в Київському університеті, а з 1923 р. його заняттями з
математики керує відомий учений Микола Крилов.
У сімнадцять років Миколі Боголюбову за отримані результати з теорії
варіаційного числення, присуджують кандидатський ступінь, а Болонська
академія наук (Італія) відзначила спеціальною премією. Через два роки без
захисту дисертації, спеціальним рішенням Пленарного зібрання ВУАН за
поданням академіка Дмитра Граве, йому присвоюють докторський ступінь .
У 1928-1973 рр. М. Боголюбов працював в АН УРСР, 1936-1950 рр. –
професор Київського і Московського університетів. З 1949 р. працює одночасно
у Математичному інституті ім. Стеклова АН СРСР та в Об'єднаному інституті
ядерних досліджень.
За видатні заслуги в розвитку математики, механіки, теоретичної фізики,
академік Микола Боголюбов удостоєний звання двічі Героя Соціалістичної
Праці (1969, 1979), лауреата Ленінської (1958) та трьох Державних премій
СРСР (1947, 1953, 1984).
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Интерес к апориям в настоящее время связан с проблемами научного
познания пространства, времени, движения и строения систем в самом
широком смысле, а также с проблемами «начал» науки в смысле истории
возникновения исходных понятий о природе («тело», «точка», «место»,
«мера», «число», «множество», «конечное», «бесконечное» и другие) и в
плане дискуссий, в ходе которых уточнялся смысл этих понятий и которые
переросли в итоге в проблему основания математики, вообще начал
точного естествознания. Двадцать четыре столетия назад Зенон Элейский,
первый древнегреческий философ, указывал на невозможность логически
непротиворечивого осмысления движения тел, хотя и не сомневался в
чувственно
удостоверяемой
реальности
последнего.
Зеноном
сформулирован ряд апорий, связанных с проблемой движения. Но не
меньший интерес в логическом и специально-научном плане представляют
и апории, с которыми столкнулся знаменитый элеец при анализе проблемы
«многого в бытии», проблемы получения протяженного отрезка при
аддитивном синтезе так называемых непротяженных точек (метрическая
апория), и другие.
Дошедшие до нас апории Зенона можно подразделить на две группы:
в одних «опровергается» существование «многого», причем «многое»
понимается как актуально существующая, то есть заданная всем набором
своих элементов, некоторая полная, завершенная совокупность; в других
вскрываются противоречия, связанные с отображением движения в логике
понятий. Однако и те, и другие тесно связаны между собой.
К апориям первой группы относятся те, которые призваны
опровергнуть признание бытия «многого». Суть их в следующем: если
существующих вещей много, то их должно быть столь много, сколько их
есть, - не больше и не меньше. А если их столь много, сколько их есть, то
их число ограничено. Но, с другой стороны, если существующих вещей
много, то их число неограниченно, ибо всегда существуют другие вещи
между существующими и снова другие между теми и так далее. Обозначив
предикаты «быть многим» S(x), «быть конечным» через P(x), а «быть
бесконечным» через P(x), вышепроизведенное высказывание мы можем
выразить следующим образом: ∀x ( S(x) → (P(x) ∧ P(x)) )
Перед нами логически ложная импликация, опираясь на которую,
Зенон сделал вывод вообще о немыслимости существования многого в
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бытии.
К сожалению, до сего времени еще недостаточно четко осознается
принципиальный характер не вполне понятой и Зеноном дилеммы: или
признать конечность реально существующего многого в бытии, или же в
противном случае оно реально не существует, ибо в принципе невозможно
логически последовательно получить вывод о существовании многого при
признании не только конечности, но и актуальной бесконечности его. В
этом убеждает нас и многовековое существование все еще неразрешимой
проблемы апорий, и использование средств современной логики; в
противном случае надо открыто выразить недоверие последней.
Рассуждения, аналогичные по своей структуре только что
рассмотренной апории, встречаются и в современных основаниях
математики, когда идущий в бесконечность натуральный ряд чисел
порождается из «ничего» (из Ø) посредством того, что сначала
рассматривается Ø; затем множество {Ø}, единственным элементом
которого является Ø; далее множество {Ø, {Ø}} и так далее.
А возражения, которые выдвигаются против этой процедуры в наши
дни, родственны возражениям Аристотеля – они основаны на том, что
нельзя и мысленно объединить во множество вещи, которые не
существуют раздельно друг от друга. Логическая структура апорий
данного типа может быть представлена конъюнкцией:
∀x ( S(x) → P(x) ) ∧ ∃ х ( S(x) ∧ P(x) ),
обнаруживающей
нарушение
принципа
логической
непротиворечивости мысли, где S(x) – знак предиката «быть вещью» или
«быть подлинным (не равным Ø) множеством», P(x) – «обладать местом»,
или «быть множеством вообще».
Уход в бесконечность в анализируемых апориях – результат
приведенной логической некорректности в сфере мысли. Некорректность
такого рода выражена уже, например, в заявке строить натуральный ряд
чисел, не опираясь ни на что. На самом же деле вместо абстракции
«ничто» при таких построениях используются знаки Ø, {Ø}, {Ø, {Ø}} и так
далее, то есть опять-таки совершается подмена несуществующего объекта
мысли («Ø») вполне материальными символами, реализующими «тайну»
построения натурального ряда из «ничего».
В тесной связи с рассмотренной апорией находится и метрическая
апория Зенона, то есть апория, связанная с размерами объекта,
конструируемого из «ничего». Аристотель писал об этом: «Если чтонибудь, будучи прибавлено к какой-нибудь вещи или отнято от нее, не
делает эту вещь больше, соответственно меньше, тогда, по словам Зенона,
оно не принадлежит к числу существующего, причем существующая,
очевидно, понимается как величина телесная: ведь именно такая величина
обладает бытием в полной мере… точка же и 1(0) не создадут увеличения
ни при каких обстоятельствах». Перед нами действительно одна из
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труднейших апорий, нерешенных и поныне, ибо связана она с
представлением о протяженном теле или отрезке времени, составленных
по предположению, из не имеющих соответственно протяжения или
длительности «точек» и «мгновений».
Ещё со времен Евклида философы и математики сомневались в
справедливости понимания протяженного континуума как совокупности
непротяженных элементов. Этим вопросом, кроме Зенона, уделяли
внимание такие мыслители, как Аристотель, Кавальери, Текет, Паскаль,
Больцано, Лейбниц, Кантор, У. Джеймс, Бриджмен и другие. Так,
например, Бриджмен, писал: «если бы линию понимали так, что она
буквально состоит из совокупности точек нулевой длины, а интервал
времени представляет собою сумму неделящихся мгновений, тогда уже
само это понимание было бы парадоксальным».
Однако в последнее время предпринимаются попытки доказать
возможность получения, например, протяженного отрезка из
непротяженных точек. Так, А. Грюнбаум считает, что современная теория
точечных множеств позволяет «преодолеть противоречивый характер
утверждений о том, что положительный линейный интервал состоит из
непротяженных элементов - точек». Эти толкования не в состоянии помочь
А. Грюнбауму избежать основной трудности – доказать возможность
получения протяженной длины из непротяженных каких бы то ни было
объектов, ибо не столь важно, какова их конкретная природа или названия,
но важно то, что они не обладают протяженностью[1].
На аналогичных позициях находился и Б. Рассел, считавший точку и
момент объектами, не имеющими измерений. Однако, по его мнению, из
бесконечного континуального множества этих объектов состоят реальное
пространство и время. Б. Рассел утверждал, что если отбросить идеи об
актуально
бесконечных
малых,
трудности
бесконечности
и
непрерывности, дескать, исчезают, а «… аргументы Зенона, в большинстве
своем веские, не поднимают серьезных затруднений».
Некорректность подобных решений анализируемой апории должна
быть ясна из того, что суммирование какого угодно множества не
обладающих протяженностью точек не дает нам хоть какой-нибудь
минимально протяженной величины: «Ведь сколько раз ни повторять
ничто, ничего и не получится». Однако, если располагать актуально
бесконечными малыми, но реальными протяженными какими-то квантами
пространственно-временного типа, то, опираясь на движение и свойство
отражения объектов, можно получить сколь угодно протяженные
конечные тела.
Аргументы о движении известны нам только по краткому разбору их
Аристотелем в «Физике» и комментариям Симплиция, Филопона и
Фемистия. Приведем еще некоторые из апорий древних.
Апория «Дихотомия»: пусть АВ – отрезок длины 1 и точка М
202

Международная научно-методическая дистанционная конференция «Эвристика и дидактика математики»
движется из А в В. Прежде чем дойти до В, она должна «отсчитать»
бесконечное множество «середин» А1 , А2, … , Аn , … ; значит, точка В
никогда не будет достигнута. Движущееся тело никогда не достигнет
конца пути, потому что оно должно сначала дойти до середины пути, затем
до середины остатка пути и так далее.
Апория «Стадий»: За одно и то же время t точка В4 проходит
половину пути отрезка А1А4 и целый отрезок Г1Г4 . Но каждому
неделимому моменту времени отвечает неделимая часть пространства,
проходимая за это время. Тогда в некотором отрезке α и 2α содержится
«одинаковое» число точек, «одинаковое» в том смысле, что между точками
обоих отрезков можно установить взаимно однозначное соответствие.
Этим впервые было установлено такое соответствие между точками
отрезков различной длины. Если считать, что мера отрезка получается как
сумма мер неделимых, то вывод является парадоксальным [2]. Чешский
ученый Б. Больцано в первой половине XIX века установил, что любое
бесконечное множество может быть приведено во взаимно однозначное
соответствие со своей правильной частью. Теперь это свойство иногда
принимается в качестве определения бесконечного множества.
Зенон, как известно, не отрицавший реальности движения, не смог
лишь логически последовательно осмыслить последнее, допуская трудно
обнаружимое нарушение основных логических принципов. Задача эта
вполне разрешима уже с помощью средств, которыми располагает
современная символическая логика и которые позволяют логически
непротиворечиво
отобразить
диалектическую
противоречивость
объективно реального процесса движения [3]
В современном курсе высшей математики мы пользуемся
утверждениями о равномощности множеств четных и натуральных чисел,
интервала и прямой, о несчетности континуума, доказательством теоремы
о вложенных отрезках, и многими другими математическими фактами,
зачастую не представляя, сколько интересных философских и
методологических воззрений, проблем и вопросов вызывали они в умах
людей с древних времен и до настоящего времени.
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У основі математики лежить поняття числа, яке дозволяє описувати
кількісну сторону відношення об’єкта. В процесі розвитку і вдосконалення
моделей, які описують світ, що нас оточує, й ускладнення математичних
конструкцій з’являються нові об’єкти, які володіють зовсім новими
властивостями порівняно з дійсними числами.
Теорія дійсного числа набула розвитку в XVIII-XIX ст. Але на цьому
дослідження в області розширення поняття числа та вивчення
властивостей новоутворених множин не зупинилось. Ми поставили собі за
мету дослідити шляхи розвитку поняття дійсного числа в сучасній
математиці.
Перше узагальнення поняття дійсного числа – введення комплексних
чисел. Ці числа є зручним математичним засобом, який дозволяє
описувати кількісні співвідношення, розв’язувати багато математичних
проблем, нерозв’язних в множині дійсних чисел.
Друге узагальнення дійсного числа – вектори в трьохмірному
просторі, які утворюють лінійний простір. Для них вводяться операції
додавання і множення на дійсне число, дві операції множення – скалярне і
векторне, а в якості базису взяті одиничні орти (одиничні вектори) і, j, k.
Будь-який вектор у трьохмірному просторі може бути представлений у
вигляді
v = a ⋅i + b⋅ j + c ⋅ k ;
сам вектор може бути інтерпретований як впорядкована трійка дійсних
чисел (a, b, c ) .
Спроба узагальнити поняття комплексного числа привели до
першого прикладу гіперкомплексної системи – кватерніонам. Створення
таких об’єктів належить ірландському вченому У. Гамільтону, який
задався проблемою побудувати із точок простору числову систему,
подібну множині дійсних чисел. Виявилося, що таку структуру побудувати
не можна, однак, якщо відмовитися від комутативності множення, то із
точок чотирьохмірного простору можна побудувати деяку числову
систему, яка і називається кватерніонами.
Отже, кватерніон представляє собою впорядковану четвірку дійсних
чисел s, a, b, c , які зв’язані з чотирма базисними елементами 1, i, j , k з
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наступними властивостями:
i 2 = j 2 = k 2 = −1 ; ij = k ; ji = −k ;
jk = i ; kj = −i ;
ki = j ;
ik = − j .
(1)
Зазначимо, що базисні елементи i, j , k можуть бути інтерпретовані як
базисні вектори декартової системи координат в трьохмірному просторі.
Таким чином, довільний кватерніон Q може бути записаний у вигляді
Q = s ⋅1 + a ⋅ i + b ⋅ j + c ⋅ k .
Зазвичай кватерніон Q розділяють на скалярну частину s і векторну
v = a ⋅ i + b ⋅ j + c ⋅ k , так що Q = s + v .
Четвірка чисел (s, a, b, c ) характеризує компоненти кватерніонів.
Якщо s = 0 , то кватерніон переходить у вектор v в трьохмірному
просторі. Важлива особливість кватерніонів полягає в тому, що
підмножиною кватерніонів є дійсні числа (s,0,0,0 ) ; комплексні числа
(s,a,0,0) ; вектори в трьохмірному просторі (0, a, b, c ) .
Розглянемо операції над кватерніонами.
Визначимо операції над двома кватерніонами Q1 = s1 + v1 і
Q2 = s 2 + v2 .
1. Додавання двох кватерніонів здійснюється шляхом додавання
всіх його компонент:
Q = Q1 + Q2 = (s1 + s 2 ) + (v1 + v2 ) .
2. Обчислення добутку двох кватерніонів здійснюється за
допомогою звичайних розподільних законів з врахуванням співвідношень
(1) і дає наступну формулу:
Q = Q1Q2 = s1 s 2 + s 2 v1 + s1v2 + a1i(a 2 i + b2 j + c2 k ) + b1 j (a2 i + b2 j + c2 k ) +
+ c1 k (a 2 i + b2 j + c2 k ) = s1 s 2 + s 2 v1 + s1v2 − a1 a 2 + a1b2 k − a1c2 j − b1a 2 k − b1b2 +
+ b1c2 i + c1a 2 j − c1b2 i − c1c2 = s1 s 2 + s 2 v1 + s1v2 − v1 ⋅ v2 + v1 × v2 ,
(2)
де введені операції скалярного і векторного добутків векторів
v1 ⋅ v2 = a1 a 2 + b1b2 + c1c2 ,
(3)
v1 × v2 = (b1c2 − c1b 2 )i + (c1 a 2 − a1c2 ) j + (a1b2 − b1a 2 )k .
(4)
Добуток двох кватерніонів є знову кватерніон. Важливою особливістю
введеної операції множення (2) є її некомутативність, тобто, взагалі
кажучи, Q1Q2 ≠ Q2 Q1 . Для випадку s1 = s 2 = 0 , тобто, коли маємо добуток
двох векторів, записаний у формі кватерніонів, їх добуток уже не є вектор,
а кватерніон
Q1Q2 = −v1 ⋅ v2 + v1 × v2 ,
(5)
причому скалярна частина кватерніона Q1Q2 є взята з оберненим знаком
скалярний добуток векторів v1 і v2 , а векторна частина кватерніона Q1Q2
рівна векторному добутку векторів v1 і v2 . Введена операція множення
векторів як кватерніонів (5) об’єднує добре відомі види множення векторів
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– скалярне і векторне (3) і (4). Виходячи із формули (5), знайдемо Q1Q2 і
Q2 Q1 , при цьому врахуємо, що v2 × v1 = −v1 × v2 :
Q2 Q1 = v2 v1 = −v1 ⋅ v2 + v2 × v1 = −v1 ⋅ v2 − v1 × v2 .
(6)
Виходячи із (5) і (6) знайдемо вираз для скалярного і векторного добутків
векторів через введену операцію:

(

)

(

)

1
1
v ⋅v = − v v +v v , v ×v = v v −v v .
1 2
21
1 2 2 12
21
2 12

(7)

3. Кватерніон Q називається спряженим по відношенню до
Q = s ⋅ 1 + a ⋅ i + b ⋅ j + c ⋅ k , якщо Q = s − (ai + bj + ck ) . В цьому випадку
добуток QQ
є число, рівне квадрату модуля кватерніона
2

Q : Q = s2 + a2 + b2 + c2 .
Квадрат модуля кватерніона дорівнює сумі квадратів його
компонент. Ця властивість аналогічна до такої ж властивості для векторів,
однак суттєву відмінність підкреслює наступна властивість
4. Для кожного ненульового кватерніона існує обернений йому.
Оберненим по відношенню до кватерніона Q називається кватерніон Q −1 ,
який володіє властивістю
QQ −1 = Q −1Q = 1 .
Очевидно, що обернений знаходиться за наступним правилом, досить
схожим на правило знаходження оберненого до комплексного числа:
Q
Q −1 = 2 .
Q
Найбільш природнім способом, який дозволяє описувати повороти в
трьохмірному просторі є використання операторів перетворення і
відповідних їм матриць. Однак використання кватерніонів дозволяє дати
більш просту форму цього повороту. Зображення трьохмірних обертань за
допомогою кватерніонів зручне тим, що кватерніон визначає
безпосередньо його геометричні характеристики: вісь обертання та кут
повороту. При звичайному описі обертання за допомогою матриць для
визначення осі обертання та кута повороту необхідно зробити деякі
обчислення, а при використанні кватерніонів він знаходиться природнім
чином. Зазначимо, що все більш інтенсивне використання алгебри
кватерніонів у описі руху маніпуляторів, робототехніці, електродинаміці,
при описі поворотів в чотирьохмірному просторі.
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої
актуальності набуло питання європейської інтеграції України, міжкультурної
взаємодії країн Європи, подолання будь-яких бар’єрів, що погіршують або
унеможливлюють їх освітній, науковий, культурний співрозвиток.
Упровадження кредитно-модульної технології навчання
у
вітчизняних вищих навчальних закладах обумовлено необхідністю
адаптації системи національної освіти відповідно до стандартів
європейської освіти. Перехід на модульно-рейтингову систему навчання є
першим кроком на шляху перетворень, метою яких є підвищення
ефективності навчального процесу ВНЗ.
Теорія і практика навчання вищої школи свідчать, що контроль знань
в умовах модульно-рейтингової системи навчання набуває особливого
значення. Система контролю має відповідати таким умовам: 1) контрольні
завдання мають бути взаємопов’язані, тобто утворювати систему; 2) система завдань повинна забезпечувати реалізацію різних функцій контролю
(оцінка знань, розвиток особистості, стимулювання, корекція); 3) контроль
має забезпечувати ефективну перевірку основних якостей знань (повноту,
глибину, систематичність і т.ін.); 4) результативність, виконання завдань
оцінюється у балах на основі елементного аналізу.
Щоб забезпечити поступовий перехід у системі середньої та вищої
освіти, пристосувати учня до нових умов навчання у ВНЗ, необхідно
вводити в практику середньої школи такі елементи навчання і контролю
якості знань школярів, які б забезпечували наступність навчального
процесу, а отже, і якість довузівської підготовки. Це й обумовлює
актуальність обраної теми статті.
Яким чином здійснюється оцінювання навчальної діяльності учнів
школи сьогодні? Наскільки воно є співвідносним із сучасною системою
оцінювання ВНЗ? У 2001 р. Україна перейшла на 12-бальну систему
оцінювання, але вона тільки розширила попередню чотирибальну систему,
врахувавши колишні «+» та «–», не змінивши самого принципу оцінювання,
що так і не дозволяє об’єктивно «засвідчити» рівень оволодіння школяром
тією чи іншою темою. Поточно-епізодичне опитування (оцінювання)
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відображає таку ж епізодичну роботу учнів. Так, чинні „Рекомендації
оцінювання знань” підходять до визначення критеріїв балу, що виставляється,
формально, без урахування вікових і психологічних особливостей учня.
Розподіл робіт на «оцінювані» і «неоцінювані» знижує інтерес і пізнавальну
активність учнів до урочної й позаурочної діяльності – участі в роботі
факультативів, гуртків, предметних тижнів, олімпіад.
Одним із прикладів альтернативної системи оцінювання є
рейтингова система.
Виділимо переваги рейтингової системи контролю навчальних
досягнень в порівнянні з традиційною. По-перше, рейтингова система
забезпечує накопичення поточної успішності учнів і тим самим значно
активізує їх самостійну роботу. По-друге, вона створює основу для
диференціації учнів за рівнем успішності, що особливо важливо для
посилення моральної стимуляції, мотивації навчання школяра. По-третє,
знімається психологічний стрес “двійки”.
У практиці вузів, ліцеїв, гімназій найчастіше використовується
накопичуваний або поділений рейтинг. Обидва варіанти пропонують
ранжування учнів по рейтингових балах, чітке і зрозуміле пояснення
принципів розрахунку рейтингу. Процес спільного розрахування вчителем
підсумкового та семестрового рейтингу разом з учнями тільки підвищує
престиж педагога і зацікавленість школярів у результаті. На сьогодні така
система оцінювання проходить апробацію в Слов’янському педагогічному
ліцеї Донецької області.
Так, наприклад, знання одинадцятикласників з математики
оцінюються за параметрами, наведеними у таблиці.
Таблиця
Предметний рейтинг з математики

ОКТ – обов'язкова контрольна точка (самостійна робота, контрольна робота)
ДКТ – додаткова конртольна точка (д/з, робота на уроці, залік, форма, чергування, поведінка)
Порушення поведінки: –1 бал
Відсутність форми: –1 бал
Чергування: –1 бал
Таким чином, рейтингова система оцінювання знань дозволяє не
тільки зробити шкільну систему навчання більш зрозумілою й відкритою –
вона адаптує учня до подальшого опанування знаннями в системі
європейської освіти.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ − КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ?
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Беларусский гос. университет, г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: n_br@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Бровка, канд. физ.-мат. наук, доцент
Одним из способов познания окружающего нас мира является
математическое моделирование. При подготовке студентов математических
специальностей в университете изучение математических моделей реальных
процессов, а также способов привлечения компьютерных технологий для
решения соответствующих математических задач является актуальной
проблемой. Этот метод познания, конструирования, проектирования сочетает в
себе многие достоинства как теории, так и эксперимента. Работа не с самим
объектом (явлением, процессом), а с его моделью дает возможность
безболезненно, относительно быстро и без существенных затрат исследовать
его свойства и поведение в любых мыслимых ситуациях (преимущества
теории). В то же время вычислительные эксперименты с моделями объектов
позволяют, опираясь на мощь современных вычислительных методов и
технических инструментов информатики, подробно и глубоко изучать объекты
в достаточной полноте, недоступной чисто теоретическим подходам
(преимущества эксперимента).
Создание модели невозможно без опоры на самые разные методы и
подходы – от качественного анализа нелинейных моделей до современных
языков программирования. Необходимость качественно новых подходов к
анализу и прогнозированию биологических, социальных и экологических
процессов приводит к дальнейшему развитию старых и внедрению новых
математических методов моделирования и исследования этих процессов.
Познание разнообразных явлений, развитие науки и техники привели
к построению все более сложных математических моделей. Сейчас
математическое моделирование вступает в принципиально важный этап
своего развития, «встраиваясь» в структуры так называемого
информационного общества. Технические, экологические, экономические
и иные системы, изучаемые современной наукой, больше не поддаются
исследованию (в нужной полноте и точности) обычными теоретическими
методами. А цена ошибок и просчетов в обращении с ними недопустимо
высока. Будучи методологией, математическое моделирование не
подменяет собой математику, физику, биологию и другие научные
дисциплины, не конкурирует с ними. Наоборот, являясь интеллектуальным
ядром информационных технологий, всего процесса информатизации
общества, трудно переоценить его синтезирующую роль.
В проведенном нами исследовании одной из задач является анализ и
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систематизация описанных в научной литературе способов классификации
математических моделей
В силу многозначности понятия «модель» в науке и технике не
существует единой классификации видов математических моделей.
Классифицировать модели можно по разным критериям. Они могут быть
простыми и сложными, применяться в различных областях знаний (в
технике, физических науках, экономике, и т.д.), носить прикладной,
исследовательский или практический характер. И это еще раз
подтверждает их многообразие и многозначность.
Например, по характеру решаемых проблем модели могут быть
разделены на функциональные и структурные. В первом случае все величины,
характеризующие явление или объект, выражаются количественно. При этом
одни из них рассматриваются как независимые переменные, а другие – как
функции от этих величин. Математическая модель обычно представляет собой
систему уравнений разного типа (дифференциальных, алгебраических и т. д.),
устанавливающих количественные зависимости между рассматриваемыми
величинами. Во втором случае модель характеризует структуру сложного
объекта, состоящего из отдельных частей, между которыми существуют
определенные связи. Как правило, эти связи не поддаются количественному
измерению. По характеру исходных данных и результатов предсказания
модели могут быть разделены на детерминистические и вероятностностатистические математические модели. Модели первого типа дают
определенные, однозначные предсказания. Модели второго типа основаны на
статистической информации, а предсказания, полученные с их помощью,
имеют вероятностный характер. Согласно Арнольду [1] пользуясь этим же
критерием разделения, модели могут быть «жесткими» и «мягкими».
Системы, процессы, эффекты, явления классифицируют как линейные или
нелинейные, в зависимости от того, описываются ли они адекватно
линейными уравнениями или необходимо использовать уравнения
нелинейные. В нелинейном случае поведение всего объекта зависит от
величины изменения условий, в то время, как линейные модели справедливы
лишь при описании незначительных изменений величин, характеризующих
объект. Почти все модели, которые описывают реальные явления и процессы,
нелинейны [2].
Если же, например, в основу классификации положить способ
исследования и построения математической модели явления, согласно
А.А.Самарскому [3], можно выделить следующие виды моделей:
1) Модели, полученные из фундаментальных законов природы.
Применение к конкретной ситуации законов сохранения массы вещества,
энергии, числа частиц, материи, импульса, а также их сочетаний приводит
к построению как простых, так и сложных моделей. Их обоснованность не
вызывает сомнений, они общепризнанны, подтверждены опытом, служат
основой множества научно-технических достижений.
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2) Модели, полученные из вариационных принципов. Здесь
рассматривают модели некоторых механических систем, вариационные
принципы и законы сохранения в механике, а также уравнение Больцмана
и производные от него (уравнение Больцмана для функции распределения,
распределение Максвелла, уравнения для моментов функции
распределения и др.). Вариационные принципы представляют собой
весьма общие утверждения о рассматриваемом объекте и позволяют из
всех возможных вариантов его поведения (движения, эволюции) выбрать
лишь те, которые удовлетворяют определенному условию.
3) Модели, полученные применением аналогий с уже изученными
явлениями. К этому способу прибегают в том случае, когда либо
невозможно сразу указать фундаментальные законы или вариационные
принципы, которым подчиняется исследуемый объект, либо, с точки
зрения наших сегодняшних знаний, вообще нет уверенности в
существовании подобных законов, допускающих математическую
формулировку.
4) Модели, полученные использованием иерархических цепочек.
Иерархический подход к получению моделей реализует принцип «от
простого – к сложному», когда следующий шаг делается после достаточно
подробного изучения не очень сложной модели. При этом возникает
цепочка (иерархия) все более полных моделей, каждая из которых
обобщает предыдущие, включая их в качестве частного случая [3].
Отдельный класс составляют модели трудноформализуемых объектов,
т.е. систем с участием «человеческого фактора». Проводя вычислительный
эксперимент с моделями трудно формализуемых объектов, решая задачи
технологии и экологии, а также рассматривая фундаментальные проблемы
естествознания, говорят о математических моделях сложных объектов.
Проведенная работа позволяет включить в курс лекций по математике
примеры иллюстративного и содержательного характера из различных
областей знаний, которые дают наглядно-познавательное представление о
роли, которую играет математическое моделирование в процессе познания
окружающего нас мира, а также иллюстрируют многогранность и
универсальность символьного языка математики, ее разносторонность и
цельность посредством установления междисциплинарных связей курсов
дифференциальных уравнений, математического анализа и компьютерной
математики.
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В практичній діяльності працівникам різних галузей (інженерам,
конструкторам, геодезистам, архітекторам, кравцям, столярам та ін.)
доводиться виконувати різні геометричні побудови.
Геометричні побудови – традиційно одна з провідних змістових ліній
шкільного курсу геометрії. Основна мета вивчення геометричних побудов
у школі – навчити учнів виконувати основні побудови циркулем та
лінійкою та розв’язувати нескладні комбіновані задачі, які зводяться до
виконання основних побудов. Учні повинні знати алгоритми виконання
основних побудов, вміти виконувати їх, знаходити план побудови і
доведення в нескладних комбінованих задачах [2].
Найпростіші геометричні побудови учні виконують уже в початковій
школі та в 5-6 класах. Вони проводять прямі, кола, будують відрізки, рівні
даним, кути заданої градусної міри, використовуючи транспортир,
проводять паралельні і перпендикулярні прямі лінійкою і косинцем,
зображають кути, трикутники, квадрати, прямокутний паралелепіпед,
циліндр, конус, призму, піраміду. У систематичному курсі геометрії
спеціально виділяють задачі на побудову, які розв’язуються лише за
допомогою циркуля та лінійки. Ці задачі мають значну дидактичну
цінність, оскільки не тільки формують практичні навички виконання
основних побудов, а й розвивають логічне мислення. Для значної кількості
таких задач пошук алгоритму побудови, проведення дослідження є
евристичною діяльністю школяра.
При розв'язуванні задач на побудову за допомогою циркуля та
лінійки можна користуватися різними методами. Найчастіше застосовують
метод геометричних місць точок, методи перетворення площини (поворот,
паралельне перенесення, симетрія, подібність), алгебраїчний метод.
Детальніше розглянемо суть методу геометричних місць точок і
продемонструємо, як можна розв’язувати задачі названим методом з
використанням сучасних програмних засобів динамічної геометрії.
Метод геометричних місць точок (ГМТ) відомий в геометрії з давніх
-давен. Ним користувався вже Евклід в книзі «Начала». Даний метод
інколи називають методом конструктивних множин точок або методом
перетинів.
Суть методу геометричних місць точок полягає в наступному: якщо
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при аналізі задачі встановлено, що для знаходження розв'язку потрібно
побудувати деяку точку А, яка задовольняє двом умовам α1 і α2, то
спочатку будують дві фігури F1 і F2, відповідні цим умовам, а потім
знаходять точку А, як перетин побудованих фігур: А= F1∩ F2 . Точка А
вважається основним елементом побудови. Фігури F1 і F2 являють собою
певні геометричні місця точок або множини точок. Оскільки задачу
потрібно розв’язувати циркулем і лінійкою, то ці фігури повинні бути
колами або прямими лініями, які відповідають певним властивостям [2].
Доцільно запропонувати школярам розглянути як будуються деякі
геометричні місця точок, які найчастіше використовуються при
розв'язуванні задач на побудову. Відзначимо з них найголовніші:
1) ГМТ М, розташованих на відстані R від однієї фіксованої точки О;
2) ГМТ М, рівновіддалених від кінців даного відрізка АВ;
3) ГМТ М, рівновіддалених від даної прямої;
4) ГМТ М, рівновіддалених від двох прямих;
5) ГМТ, з кожної з яких даний відрізок АВ видно під заданим кутом а;
6) ГМТ М, відношення відстаней від яких до фіксованих точок А і В
величина постійна: АМ/МВ = m/n, де m/n = λ ≠1;
7) ГМТ, які ділять навпіл хорди, що виходять з однієї точки А кола;
8) ГМТ М, для кожної точки М різниця квадратів відстаней від двох
даних точок А і В постійна;
9) ГМТ М, для кожної точки М сума квадратів відстаней до двох
даних точок А і В стала величина.
Задачі на побудову розв’язують за чотири етапи:
1) аналіз задачі, мета якого встановити зв’язки між шуканими і
відомими даними задачі, знайти план виконання побудови;
2) побудова за знайденим планом;
3) доведення, мета якого обґрунтувати, що побудована фігура
задовольняє умову задачі;
4) дослідження, мета якого з’ясувати, за яких даних задача має розв’язки,
скільки їх, чи є окремі випадки, що потребують спеціального розгляду.
У шкільному курсі геометрії не завжди доцільно вимагати від учнів при
розв'язуванні задач на побудову виконувати всі чотири етапи розв’язування.
По-перше, дослідження може виявитися складнішим, ніж побудова чи
доведення, або й недоступним для значної кількості учнів. По-друге, в
простіших задачах на побудову учні можуть знайти план побудови без будьякого аналізу, а вимога його проведення лише знеохотить школярів
розв’язувати задачу. Взагалі при розв'язуванні більшості задач на побудову
слід вважати задачу розв’язаною, якщо вказано план побудови шуканої фігури
і доведено, що побудована фігура відповідає вимогам задачі. Це не виключає
можливості в складніших задачах учити учнів проводити попередній аналіз, а
в деяких задачах – виконувати побудову і дослідження, якщо воно доступне
учням [2]. Вчителю слід підходити диференційовано до навчання своїх
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вихованців і сильнішим учням доцільно пропонувати в класі і під час
виконання домашнього завдання при розв'язуванні окремих задач виконувати
всі чотири етапи. Не менш важливо знайти узагальнення для тієї чи іншої
задачі. Розв’язування зазначених завдань сприяє розвитку логічного та
евристичного мислення учнів.
На етапі пошуку і розробки алгоритму побудови, виконання побудов,
дослідження розв’язків задачі доцільно застосовувати педагогічний
програмний засіб GRAND-2D. За допомогою пакету динамічної геометрії
зручно розв’язувати задачі на побудову на площині, спростовувати окремі
припущення, досліджувати геометричні місця точок. Створивши динамічні
моделі, аналізуючи динамічні вирази, можна проводити дослідження ГМТ,
встановлювати значення певних величин, шукати закономірності [1].
Розглянемо наступну задачу на побудову: побудувати трикутник
АВС, якщо задано радіус кола, описаного навколо трикутника, кут А і
медіану, проведену з вершини В. На рис. 1 подано копію вікна побудови,
виконаної до запропонованої задачі за допомогою GRAN-2D з відкритими
підказками. Якщо змінювати вихідні дані, то змінюється і створене
динамічне креслення. Щоб розвивати мислення учня, доцільно оснащувати
динамічні опорні конспекти підказками − об’єктами-кнопками.
Відкриваючи такі підказки послідовно, учень може отримувати настанови,
необхідні для розробки алгоритму чи виконання побудови.

Рис.1. Подано приклад розв’язування задачі на побудову (GRAN-2D)
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Рене Декарт (1596 - 1650) – видатний французький філософ, фізик,
фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії. Ввів
Декартову систему координат, дав поняття змінної величини і функції, ввів
багато алгебраїчних позначень. Висловив закон збереження кількості руху,
дав поняття імпульсу сили.
Рене Декарт (латинізоване Картезій; Cartesius) народився у Франції в
невеликому містечку Лае 31 березня 1596 року. Він успадкував від батька
невеликий спадок, який дозволив йому присвятити своє життя науці та
подорожуванням. Сімейні традиції не були сприятливими, щоб виховати
філософа, а тим більше реформатора філософії та новатора у сфері науки;
вони, навпаки, складалися так, щоб виховати Декарта лояльним
дворянином. Старший брат зневажав ученого навіть тоді, коли він зробив
прізвище Декартів знаменитим. Батько ж, навпаки, з дитинства
підтримував його в науці та з розумінням ставився до його проблем.
З 1604 по 1612 роки Декарт навчався в єзуїтському коледжі Ла
Флеш, де отримав добру гуманітарну та математичну освіту. Через слабке
здоров'я директор коледжу, родич Декарта, звільнив його від відвідування
ранкових богослужінь і дозволив йому залишатися у ліжку до полудня –
звичка, яка збереглася у Декарта на все життя. Саме ці тихі ранкові години
були для нього особливо продуктивними у творчому відношенні.
Коли йому виповнився 21 рік, він кілька років служив добровольцем
в арміях Голландії, Баварії та Угорщини. За цей час він набув непогані
військові звички, а також деякі авантюрницькі риси характеру. Йому
подобались бали та азартні ігри – при цьому гравцем він був дуже вдалим,
в чому велику роль зіграв його математичний талант. У 1629 році переїхав
до Нідерландів, де три роки жив у шлюбі з голландською жінкою, яка в
1635 році народила йому дівчинку. Декарт обожнював дитину і був сильно
вражений раптовою смертю дочки у п'ятирічному віці. Він завжди казав
про цю втрату, як про найбільше нещастя в його житті.
Декарт надавав великого значення практичному використанню
наукових знань. Так, його цікавило, яким чином можна зберегти волосся
від посивіння. Він проводив також деякі досліди з кріслом-гойдалкою.
Одного разу під час служби в армії Декарту наснився сон, що мав
велике значення для всього його життя. Йому наснилося – як він у
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майбутньому розповідав, що перед ним з'явився «дух правди» і почав
докоряти йому за лінощі. Цей дух повністю оволодів свідомістю Декарта і
переконав його в тому, що йому в житті необхідно довести придатність
математичних принципів для пізнання природи та їхню велику користь,
оскільки вони надають науковим знанням строгість та певність.
Для продовження занять математикою Декарт повернувся до
Парижа, але столичне життя знову швидко набридло йому. Він продав
маєток, який отримав від батька і переїхав до самотнього сільського
будинку в Голландії. Його любов до самотності була настільки великою,
що потягом двадцяти років він змінив 24 будинки в 13 різних містах і при
цьому тримав свою адресу в таємниці навіть від найближчих друзів, з
якими підтримував постійне листування. Його єдиними і незмінними
вимогами до нового місця проживання були невелика відстань до
католицької церкви та університету.
І, зрештою, на нього звернула свою увагу 19-річна шведська
королева Христина. Вона запросила Декарта давати їй уроки філософії. І
хоч як він любив волю і самотній спосіб життя, він не міг не проявити
поваги до королівського прохання. Наприкінці 1649 року він ступив на
землю Швеції. Проте королева Христина виявилась не зразковою
ученицею. Вона могла викраяти для зустрічей з філософом лише ранні
ранкові години - близько п'ятої години ранку. До того ж заняття проходили
в погано прогрітій бібліотеці, а зима видалася дуже холодною. Кволий і
хворобливий Декарт стійко переносив ранні підйоми та жорстокі ранкові
холоди протягом майже чотирьох місяців. В результаті він захворів на
запалення легень і помер 11 лютого 1650 року.
Усі власні папери та рукописні роботи Декарта були зібрані і після
його смерті морем відправлені до Парижу. Проте корабель потонув, не
діставшись до причалу. Папери протягом трьох днів знаходилися під
водою. Сімнадцять років знадобилося для того, щоб в майбутньому
відреставрувати їх і зробити принадними для друку. Брат Р.Декарта казав,
що не пристойно брату парламентського радника принижуватися до того,
щоб бути математиком.
Декарт прославив своє ім'я великою кількістю трактатів з
математики та філософії. Основні з них: «Геометрія» (1637), «Міркування
про метод…» (167), «Начала філософії» (1644).
У фізиці Декарт установив закон заломлення світла, пояснив
утворення райдуги. Крім того, він поклав початок ученню про рефлекси;
його бюст за проханням І.П.Павлова було поставлено в Колтушах біля
лабораторії великого фізіолога.
Декарта вважають одним із засновників мови французької прози.
Розпочавши із «закоханості в поезію», він залишився відданим ій, і
останнім його творінням була п’єса у віршах, яка була написана в
Стокгольмі.
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Основоположник раціоналізму, згідно якого наші знання
складаються в основному або виключно із апріоричного знання, ідей, які у
нас вже знаходяться. Висунув розум на перше місце, а роль досвіду звів до
простої перевірки даних інтелекту. Вважав, що розум в стані пізнати світ,
проте, потребує правильного застосування (методу). Сподівався
припинити спори духовної еліти, яку він робив відповідальним за війни
того часу.
Для нього дух, душа, розум та розсудок є однаковими речами —
«мислячої (свідомої) істоти» (лат. «res cogitans»), яка сумнівається,
розуміє, підтверджує, заперечує, бажає, фантазує тощо. Зміст свідомості
складають думки: ідеї, афекти (вольові акти) та висновки. В подальшій
класифікації він розділяє вроджені, запозичені та розвиті самою людиною
ідеї.
Декарт вірив в Бога як досконалу істоту (існування якого він ніколи
не ставив під сумнів). Бог є основною пружиною в механічному світі (як у
годинника). Після приведення його в рух розвиток всесвіту визначається
самостійно.
Вчення Декарта (картезіанство) довгий час переслідувала Церква.
Хоча французький уряд домігся перепоховання відомого математика в
церкві св. Женев’єви – сучасному Пантеоні, проте будь-які епітафії,
хвалебні промови над Декартовою могилою суворо заборонили, а його
послідовників переслідували майже до XVII ст.
Найбільш відомі цитати Рене Декарта:
«Прагни перемагати швидше самого себе, ніж долю, і змінювати своє
бажання, ніж порядок у світі», «Здоровий глузд – найбільш розповсюджена
річ у цьому світі, оскільки кожен думає, що він наділений ним повною
мірою», «Ми можемо давати собі звіт щодо стану нашого здоров’я, але
щодо стану розуму – ніколи», «Я мислю – отже існую», «Для того, щоб
вдосконалити розум потрібно більше розмірковувати, ніж заучувати»,
«Мало мати хороший розум, головне – правильно його використовувати».
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Всебічний розвиток будь-якої науки неможливий без глибокого
аналізу її історії. До минулого звертаються з різних причин. Лейбніц,
наприклад, застерігав, що хто хоче обмежитися сучасним без знання
минулого, той ніколи не зрозуміє сучасного.
Історія математики має особливу привабливість. Задачі й теореми,
доведені сотні і тисячі років тому, захоплюють нас своєю красою, витонченістю
логічних міркувань так само, як захоплювали всі попередні покоління.
Перегортаючи сторінки минулого науки, ми переконуємося, що
найбільші поклади математичних ідей, понять, задач, які потім
об'єднувались у теорії, містяться у практичній діяльності людини. Вони
відлиті в сучасні форми теоретичною думкою вчених різних епох і народів.
Водночас пошуки розв'язків багатьох математичних задач не раз
приводили вчених до відкриття нових математичних фактів.
Ось що писав у 1729 р. член Петербурзької Академії наук Георг
Крафт про тисячолітні спроби розв'язати стародавню задачу квадратури
круга: «Якщо в питанні нашому до історії наук звернемося, то зізнаємося,
що найпрекрасніші винаходи, які ми нині знаємо, не заради того
винайдені, що їх шукали, а тому, що інше щось марно шукали, а тим часом
деякі попалися, неначе незвані гості, самі прийшли і з собою велику
користь принесли. Так і в цьому питанні сподіватися можна, що швидше
щось незнане в зв'язку з квадратурою циркуля знайдеться, ніж вона сама».
Крафт не помилявся. На довгому шляху пошуків квадратури круга
вчені не тільки довели нерозв'язність цієї задачі в класичному
формулюванні, а й відкрили надзвичайно багато важливих математичних
залежностей, несподіваних глибинних закономірностей у світі чисел,
геометричних фігур та інших математичних об'єктів.
Зрозуміло, що багато задач, надзвичайно важливих для самої
математики, не доступні учням середньої школи. Це задачі, поставлені
потребами практики або логікою розвитку самої математики. Вони
відкривали нові сторінки науки і поступалися лише перед зусиллями
видатних вчених. Над деякими такими задачами доводилося працювати
роками. Ось як писав про свої пошуки розв'язку однієї задачі великий
німецький математик Фрідріх Гаусс (1777-1855): «Протягом чотирьох
років рідко проходив тиждень, коли б я не робив тієї або іншої спроби
розв'язати цей вузол. Але всі намагання, усі зусилля були марні, і сумно я
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клав перо. А недавно ... загадка розв'язалася із швидкістю блискавки ... І
коли я викладу це питання, ніхто не зможе уявити собі, якого напруження
коштувало мені це розв'язання». Звичайно, такі завдання не під силу навіть
для найзаповзятливіших юних любителів математики. Однак існують і такі
задачі, які дадуть їм можливість виявити свою вправність і відчути всю
складність звивистих доріг, пройдених математичною думкою від
стародавнього Єгипту до наших днів.
Як влучно зауважив відомий американський математик і педагог
Д.Пойа: «Велике наукове відкриття дає розв'язання великої проблеми, але
і в розв'язанні будь-якої задачі є крупинка відкриття».
В епоху античної Греції, а тим більше в епоху Відродження і за
Нового часу математика надзвичайно ускладнилася і як правило, пов'язані
з іменами видатних математиків.
Розв'язання кожної задачі є не тільки відкриттям нового факту, а й
задоволенням наукової допитливості, часто бажанням завбачити майбутнє.
Траплялося, що значення задачі для науки неможливо було визначити, поки
вона не була розв'язана. Часто великі математики ставили важливі задачі, не
знаючи їх розв'язання. Нерозв'язані задачі привертали особливу увагу вчених.
Адже спроби розв'язати їх часто спричинялися до відкриття нових теорій.
Працюючи над задачами далеких епох, не варто, звичайно, ідеалізувати
чи надто суворо критикувати минуле. Об'єктивно досліджуючи спадщину
минулого, ми побачимо, як з неї виростало сучасне, і менше дивуватимемося
нашим успіхам. Ньютон зазначав, що він не досягнув би своїх епохальних
відкриттів, коли б не стояв на плечах гігантів.
Часто навіть обов'язкові домашні завдання не завжди виконуються
учнями. Тим більше потрібні наполегливість і самодисципліна, щоб у годину дозвілля добровільно вирушити в неспокійну подорож лабіринтами
математичних задач. В математичних задачах особлива привабливість, яка
поведе до нових логічних поворотів і перевалів. А народжений інтерес
стане надійною ниткою, яка вкаже правильний шлях і подарує особливу,
не зрівняну ні з чим радість пізнання істини. «Якийсь математик сказав, –
писав Л.М.Толстой, – що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її».
Те саме засвідчують численні висловлювання вчених про своєрідну красу і
чари математичного пошуку.
Відомі численні приклади емоційного піднесення учнів саме в процесі
пошуків розв'язувань задач. Траплялося, що такі зоряні години творчості
визначали життєвий шлях юнака. Вивчення будь-якої науки не можливе без
вивчення її історії та видатних її творців. Вивчення історичних відомостей про
видатних математиків та розв’язання їхніх найвідоміших задач спонукає учнів
до більш глибокого вивчення математики в цілому. І тому, історизм на уроках
є невід’ємною їх частиною.
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