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НАУКОВЕ І МЕТОДИЧНЕ НАДБАННЯ КАФЕДРИ
(до 60-річного ювілею кафедри вищої математики і
методики викладання математики
Донецького національного університету)
В.О.Мазнєв,
проректор з навчальної роботи ДонНУ
24 вересня 1949 року вважається датой народження кафедри вищої
математики Донецького національного університету. Першим завідуючим
і її засновником був Бородін Олексій Іванович, кандидат фізикоматематичних наук, професор.

Кафедра вищої математики забезпечувала математичну підготовку на
фізичному, хімічному, біологічному, економічному та загальнонауковому
факультетах, а на математичному факультеті проводила підготовку вчителів
математики, що було традиційним як для педінституту, так і в подальшому, з
1965 року, для державного і національного університету.
Головними напрямками у науково-дослідницькій роботі кафедри до
1975 року були такі: історія математики (керівник – О.І.Бородін), методика
викладання математики (керівник – О.В.Пуляєв).
Провідна роль у цих напрямках належала О.І.Бородіну. Вже в ці роки
він написав “Нариси з історії математики” – посібник для педагогічних
ВНЗ, “Історія розвитку поняття про число та системи числення” (два
видання), брошури “Число та містика”, “Математики – лауреати
Ленінської премії” та ін. Починається його співробітництво з журналом
“Математика в школі”, де понад три десятиліття він вів рубрику
“Математичний календар”. У ці роки закінчується сумісна робота
О.І.Бородіна з доцентом Київського педінституту А.С.Бугаєм над першим
варіантом “Біографічного словника діячів у галузі математики”.
Велику роботу проводили й викладачі кафедри зі створення навчальних та
методичних посібників. У цей час вийшли: “Посібник з вищої математики” для
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студентів-біологів; у видавництві Радянська школа – “Збірник задач на основі
виробництва”, “Курс вищої математики з основами лінійного програмування”
та “Лекції з лінійного програмування” для економістів.
О.І.Бородін провів роботу з переробки та доповнення підручника
“Теорія чисел”, який видавався тричі, починаючи з 1958 року.
Кафедра мала тісні зв’язки зі школами міста й області. Викладачі
кафедри готували тексти для районних, міських, обласних олімпіад з
математики, працювали в журі обласних олімпіад. Багато років журі
обласних олімпіад з математики очолював О.І.Бородін. О.В.Пуляєв брав
участь в роботі семінарів учителів математики по лінії інституту
вдосконалення підготовки вчителів. Всі викладачі кафедри вищої
математики брали активну участь у роботі школи юних математиків, яка
була відкрита при математичному факультеті, а також у роботі гуртка
юних математиків при бібліотеці ім.Н.К.Крупської. Керували школою
юних математиків О.В.Пуляєв, М.В.Каменська, а потім Ю.О.Палант.
З 1967 по 1972 роки штат кафедри поповнили такі викладачі:
Т.П.Васильєва (Петренко), В.М.Сидорова, В.І.Тульчинська, Т.В.Гриднєва,
В.І.Шевченко, О.Г.Новожилова, Ю.О.Палант, Д.К.Євдокимов, Є.І.Величко.
У зв’язку з появою нових співробітників на кафедрі з’являються нові
теми дослідження в галузі теорії ймовірностей, теорії пружностей і на
довгий час однією з основних кафедральних тем стає тема “Метод
управляючих програм у навчанні математичним дисциплінам” (керівник
Ю.О.Палант), а далі вона продовжується як «Евристичні конструкції в
системі навчальної діяльності» (керівник О.І.Скафа).
У 1969 році при університеті відкривається підготовче відділення.
Викладання математики на відділенні здійснюють викладачі Д.К.Євдокімов,
М.В.Каменська, Є.І.Величко, О.Ф.Саушкін, Г.М.Григоращенко (Ніколайчук).
Робота зі слухачами вимагала відповідного науково-методичного забезпечення. У зв’язку з цим, викладачами кафедри були створені такі методичні
розробки, як “Контрольні роботи для слухачів підготовчого відділення”,
“Завдання та методичні вказівки для самостійної роботи слухачів підготовчого
відділення”, “Про застосування метода управляючих тестів при навчанні
математики на підготовчому відділенні” та ін.
Колективом співробітників кафедри були написані навчальні посібники
“Математика. Функції, графіки, нерівності”, ч.I, 1972 р., “Математика.
Геометрія”, ч.II, 1973 р., “Математика – на допомогу поступаючим до вузів”, I і
II видання. Автори цих посібників – О.І.Бородін, О.В.Пуляєв, Д.К.Євдокімов,
М.В.Каменська, Ю.О.Палант. Крім того, для слухачів підготовчого відділення
було випущено посібник “Математика”, який витримав два видання.
З жовтня 1972 року по травень 1975 року кафедру очолював О.В.Пуляєв,
кандидат педагогічних наук, доцент. Викладачі кафедри активно починають
застосовувати в навчальному процесі технічні засоби та програмоване
викладання. Було підготовлено навчальний посібник “Контрольні завдання з
диференціального та інтегрального числення для програмованого навчання на
КІСІ-5”, “Контрольні завдання з аналітичної геометрії для програмованого
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навчання на КІСІ-5”; “Контрольні завдання з елементарної математики для
програмованого контролю завдань на навчальних машинах”.
У 1974 році на основі кафедри створено аналогічну кафедру на
економічному факультеті. У зв’язку з цим новий 1974 навчальний рік кафедра
вищої математики розпочала в такому складі: О.В.Пуляєв, Т.П.Петренко,
Д.К.Євдокімов, М.В.Каменська, Й.І.Гольдвассер, В.О.Салєй, В.М.Сидорова,
Є.І.Величко.
З травня 1975 року по 1982 рік кафедру очолювала доктор фізикоматематичних наук, професор Косачевська Олена Олександрівна. Вона дуже
багато зробила для розвитку наукового потенціалу кафедри. В ці роки прийшли
на кафедру: О.Я.Савченко – доктор фізико-математичних наук, професор,
заступник директора Інституту прикладної математики та механіки (сумісник),
Л.К.Сільченко, М.І.Лавренко, А.Г.Бойченко, Н.В.Свєтлічна, О.Л.Павлов,
О.І.Лєсняк (Скафа), Н.М.Лосєва, В.І.Кристя, В.А.Цибулько. При кафедрі
відкривається аспірантура. Наукові дослідження проводять викладачі
Є.І.Величко, В.М.Сидорова (керівник – О.О.Косачевська), Н.В.Свєтлічна,
Н.М.Лосєва (керівник – О.Я.Савченко), О.І.Скафа (керівник – Ю.О.Палант). На
кафедрі розробляються такі наукові теми: теорія фільтрації неньютоновських
рідин; напружений стан кінцевих багатозв’язаних середовищ; алгебраїчні
структури з асоціативними операціями та їх застосування; метод управляючих
програм у навчанні математики.
Удосконалюється методична робота кафедри. Із переходом на
кафедру проф. О.О.Косачевської читання курсу лекцій та практичних
занять з диференціальної геометрії на математичному факультеті
забезпечує кафедра вищої математики. Викладачами кафедри підготовлено
цілу низку методичних посібників за дисциплінами, які читаються
кафедрою.
З 1983 по 1992 рік кафедрою знову керує О.І.Бородін, якому у 1978
році присвоєне звання професора без захисту докторської дисертації.
Особливо треба відзначити його роль у формуванні інтересу до
математики студентів і школярів. О.І.Бородін створив творчі колективи з
підготовки до видання підручників та навчальних посібників для студентів
і школярів, які плідно і творчо працювали на протязі трьох десятиліть.
Багато зробив він для пропаганди математики та її історії. Ним самим та у
співдружності надруковано біля 300 наукових робіт.
До 1992 року кількість членів кафедри збільшується. У ці роки прийшли
на кафедру викладачі: Г.В.Горр – доцент, а з 1985 р. – професор, доктор фіз.мат.наук; С.В.Салєй, М.З.Двейрін; О.В.Мазнєв, О.М.Афанасьєва; Н.Г.Суворова.
У 1986 році захищають кандидатські дисертації Є.І.Величко, В.М.Сидорова,
Н.В.Свєтлічна (Коваленко). У 1989 році – Н.М.Лосєва, О.І.Скафа.
У 1993 році кафедру очолив Г.В.Горр. Один з його учнів,
О.В.Мазнєв, захистив кандидатську дисертацію у 1993 році. У цей період
на кафедру приходять нові співробітники: О.В.Зиза, А.А.Аміршадян,
О.М.Ковальов.
У червні 1999 року кафедра вищої математики значно розширилась і
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стала називатися кафедрою вищої математики і методики викладання
математики (ВМ і МВМ). До її складу приєдналися викладачі кафедри алгебри і
теорії ймовірностей, а саме: Я.С.Бродський, А.К.Сліпенько, В.В.Ліманскький,
О.М.Кізіменко, В.В.Штепін, В.І.Хаджинов, Л.І.Сорока.
Кафедра ВМ і МВМ забезпечує читання загальних математичних
дисциплін на математичному, хімічному і біологічному факультетах. На
кафедрі проводиться підготовка фахівців за двома напрямами:
математичне моделювання і профільне навчання математики.
Кафедра виконує наукові дослідження за чотирма темами: “Метод
інваріантних співвідношень у побудові розв’язків рівнянь динаміки твердого
тіла” (керівник – професор Г.В.Горр), “Алгебраїчні системи і їх застосування”
(керівник – доцент В.В.Лиманський), “Евристичні конструкції в системі
навчальної діяльності” (керівник – доцент О.І.Скафа); “Управління якістю
математичної освіти на основі моніторингових досліджень” (керівник – доцент
О.Л.Павлов). Щорічно співробітники кафедри публікують близько 50
наукових і науково-методичних робіт. При кафедрі працює аспірантура за
спеціальностями 01.02.01 – теоретична механіка, 13.00.02 – теорія і методика
навчання математики.
У 2005-2006 роках кафедра поповнилась молодими викладачами:
І.В.Гончаровою, Ю.Г.Тимко, О.В.Тутовою, З.О.Брусило. Крім суто наукової
тематики, дуже активно розробляються науково-методичні та педагогічні
напрямки. У 2004 р. О.І.Скафою, а в 2007 р. Н.М.Лосєвою, захищаються
докторські дисертації з теорії та методики навчання математики і методики
професійної освіти. Плідно працює аспірантура за декількома напрямками.
З 2008 року кафедру очолює О.І.Скафа, доктор педагогічних наук,
професор, яка продовжує набуті традиції і розвиває науковий та
методичний потенціали кафедри. О.І.Скафа очолює редакцію
міжнародного збірника наукових робіт “Дидактика математики: проблеми
та дослідження”, в якому публікуються роботи з теорії та методики
навчання математики. Під її науковим керівництвом вийшло 22 випуски. У
збірнику постійно публікуються наукові роботи дослідників України, Росії,
Білорусії, Болгарії, США, Ізраїлю. Викладачі кафедри беруть активну
участь у виданні збірника.
Активну науково-методичну роботу веде Н.М.Лосєва. Нею створено
і активно працює на математичному факультеті консорціум «Школа-ВНЗ».
Кафедрою розробляються спільні проекти з теорії та методики
викладання математики (проведення науково-методичних спільних
досліджень, надання експериментальної бази для наукових розробок,
упровадження результатів) із провідними вищими навчальними закладами
України. Щорічно проводяться регіональні науково-методичні конференції
із проблем якості освіти.
Колектив кафедри має багато творчих планів, бажання брати участь
у підготовці й вихованні інтелектуального потенціалу України.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЕМЫХ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Е.И.Скафа,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: skafa@dongu.donetsk.ua
Исследуя разновидности человеческой деятельности важно отметить, что
нередко перед человеком возникают такие ситуации, когда обнаруживается
конфликт между условиями и требованиями какой-нибудь деятельности.
Человек должен совершить некоторую совокупность действий, решить ту или
иную задачу, однако имеющиеся условия не подсказывают ему способа
решения этой задачи и весь арсенал прошлого опыта не содержит никакой
готовой схемы, которая была бы пригодна для данных условий. Чтобы найти
выход из подобной ситуации, человеку необходимо создать новую, не
имевшуюся у него ранее стратегию деятельности, то есть совершить акт
творчества. Такую ситуацию называют обычно проблемной, а психический
процесс, с помощью которого решается проблема, вырабатывается новая
стратегия, обнаруживается нечто новое, носит название продуктивного
мышления или, если употребить термин, идущий еще от Архимеда, эвристической деятельности.
К разновидностям эвристической деятельности относят эвристическую
научную деятельность, эвристическую изобретательскую деятельность,
учебно-познавательную эвристическую деятельность.
Мы рассматриваем учебно-познавательную эвристическую деятельность с одной стороны как разновидность эвристической деятельности и с
другой стороны как разновидность учебно-познавательной деятельности,
поэтому ей характерны общие черты, специфические особенности, структура
как одной так и другой деятельности, а также в ней могут одновременно
присутствовать эвристические и репродуктивные компоненты.
Особенностью учебно-познавательной эвристической деятельности
является фактор субъективного «открытия» нового знания. Поэтому мы
рассматриваем учебно-познавательную эвристическую деятельность как
целостную систему, в которой выделяем следующие компоненты: организационный, мотивационный, содержательный, операционно-процессуальный и методологический с одной стороны и цели, продукты, способы (в
широком понимании, включающие как идеальные способы (знания в том
числе), так и материальные) и задачи, с другой стороны.
Формирование эвристической деятельности требует управления со
стороны обучающего так же и видами совместной эвристической деятельности,
то есть взаимодействием ученика с учителем и сверстниками. Это необходимо
8
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потому, что развитие школьника осуществляется не только через совершенствование предметной деятельности, но и через усложнение ее связей с окружающими людьми.
Результатом учения школьника является изменение в структуре его
знаний, формирование навыков и умений самостоятельно учиться. Степень
познавательной самостоятельности ученика определяется тем, сформированы ли у него умения:
1) видеть проблему и осознавать ее;
2) сформулировать или переформулировать проблему;
3) выдвигать предположения и гипотезы;
4) обосновывать и доказывать выдвинутые гипотезы;
5) применять на практике найденный способ решения учебной проблемы.
Названные умения зависят от сформированности у обучаемых
способностей:
1) применять ранее усвоенные (известные) способы решения проблем в
новой учебной или жизненной ситуации (перенос, подбор и анализ фактов,
нахождение связей нового с ранее изученным и так далее);
2) находить новые способы решения учебных проблем (определение
возможности решения, обобщение и конкретизация результатов анализа
фактов и т. д.).
Все эти показатели суммарно характеризуют уровень интеллектуального развития ученика и могут применяться учителем как видимые
показатели продвижения ученика в умственном развитии.
Обобщая результаты анализа вышеприведенных теоретических положений, можно сказать, что система целей учебно-познавательной эвристической
деятельности в практике изучения математики детерминируется рассмотренными выше ее компонентами: мотивационным, содержательным, операционнопроцессуальным, организационным и методологическим.
Это дает возможность обозначить систему дидактических целей при
организации учебно-познавательной эвристической деятельности школьников, которая включает в себя:
1) усвоение учениками элементов математических знаний: определений, аксиом, теорем, теорий, законов, формул, правил, алгоритмов и т.д.;
2) овладение эвристическими умениями;
3) формирование позитивных мотивов учебно-познавательной
эвристической деятельности;
4) ознакомление с методологией математической науки и научными
методами познания;
5) формирование высокого уровня самоорганизации учеников.
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СЕМИОЗИС КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Н.А.Тарасенкова,
Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого,
г. Черкассы, УКРАИНА
E-mail: ntaras@list.ru
Содержание школьного математического образования приобретает
специфическую форму существования в разнообразных оболочках –
вербальных и невербальных, которые создаются с помощью знаковосимволических средств. В ходе обучения математике, в том числе
эвристического, эти средства выполняют заместительную, познавательную
и коммуникативную функции, создают информационную основу
деятельности учащихся. В процессе усвоения содержания образования они
выступают и предметом изучения, и орудием познания.
По мнению Э.Кассирера, человек не только живет в мире знаков и
символов, но и является человеком именно потому, что порождает
символы. В соответствии с определением Ч. Морриса [1, 130], «семиозис
(или знаковый процесс) рассматривается как пятичленное отношение – V,
W, X, Y, Z, – в котором V вызывает у W склонность к определенной
реакции (X) на некоторый вид объекта (Y) при определенных условиях (Z).
Тогда, когда возникает это отношение, V является знаком, W –
интерпретатором, X – интерпретантой, Y – значением (определением,
сигнификацией (signification)), а Z – контекстом, в котором встречается
знак». А. М. Пятигорский подчеркивает, что человек живет в «мире
выбора», а выбор обусловливает появление знаковости. Знаковость
возникает в процессе сжатия возможностей, выбора одной реализации из
множественности. Следовательно, семиозис постоянно сопровождает
обработку сообщений человеком. Он является неотъемлемой частью
учебно-познавательной деятельности учащихся. Более того, он влияет на
ход и результаты обучения, поскольку рост разнообразия личности
учащегося непосредственно связан с расширением и усовершенствованием
его семиотической сферы, с обогащением концептуальных структур его
когнитивной сферы.
Оперирование знаково-символическими средствами представляет
собой один из видов знаково-символической деятельности – замещение,
кодирование–декодирование, схематизацию, моделирование.
Нами установлено [2, 32], что особое значение в процессе обучения
математике имеет организация деятельности кодирования в его целевом и
ситуативном предназначении, а также обучение деятельности декодирования и перекодирования. На их основе учащиеся правильно и более
свободно осуществляют содержательную и знаково-символическую
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реорганизацию учебного математического содержания.
Использование известных учащимся схем деятельности, их
самостоятельное создание и применение при изучении нового материала и
в процессе решения задач позволяет вносить определенный порядок в
деятельность учащихся при изучении математики, раскрывать на
интуитивном или осознаваемом уровне диалектику и логику познания,
создавать системы ориентиров для самостоятельной деятельности
учащихся. Важно, чтобы школьники учились проводить структурирование
содержания, выявляли в нем содержательные и знаково-символические
аналогии, выполняли конфигурирование текстов и позиционирование
языкового и неязыкового материала.
В обучении учащихся деятельности моделирования также
целесообразно использовать специальные системы упражнений и задач,
построенных на дифференцированной основе.
Необходимость и возможность проводить обучение математике в двух
плоскостях – в плоскости прямого обучения и плоскости обучения в фоновом
режиме, – предъявляет новые требования к созданию организационнометодического обеспечения процесса обучения, поскольку при этом
привлекаются мощные ресурсы сферы бессознательного учащихся. В
частности, обогащается опыт зрительного узнавания, накапливаются
определенные интуитивные «предзнания», приобретается опыт выполнения
отдельных предметно-практических действий. Расширение системы влияний
на процесс формирования знаний, навыков и умений школьников становится
возможным за счет специально построенного зрительного ряда обучения и
системы упражнений, направленных на опережающее формирование у
школьников умений выполнять определенные виды деятельности.
Вообще, специфика семиозиса у школьников зависит и от их возрастных
и индивидуальных особенностей, и от содержательных особенностей учебного
материала, и от того, насколько дидактически взвешенно подбираются его
оболочки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Моррис Ч.У. Из книги «Значение и означивание». Знаки и
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ
В.А.Швец,
Национальный педуниверситет им. М.П.Драгоманова,
г. Киев, УКРАИНА
E-mail: kmmvm@ukr.net
Прикладная направленность школьного курса математики
(ПНШКМ) как проблема, которую необходимо решать, и как цель
обучения математики задекларированы в «Концепции математического
образования 12-летней школы», в «Концепции профильного образования в
старшей школе», в «Государственном стандарте базового среднего
образования: образовательная отрасль «Математика», в программах для
средней школы и других нормативных документах. Так, например, в
учебной программе «Математика» для учащихся 10-12 классов
общеобразовательных учебных заведений, академический уровень,
говорится, что учащиеся такого заведения должен уметь распознавать
проблемы окружающей среды, которые можно решать математическими
методами, формулировать их на математическом языке, исследовать и
решать эти проблемы, используя математические знания и методы,
интерпретировать полученные результаты с учетом конкретных условий и
целей исследований, оценивать погрешность вычислений, применять
математические модели при изучении профильных дисциплин. По сути
речь идет об обучении учащихся методу математического моделирования,
основному методу, которым непосредственно реализуется прикладная
направленность школьного курса математики.
Заметим, что под прикладной направленностью школьного курса
математики мы понимаем ориентацию целей, содержания и средств
обучения математики в направлении:
– осуществления целенаправленных содержательных и методологических связей математики с практикой;
– приобретения учащимися в процессе математического моделирования знаний, умений и навыков, которые будут использоваться ими в
повседневной жизни, в будущей профессиональной деятельности.
Последнее предусматривает включение в школьную математику
таких специфических моментов, которые характерные для исследования
прикладных проблем, в частности для решения прикладных задач, под
которыми мы понимаем задачи, возникающие вне математики, но решение
которых требует использования математического аппарата. Такие задачи,
на наш взгляд, наиболее эффективное средство реализации ПНШКМ. Их
крайне недостаточно в современных школьных учебниках математики.
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Невзирая на то, что проблема реализации ПНШКМ актуальна давно,
ее решение еще не завершено, по крайней мере в современных условиях
обучения школьников математике. И не решена она не потому, что некому
было ею заниматься, а потому, что далеко непростая, требует системных
исследований по многим направлениям. Нам представляется, что ее
решение должно осуществляться по следующей схеме (рис.1).
Разработка технологий
реализации ПНШКМ
Теоретические
исследования

ПНШКМ

Подготовка учителей
математики

Разработка целей
содержания и средств

Рис.1
1. В теоретических исследованиях следует четко и внятно дать ответ
на то, что следует понимать под ПНШКМ, разработать весь понятийный
аппарат, т.е. решить проблему в теоретическом плане.
2. Реализовывать ПНШКМ можно по-разному. Следует разработать
наиболее эффективные технологии обучения, которыми могли бы
пользоваться учителя математике на практике.
3. В учебниках, программах и других нормативных документах
должны быть прописаны цели, содержание, касающиеся ПНШКМ, а также
созданы соответствующие средства обучения.
4. Обновление целей обучения, содержания школьного курса
математики с учетом реализации ПНШКМ, потребует усовершенствования
подготовки будущих и переподготовки работающих учителей математики.
Таким образом, реализация ПНШКМ – это совокупность проблем,
которые нужно решать системно, с учетом реалий современной жизни.
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О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В.Б.Милушев,
Пловдивский университет имени им. Паисия Хилендарского,
г. Пловдив, БОЛГАРИЯ
E-mail:milushev@uni-plovdiv.bg
С целью использования элементов синергетики, анализируются некоторые понятия ее категориального аппарата. По мнению Г.Хакена [12],
синергетика исследует взаимосогласованное поведение компонентов сложных
систем, которое касает внутренних механизмов системы. Система
возможностей ученика решать задачи исключительно сложна, ибо состоит из
множества подсистем, причем как подсистемы, так и элементы в них находятся
в сложных взаимосвязях. Вопреки этому, нужно и можно управлять этой
системой. Теоретической основой служат самоорганизация и структура.
„Самоорганизация есть процесс, при котором общие внешние воздействия
стимулируют включение внутренних для системы механизмов, благодаря
которым в системе возникают определенные структуры” [2, с. 32]. Структура
имеет сравнительно устойчивый, инвариантный характер, она соответствует
постоянству в отношениях, а организация рассматривает не только
инвариантность, но и изменчивую упорядоченность элементов [13, с. 127].
Параллельно с исследованиями Хакена проводятся и другие исследования, использующие понятие „самоорганизация”: „теория диссипативных
структур” (И.Пригожин [10]); „теория нелинейных автоволновых процессов”
(Л.Мандельщам [3]); „теория турболентности” (А.Колмогоров) и др. Хотя в
исследованиях разных авторов ([12], [10], [3], [2], [1], [5], [6], [7], [4], [9], [15],
[16] и др.), подходы к пониманию процессов самоорганизации различны, в них
усматривается, что между подходами существует синергетизм.
При выяснении других важных понятий синергетики здесь используется
подход, представленный в [1], потому что он дает возможность рассматривать
эти понятия в синхроне с основными принципами синергетики, которые
адекватны динамике стадий (Бытия и Становления) системы. Принципы Бытия
характеризуют фазу "порядка", стабильного функционирования системы.
Элементы системы, связываясь в структуру, передают ей часть своих функций,
которые становятся функциями всей системы и поэтому в [1] названы
„коллективными переменными”, а в синергетике – „параметрами порядка”. На
основе иерархии и принципа подчинения Хакена можно описать и зарождение
самоорганизации. Эту теорию я адаптировал в соответствии с методическими
аспектами преемственности и моделировании процесса решения задач на
атомарном, молекулярном и клеточном уровнях.
Важную роль в синергетике играет иерархия самых близких последовательных времевых уровней, называемых соответственно микро-, макро- и
мегауровнями. „При рассмотрении двух соседних уровней в фазе Бытия
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принцип подчинения гласит: долгоживущие переменные управляют краткоживущими, высшележащий уровень – нижележащими” [1, с. 53]. При
критических (бифуркационных) стоимостях управляющих параметров достигается кризисного изменения системы. Аналогичную модель этой времевой
триады можно рассматривать и при обучении математике. Организация
обучения в контексте синергетического подхода может привести к
формированию умений самообучения типа „хочу узнать как”.
Принципы Становления характеризуют фазу трансформации, обновления
системы, прохождение ею последовательно путем гибели старого порядка, хаоса
испытаний альтернатив и, наконец рождения нового порядка. Закономерности
развития открытой системы, базирующиеся на принципах Становления,
подтвердают тезисы в [11] относительно взаимодействия между системами:
„ученики”, „учитель”, „знания, умения, методы и др.” и дают возможность для
углубления исследования в этом направлении. Особенно важно, что для них в
силах и закономерности, связанные с явлением самоорганизации.
Для достижения большей эффективности в развитии образовательной
системы недостаточно интерпретировать педагогические ситуации только
посредством синергетических принципов и закономерностей. Необходимо
включить еще „синергетический подход”. В связи с этим уместно построить и
вариант математической модели самоорганизации. Специально для
потребностей наших исследований [14], интерес представляют синергетические
процессы, сопровождающие деятельность решения математических задач.
Причем, благодаря „самоорганизации, можно осуществить смену целей при
поиске их решения. Для этого нужно использовать подходящий
инструментариум, который основывается на синергетическом подходе” [13, с.
62]. Для исследования систем обучения в контексте синергетического подхода,
можно предложить следующую стуктурную модель системы „обучаемый –
обучающий” в соответствующей образовательной среде (см. схему).
Цель системы „обучающий – обучаемый” – совершенствование технологично-процессуальной стороны обучения.
Идеальная цель синергетического подхода – путем самоорганизации
достичь новой позитивной структуры системы.
Принципы – 1) принципы Бытия: гомеостатичность, иерархичность;
2) принципы Становления: нелинейность, неустойчивость, незамкнутость,
динамическая иерархичность, наблюдаемость.
Исследования по этой тематике продолжены нами в [8] и [14].
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
С.А.Скворцова,
Южноукраинский национальный педуниверситет им. К.Д.Ушинского,
г.Одесса, УКРАИНА
Е-mail: skvo2007@mail.css.od.ua
Европейская интеграция Украины требует обновления всех сфер жизни
нашего общества, в том числе и образования. Модернизация образования на
современном этапе осуществляется через внедрение компетентностного
подхода, который характеризуется ориентацией на формирование у человека
способности эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и
ситуаций; компетентностный подход направлен на формирование у человека
набора компетенций и компетеностей.
Проблема компетеностного подхода исследуется в работах В.И.Байденко,
А.В.Баранникова, Н.М.Бибик, А.Н.Дахина, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимней, Г.И.Ибрагимова, В.А.Кальней, О.В.Лебедева, О.И.Локшиной, О.В.Овчарук, О.И.Пометун,
А.Я.Савченко, С.Е.Трубачевой, С.Е. Шишова, С.Шо, А.В.Хуторского,
В.Хутмахера и др. Несмотря на большое внимание к этой проблеме со стороны
ведущих зарубежных исследователей и ученых стран СНГ, содержание
основных категорий компетентностного подхода до конца еще не определено. В
отечественной науке существуют два подхода к трактовке понятий
«компетенция» и «компетентность». Согласно первому – эти понятия
отождествляются, согласно второму – дифференцируются. С.Е.Шишов,
используя «компетентность» и «компетенцию» как синонимы, рассматривает
категорию компетенции «как общую способность, основанную на знаниях,
ценностях, склонностях, что дает возможность установить связь между знанием
и ситуацией, найти процедуру (знание и действие), соответствующую для
проблемы». А.В.Хуторский, различая понятие «компетенция» и «компетентность», под «компетенцией» понимает совокупность взаимосвязанных
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), которые
задаются по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и
необходимых для качественной деятельности по отношению к ним.
Компетенции включают: знание и понимание (теоретические знания, способность знать и понимать); знание как действовать (практическое оперативное
применение знаний к конкретным ситуациям); знание как быть (ценности,
которые являются неотъемлемой частью восприятия жизни с другими в
социальном контексте).
Компетенции классифицируют на три группы: ключевые, общепредметные и специально-предметные. Знания, умения и навыки, предусмотренные государственной программой на момент окончания начальной школы,
большей частью, можно отнести к общепредметным – математическим
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компетенциям.
Целью доклада является определение направлений реализации преемственности в формировании математических компетенций в начальной и
основной школе.
Проблема преемственности отражена в трудах Б.Г.Ананьева, М.И.Бурды,
Ш.И.Ганелина, В.В.Давидова, М.А.Данилова, Б.П.Есипова, В.В.Краевского,
В.Т.Кудрявцева, И.Я.Лернера, А.А.Люблинской, Ю.М.Макаричева, А.К.Марковой, Н.Н.Скаткина, З.И.Слепкань, С.И.Шварцбурда и др. Преемственность в
обучении математике рассматривается как связь между отдельными частями и
курсами этого предмета, как связь содержания математики с другими
предметами в системе обучения.
Преемственность в обучении математике в начальной и основной
школе должна реализовываться, во-первых, в логике построения
содержания учебного предмета, во-вторых, в методических подходах, втретьих, в системе учебных заданий. Что касается первого и третьего
направления, то решение этих задач лежит на плечах авторов программы
по математике и учебников, рекомендованных МОН Украины. Мы хотим
обратить внимание на возможности, имеющиеся у учителя математики
основной школы в реализации преемственности. Прежде всего, это
преемственность в методических подходах, и, частично – в построении
системы учебных заданий при формировании умений и навыков. Что для
этого нужно? Необходимым условием в этом плане является знание
учителем основных результатов обучения математике в начальной школе,
а также знакомство с методическими приемами, используемыми
учителями в начальной школе.
Вопросы, рассматриваемые в начальной школе и ожидаемые результаты
обучения выделены в программе по математике для 1-4-х классов.
Преемственность методических подходов следует рассматривать с позиций
преемственности в работе над отдельными видами заданий и преемственности
методики формирования умений и навыков. Например, особенностью работы
над задачами в начальной школе является составление краткой записи и/или
схематического рисунка, аналитические или синтетические рассуждения при
поиске решения задачи, составление плана решения, и только после этого
записывается, собственно, решение – по действиям с объяснением к каждому
или выражением.
Таким образом, для реализации преемственности в обучении математике
следует исходить из содержания и уровней усвоения отдельных вопросов,
определенных государственной программой и по-возможности использовать
методические приемы в работе над отдельными видами заданий, привычные
для детей.

18

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»
МАТЕМАТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
ЗАКЛАДІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ У ВНЗ
Л.І.Нічуговська,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
м. Полтава, УКРАЇНА
Можливість забезпечення того чи іншого теоретичного поняття
числовою оцінкою завжди високо цінувалась і надавала актуальності
пошуку шляхів досягнення конструктивного компромісу між „чистою
математикою” та її прагматичною складовою, аналогом якої у
європейському вимірі вважається математична грамотність. Відомий
латинський вислів „VITAE NON SHOLAE DISCIMUS” (для життя, а не для
школи ми вчимося) набуває особливої нагальності в контексті майбутніх
потреб наших юних співвітчизників щодо необхідних математичних знань
та умінь їх практичного використання.
Останнє є нагальною проблемою сучасності, інакше не приймало б
участі так багато країн світу у міжнародних дослідженнях за відповідними
моніторинговими програмами. Зокрема, метою дослідження знань та умінь
учнів за Міжнародною програмою PISA є одержання надійних відомостей
щодо функціональної грамотності (математичної, природничонаукової та
грамотності читання) учнів 15-річного віку в різних країнах світу.
Ураховуючи, що серед країн – учасниць Міжнародного проекту PISA
відсутня Україна, але є Російська Федерація, то результати досягнень
російських учнів гіпотетично можуть бути використані українськими освітянами як „інформація для роздуму”. Зокрема найвищий рівень математичної
грамотності (6-й) продемонстрували лише 1,6 % російських школярів, тоді як в
країнах ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) таких
учнів в середньому 4 %. Водночас, за результатами PISA-2006 серед шестірки
країн-лідерів (Фінляндія, Тайвань, Гонконг, Південна Корея, Нідерланди,
Швейцарія) найвищий рівень математичної грамотності значно більший і
становить приблизно 6,7 % - 10,5 % від загальної кількості учасників у кожній
державі. Разом з тим, дослідження PISA звертає увагу, що п’ятнадцятирічні учні
основної школи недостатньо володіють такими розділами математики як
комбінаторика і функції, не в повній мірі вміють інтерпретувати інформацію.
Однак успішне вирішення проблем, пов’язаних з освітою не може
бути спонтанним, а потребує системних перетворень на рівні держави з
урахуванням характерних для нашого суспільства тенденцій, серед яких:
– зниження в суспільстві рейтингу професії вчителя, наслідком якого
є намагання молоді вибрати більш престижні напрями діяльності;
– фінансування освіти за залишковим принципом, низька заробітна
плата і соціальна незахищеність її працівників, наявність достатньо
великого прошарку вчителів передпенсійного та пенсійного віку, що
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певною мірою обмежує їхні можливості щодо професійного самовдосконалення тощо;
– наявність жорстко структуризованої системи управління загальноосвітніми закладами на фоні певної індиферентності громадськості і батьків до
якості надання освітніх послуг;
– існування нещадної конкуренції на ринку освітніх послуг між ВНЗ.
За даними МОН України в нашій державі налічується близько 900 ВНЗ
усіх рівнів акредитації. Останнє, змушує кожен ВНЗ будь-якої країни та
нашої у тому числі виробляти свою власну стратегію виживання. Щодо
педагогічних вузів, то реалізація подібної стратегії призводить до появи
серед студентів першокурсників значної кількості молодих людей далеких
за інтересами від педагогічних проблем теорії і практики взагалі та
шкільної освіти у тому числі, в результаті чого загальноосвітня школа
нерідко поповнюється фахівцями з невисокою кваліфікацією тощо.
Ураховуючи вищевикладене, вважаємо доцільним привернути увагу
освітянського загалу до тих напрямків в організації системи навчальної
діяльності учнів, що можуть позитивно, на нашу думку, вплинути на
формування математичної грамотності. Серед них:
– розробка та активне впровадження технологій формування
відповідальної (за свої вчинки, поведінку, за вибір траєкторії в навчанні, за
опанування цінностями демократичного суспільства тощо) особистості,
здатної до самореалізації, до рефлексивного аналізу власної діяльності і
самостійного прийняття рішень та доведення їх до логічного завершення;
– виважена переорієнтація традиційних стратегій навчання
шкільним предметам взагалі і математики зокрема на мультимедійні
технології, що надасть більш широкі можливості для виокреслення
індивідуальної траєкторії в опануванні певними дисциплінами;
– впровадження чітко налагодженого моніторингу та більш активна
участь у відповідних міжнародних проектах для усвідомлення реального
стану математичної грамотності українських школярів у порівнянні з
учнями країн Євросоюзу. Останнє надасть можливість на кожному
освітньому рівні оцінювати рівень математичної грамотності школярів та
прогнозувати можливі напрямки розвитку їхнього потенціалу, що і буде
підставою для корекції подальшої освітньої траєкторії кожного учня.
Такий підхід є достатньо перспективним, адже він цілеспрямовано буде
працювати на майбутнє кожного юного громадянина країни в контексті
підвищення його адаптаційних можливостей щодо вирішення різноманітних
життєвих проблем. При цьому існує велика вірогідність, що його творча
імплементація зможе позитивно вплинути не лише на результати зовнішнього
незалежного оцінювання щодо математичних досягнень українських
випускників середніх загальноосвітніх шкіл, а й сприятиме розвитку їх
індивідуальних здібностей, що в цілому відповідатиме сучасним
євроінтеграційним тенденціям в галузі освіти.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Н.Н.Лосева,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: natalie.loseva@gmail.com
Педагогика сотрудничества возникла во второй половине ХХ в. и
представляет собой систему методов воспитания и обучения на принципах
гуманизма и творческого подхода к развитию личности. Она основывается
не на классическом принципе «делай, как я сказал», а на принципе –
«делай, как я» и отличается от традиционного образования тем, что в
основе обучения – совместный труд учителя и учащихся. Авторами
педагогики сотрудничества считаются Ш.А.Амонашвили, И.П.Волков,
Е.Н.Ильин, В.А.Караковский, С.Н.Лысенкова, В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и
другие. Передовые педагоги давно поняли, что ученик открывает мир с
помощью учителя, но открывает сам. Учителя же пытаются вовлекать
детей в общий труд учения, вызвать у них радостное чувство успеха,
движения вперед, развития.
Концептуальные идеи педагогики сотрудничества таковы: отношение к обучению как творческому взаимодействию учителя и ученика;
личностный подход к обучению и воспитанию; идея трудной цели и
уверенность в достижении её; обучение без принуждения; укрупненные
блоки представления учебного материала; использование опорных схем;
рефлексия деятельности; свободный выбор заданий; интеллектуальный
фон класса (постановка значимых целей и получение более широких по
сравнению с учебной программой знаний); творческое самоуправление
учащихся; сотрудничество учителей [1].
Педагогика сотрудничества пересматривает вопрос о роли учителя,
которая состоит теперь в том, чтобы разработать новые эвристические
конструкции, призванные помочь ученикам учиться. Учитель должен быть
создателем развивающей среды, побуждающей к учению. И если при
традиционном подходе к образованию учителя обычно гордятся своими
сильными учениками, то педагогика сотрудничества позволяет им
гордиться слабыми учениками, которые становятся сильными.
Заметим, что в рамках традиционной классно-урочной системы
обучения педагогика сотрудничества не может быть полностью реализована, она более применима в технологиях личностно-ориентированного
обучения.
Например, при изучении темы «Правильные многогранники», новый
материал объясняется нами в быстром темпе, крупными блоками, опуская
несущественные детали. После этого начинается самостоятельная работа
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учащихся, и немалая роль здесь отводится различным формам опоры, с
помощью которых даже слабый ученик может работать достаточно
свободно, не сбиваясь с темпа урока. Слабые ученики пользуются опорой
дольше, чем сильные, но это различие не столь заметно. Ученики
выполняют индивидуальные задания, а учитель оказывает им помощь, в
том числе объясняя новый материал тем ученикам, которые имеют
затруднения в работе. Подчеркнем также, что ученику предлагается
большое количество задач разного уровня трудности, а он сам выбирает
для решения любые из них и в любом количестве, ведь свобода выбора –
самый простой шаг к развитию творческой мысли. Чтобы создать
обстановку сотрудничества, мы стараемся усилить стремление учащихся к
знаниям разного рода, а не только программным. Проводим виртуальные
экскурсии, подбираем набор статей, которые рекомендуются для
прочтения каждому старшекласснику, предлагаем написать творческую
работу и т.п. Интересным представляется нам метод собственного
конструирования знаний, который позволяет преодолеть серьезный барьер
между теоретической и практической составляющими курса стереометрии
и благодаря использованию метода моделирования оказывает
существенное влияние не только на знания школьника, а и на развитие
личности учащегося [2].
Такой подход к обучению позволяет создать ученику как можно
более комфортные условия для получения и усвоения информации.
Отметим, что большая свобода выбора, предоставленная ученику,
подразумевает и его большую ответственность, и, следовательно, приучает
к самостоятельности. Учащихся, которые учатся в атмосфере сотрудничества, всегда можно узнать по их умению и любви «подумать», эта
процедура является ценностью для них; они обладают дидактическими
способностями: каждый может объяснить материал другому; организаторскими и коммуникативными способностями; способны к творчеству;
обладают чувством социальной ответственности.
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ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В СИСТЕМІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
В.Г.Бевз,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
Фахова підготовка майбутніх учителів покладається на вищі заклади
освіти і визначається національними нормативними документами, а також
цілями, завданнями, вимогами, критеріями і стандартами, які лежать в
основі світових та регіональних інтеграційних процесів, зокрема
Болонського. Зміст освіти сьогодні – це не тільки знання, навички і уміння
в певній освітній галузі, а й загальнолюдська культура, яка знаходить
вираження в цій галузі.
Математика – наука зі складною структурою та ієрархією, в ній існує
розподіл на окремі галузі: алгебра, геометрія, математичний аналіз, теорія
ймовірностей, математична статистика, топологія тощо. Ця диференціація
знайшла своє відображення і в процесі навчання - студенти вивчають
окремі науково-пізнавальні комплекси (навчальні дисципліни, кожна з
яких в тій чи іншій мірі розкриває предмет, основні завдання, методи,
засоби і шляхи розвитку відповідної галузі): лінійної алгебри, алгебри і
теорії чисел, аналітичної геометрії, математичного аналізу, дискретної
математики та інших. Ці дисципліни разом з курсами елементарної
математики, історії математики та методики навчання математики
забезпечують необхідну математичну підготовку майбутніх учителів.
Будемо їх називати дисциплінами (предметами) математичного циклу.
Розподіл математики на навчальні дисципліни виправдовує себе,
оскільки дає можливість ґрунтовніше підійти до вивчення кожної з них,
глибше зрозуміти їх теоретичні основи і застосування, сприяє одночасному
ознайомленню студентів із важливішими математичними галузями,
швидкому накопиченню нових знань, навичок та умінь. У той же час
вивчення математики у такий спосіб не сприяє створенню у студентів
загального цілісного погляду на математику.
Сучасна система вищої педагогічної освіти орієнтується на нове
соціальне замовлення – заміну освітньої парадигми просвітительства на
парадигму культуротворчості і культуроосвіченості, а тому передбачає
поруч з диференціацією активне впровадження у навчання інтеграційних
процесів, які набувають особливого значення за умов інформаційного
перевантаження сучасного навчально-пізнавального процесу. Завдання
інтеграції змісту навчання полягає в об’єднанні всіх або майже всіх його
ланок у цілісну дидактичну систему, що сприятиме засвоєнню студентами
комплексу фундаментальних і гуманітарних знань, які майбутній вчитель
математики зможе творчо використати у своїй професійній діяльності.
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Впровадження інтеграційних процесів у процес підготовки майбутніх
учителів математики передбачає: визнання значущості не лише змісту
навчального матеріалу, а й логічних зв’язків між елементами цього змісту;
формування у студентів цілісної системи знань з математики; забезпечення
фундаментальності отриманих знань, розробку критеріїв включення нових
відомостей у зміст математичної і фахової підготовки майбутніх учителів
та механізмів вилучення другорядних та застарілих відомостей;
застосування адекватних змісту форм, методів і засобів навчання; розвиток
професійних та особистісних якостей майбутнього вчителя, його творчості.
В умовах входження України до Болонського процесу особливо
помітним стає протиріччя між рівнем сучасних вимог до випускників
педагогічних університетів та реальною практикою навчання предметів
математичного циклу майбутніх учителів математики. А це в свою чергу
зумовлює загострення низки суперечностей, детально описаних в [2],
аналіз яких висуває на одне з центральних місць фахової підготовки
майбутніх учителів математики п р о б л е м у інтегративного підходу до
навчання предметів математичного циклу. Розв’язання вказаної проблеми
може здійснюватися різними шляхами. Ефективним засобом оновлення
змісту педагогічної освіти у вказаних напрямах може стати історія науки,
оскільки вона є невід’ємною складовою загальної культури, необхідною
умовою сучасного розвитку науки, важливим джерелом комплексу
фундаментальних і гуманітарних знань, засобом подолання суперечностей
між новими і старими знаннями, а також одухотворення і олюднення
освіти, зокрема і математичної. Детально цей шлях описано у роботі [1].
Продовжуючи дослідження у напрямі реалізації інтегративного підходу
до удосконалення системи фахової підготовки майбутніх учителів математики
було встановлено, що інтеграційні процеси в системі фахової підготовки
майбутніх учителів математики мають стосуватися також інформатики,
елементарної математики та методики навчання математики. Тобто в процесі
навчання всіх предметів математичного циклу на кожному етапі фахової
підготовки майбутніх учителів математики (від першого до останнього курсу)
слід здійснювати пропедевтичне вивчення окремих питань з названих вище
дисциплін, а також створювати додаткову мотивацію до їх вивчення
студентами самостійно. Конкретні приклади та форми і засоби реалізації
запропонованого підходу будуть наведені у виступі.
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РІВНІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЩОДО
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Т.Б.Волобуєва,
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
м. Донецьк, УКРАЇНА
З розвитком інформаційних технологій змінюються погляди на освітній
процес, на його методичну й організаційну складові. Тому сучасний урок
математики має синтезувати все краще, що пов'язано з педагогічними
розвиваючими та інформаційними технологіями.
Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти цілеспрямовано
готує вчителів до результативного використання інформаційно-комунікативних
технологій (ІКТ) у навчанні математики.
При вхідному тестуванні визначається рівень володіння слухача
комп'ютерними і мережевими технологіями для побудови індивідуальної
траєкторії навчання.
Розроблені та успішно використовуються навчальні модулі базового,
предметного і поглибленого рівня.
1. Базовий рівень включає тренінги з роботи в операційній системі
Windows, використання засобів пакету Microsoft Office, мережі Інтернет.
Учителі за допомогою комп'ютера готують картки контрольних
завдань, методичні матеріали та інші навчальні документи, створюють
математичні кросворди, ребуси, таблиці, презентації. Зазначимо ряд тем,
використовуваних при поглибленні або розширенні базового курсу
шкільної математики, які можна підготувати засобами Excel: табулювання
функцій, перетворення графіків; обчислення суми ряду; визначення числа
Фібоначчі із заданим номером; обчислення значень многочлена за схемою
Горнера, побудова гістограми; рішення системи лінійних рівнянь алгебри
методом Гауса; інтерполяція функції; визначення коріння нелінійного
рівняння; метод спірального координатного спуску при розв’язанні задачі
оптимізації тощо.
Особлива увага приділяється створенню педагогічно ефективних
презентацій за допомогою програми Microsoft PowerPoint.
Використання глобальної комп'ютерної мережі INTERNET відкриває
реальні можливості повсякденної співпраці педагогів, учнів і батьків, дозволяє
дістати доступ до необмежених масивів інформації, запасу знань. Звичайно,
матеріали з мережі вчитель може використовувати на всіх етапах уроку: від
постановки завдань уроку до видачі завдання додому.
Модуль «Початок сайтопобудови і WEB-дизайну» дозволяє
слухачу одержати загальне уявлення про різноманіття засобів, які
використовуються при розробці WEB-ресурсів. Практичні завдання
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орієнтовані, перш за все, на оформлення у вигляді сайту і розміщення в
мережі інформації про педагогічні знахідки самих слухачів, які можуть
бути використані іншими вчителями.
2. Предметний рівень починається з практикумів роботи з педагогічним
програмним забезпеченням з математики. Воно є важливим засобом
самоорганізації праці і самоосвіти, способом розширення індивідуальної
активності кожного учня. При цьому збільшується швидкість подачі матеріалу в
рамках одного уроку. Разом з тим, педагоги вказують на істотний недолік цих
програм – неможливість внесення змін і доповнень, що враховують досвід
учителів і школярів.
У модулі «Загальні проблеми використання Інтернет-ресурсів у
математичній освіті» міститься анотований огляд інформації сайтів і Webсторінок, пропонуються рекомендації щодо використання матеріалів
розміщених у мережі на уроках математики і в позаурочний час, проектування
варіантів застосування ресурсів мережі, приклади Інтернет-уроків.
3. Поглиблений рівень щодо застосування в освітній діяльності ІКТ
включає модуль «Створення і використання динамічних Flash-демонстрацій».
У ньому розглядаються основи Flash-технології як середовища створення
динамічних демонстрацій і питання педагогічно доцільного їх використання.
Практичні завдання направлені на створення анімованих моделей, які сприяють
сприйняттю найбільш складних тем математики.
Модуль «Віртуальна математична лабораторія» присвячений
математичному моделюванню.
Результатом навчання є створення інформаційно-навчальних
програмних продуктів учителями математики.
На нашу думку, реальним і перспективним є шлях включення
педагогів у розробку програмних засобів на основі спеціальних пакетів,
створених як з урахуванням завдань, що вирішуються педагогами, так і з
рівнем їх готовності використовувати комп'ютер.
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г. Минск, БЕЛАРУСЬ
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10 ноября 2008 года Президентом Беларуси подписан Закон «Об
информации, информатизации и защите информации» [14]. Он опубликован 26
ноября 2008 года. Положения Закона направлены на государственное
регулирование и управление в области информации, информатизации и защиты
информации. В Законе определяются правовой режим информации, правила
распространения и предоставления информации, использования информационных ресурсов, информационных технологий, систем и сетей, меры защиты
информации. Определены права и обязанности субъектов информационных
отношений, ответственность за нарушение требований законодательства об
информатизации, информатизации и защите информации.
Информатизация общества сопровождается компьютеризацией общества,
а также социальными изменениями в нем. Большое значение, в связи с этим,
имеет осмысление роли компьютерных технологий в развитии цивилизации,
формирование готовности к их использованию. Понятие культуры человека
трансформируется, обогащается новым содержанием.
В период перехода к информационному обществу наиболее остро стоит
проблема подготовки человека к быстрому восприятию и обработке больших
объемов информации, к овладению современными средствами, методами и
технологиями. Таким образом, возникает проблема формирования определенного уровня культуры обращения с информацией.
Постоянно растущий объём информации вынуждает обучающихся
любому предмету всё более внимательно обновлять свои знания по
правильному поиск требуемых сетевых ресурсов.
В современной системе образования особое внимание уделяется
собственной деятельности обучаемого по поиску, осознанию и переработке
новых знаний получаемых не только через Интернет, но и благодаря
специально разработанным педагогическим программных средствам обучения.
Методике, их разработке, целям и классификации посвящено большое число
исследований. В настоящее время на первый план выходят педагогические
проблемы их эффективного использования. С недостатками правильного
применения мультимедиа при обучении сталкиваются очень многие пользователи. Выясняется, что среди них большое место занимают недостаточные
навыки обучаемых и педагогов по использованию мультимейдиных средств.
Особенно актуальной становится эта проблема в связи с увеличением
разнообразия разрабатываемых средств обучения.
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В этой связи наиболее актуальными становятся следующие направления педагогических исследований проблемы использования информационных и в частности, мультимедийных, средств в образовательном
процессе:
1. Разработка единого концептуального подхода к изучению и устранению негативных педагогических проблем применения новых информационнокоммуникативных технологий в системе математического образования.
2. Личностно-ориентированный подход к использованию электронных
средств обучения учащихся математике.
3. Психолого-педагогические основы дифференцированного подхода к
обучению учащихся математике с использованием электронных средств
обучения.
4. Дидактические требования к структуре и содержанию электронных
средств обучения математике с учетом возрастных особенностей учащихся.
5. Разработка и апробация электронных компонентов учебнометодических комплексов нового поколения по математике для создания
высокотехнологической образовательной среды учебных заведений.
6. Разработка концепции структуры и содержания учебно-методического комплекса нового поколения по математике для повышения качества
обучения учащихся.
7. Формирование межпредметных учебных умений учителя математики и
информатики по использованию учебного комплекса нового поколения в
учебном процессе.
8. Проблема создания новых методик обучения на основе обеспечения
оперативного доступа к мировым информационным ресурсам.
9. Содержание и методика учебного эксперимента по использованию в
обучении компьютерных моделей, реальных процессов и явлений.
10. Согласование и перспективность программ подготовки специалистов
различного профиля с развитой информационной культурой в вузах.
11. Формирование определённого уровня культуры обращения студентов
вузов с информационными ресурсами.
12. Разработка дидактических требований к структуре и содержанию
электронных учебников, учитывающих специфику различных предметов.
13. Формы и методика использования в учебном процессе обеспечения
оперативного доступа к мировым информационным ресурсам.
14. Разработка дидактических требований к различным типам данных,
отвечающих полноте свойств изучаемого объекта.
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З ІСТОРІЇ ТА РОЗВИТКУ ТЕСТУВАННЯ
Т.В.Крилова,
О.М.Гулєша,
Дніпродзержинський держ. технічний університет,
м. Дніпродзержинськ, УКРАЇНА,
О.Ю.Орлова,
Одеська держ. академія харчових технологій,
м. Одеса, УКРАЇНА,
E-mail: mishapyshnyi@rambler.ru
Тестування має давню історію. Його виникнення, розвиток і застосування
мають три історичні періоди: перший (до кінця XIX сторіччя) - передісторія,
другий (1920 - 1960 роки) - класичний, третій (з 1970 року) - технологічний.
Протягом першого періоду здійснювалось накопичення та впровадження в
практику життя та навчання донаукових форм контролю засвоєних знань, набутих
умінь і навичок та діагностування здібностей людини. На другому етапі
створювалась класична теорія тестів. Важливий внесок в її розвиток зробив
англієць Ф.Гальтон. Саме він визначив три основні принципи тестування:
застосування серії однакових випробувань для великої кількості учасників,
статистична обробка результатів, виділення еталонів оцінки. В лабораторії
Ф.Гальтона працював американський психолог Дж.Кеттелл, який розробив вимоги
до проведення тестування: однаковість умов для всіх учасників, обмеженість часу
проведення тестування приблизно однією годиною, відсутність сторонніх осіб в
приміщенні, де проводиться тестування, якісне обладнання , яке також приваблює
учасників до тестування, однакові інструменти та чітке розуміння учасників, що
треба робити, аналіз результатів тестування статистичними методами. Для
статистичної обробки результатів тестування для вимірювання розумових
здібностей Ф.Гальтон використовував результати наукових досліджень
бельгійського статистика А.Кеттелла, запровадив коефіцієнт корреляції та
побудову ліній регресії. В 1896 році основи теорії корреляції розробив К.Пірсон , а
в 1904 році Ч.Спірмен застосував метод корреляції для психологічних досліджень.
Зазначимо, що ідеї Ф.Гальтона і Дж.Кеттелла є основою сучасної тестології.
Родоначальником сучасних тестів для виявлення рівня розвитку інтелекту
вважається французький психолог А.Біне. Спочатку тести були індивідуальними.
В 1914 - 1918 роках в США з’явились перші групові тести для потреби армії.
Найчастіше використовувались Альфа- і Бета-тести А.Отіса. Проблеми
професійного відбирання працівників для виробничої діяльності, визначення рівня
інтелектуального розвитку та інші потреби практики сприяли подальшому
розвитку тестології. Найбільш відомим тестом для визначення рівня
інтелектуального розвитку є тест Д.Векслера. На початку ХХ сторіччя більш
інтенсивно почав розвиватися педагогічний напрямок тестології. Американський
вчений В.А.Маккол розподілив тести на педагогічні (Educational Test) та
психологічні (Intelligence Test). Педагогічні тести призначались для вимірювання
успішності учнів та успішності застосування методів викладання і організації
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навчального процесу. Психологічні тести призначались для визначення рівня
розумового розвитку людини. Перший педагогічний тест на розв’язання
арифметичних задач був складений американським психологом Е.Торндайком,
який вважається засновником педагогічних вимірювань. Розповсюдження тестів в
різних країнах було неоднаковим. В 1915 – 1930 роках в США було розроблено
тести успішності за всіма навчальними шкільними дисциплінами, створено
“інтелектуальні” тести для всіх шкіл, які назвали національними тестами. В країнах
Європи розповсюдження тестів проходило повільно. В 1925 році в СРСР було
створено особову тестову комісію при педагогічному відділі шкільної роботи.
Завданням цієї комісії була розробка стандартизованих тестів для радянської
школи. Було розроблено тести з природознавства, лічби і розв’язування задач,
знань географічної карти, розуміння читання і правопису. В розробці тестів
приймали участь відомі радянські психологи і педагоги, а саме: П.П.Блонський,
М.С.Бернштейн, С.М.Василейський та інші. М.С.Бернштейном було систематизовано основні принципи складання тестів, а потім їх було покладено в основу
методології групових тестів: обмеження за часом проведення тестування, наявність
деталізованої інструкції, введення тестів з завданням вибрати правильну відповідь,
ретельна статистична обробка та експериментальна перевірка результатів
тестування. Але в 1936 році постановою ЦК ВКП(б) «О педагогических
извращениях в системе Наркомпроса» метод тестів був признаний буржуазним
знаряддям дискримінації учнів і заборонений в радянській школі. І тільки в
шестидесятих роках ХХ століття в СРСР почали вивчати можливості застосування
тестування. Третій період відзначається розробкою методів адаптивного
тестування та навчання на основі Item Response Theory. З дев’яностих років
минулого століття в Росії, Україні й інших країнах підвищився інтерес до
тестології, що відображено в роботах В.А.Аванєсова, В.П.Беспалька, Н.М.Лосевої,
З.І.Слєпкань та інших. За ці роки було відокремлено три головні критерії якості
тестів (надійність, валідність, об’єктивність), виділено три основні варіанти
тестових контрольних заходів (автоматичний, напівавтоматичний, автоматизований), два типи тестів (закритий і відкритий), п’ять видів тестів (за предметом
тестування, які розподіляються на інтелектуальні, особистісні, міжособистісні; за
особливостями використаних завдань, тобто практичні, образні, вербальні; за
характером тестових матеріалів, тобто бланкові , апаратурні; за об’єктом оцінювання, тобто процесуальні тести, тести досягнень, тести станів і властивостей;
проективні тести, які спрямовані на оцінювання психологічних якостей людини).
Однак, тестування - це не панацея, оскільки його результати не дають
можливості перевірити розумовий розвиток людини, її усну мову, з’ясувати
причини помилок, перевірити логічність і абстрактність мислення. Зазначимо, що
тести придатні і потрібні для перевірки механізму узнавання та виконання, але не
на уміння володіти знаннями і вміннями. Слід пам’ятати слова відомого
математика П.Л.Чебишева: «Новое в преподавании полезно только тогда, когда на
опыте проверено, что оно лучше старого».
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MIDDLE SCHOOL STUDENTS' HEURISTIC BEHAVIORS IN
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING
B.Koichu,
Technion – Israel Institute of Technology,
Haifa, ISRAEL
This paper outlines a study about teaching and learning heuristics
strategies in mathematical problem solving (Koichu, 2003; Koichu, Berman &
Moore, 2004; 2006; 2007a; 2007b). The study focuses on the two main themes:
conceptualization of heuristic behaviors as a central aspect of mathematical
problem solving and the development of mathematical reasoning of middle
school students through learning heuristics that have proved to be useful for
problem solving experts. Specifically, the study addressed the following
research questions:
− What are heuristic strategies mentioned by mathematical problem
solving experts as the most useful ones?
− How can expert heuristics be taught in a regular middle school
mathematics classroom?
− What are the effects of teaching the expert heuristics to regular
middle school students on their mathematical reasoning ability?
− What are the typical heuristic behaviors of the students at the
beginning, in the middle and at the end of a heuristically-oriented intervention?
The data about expert problem solving heuristics were collected from 20
experienced in-service mathematics teachers and four high-achieving
participants of the International Mathematical Olympiad. Ninety two 8th grade
students and their four teachers took part in a 5-month classroom teaching
experiment; two classes consisted of the experimental group in which the
intervention took place, and two other classes – the untreated contrast group.
Pretest and posttest measuring mathematical reasoning ability were administered
in both groups. Twelve students of the experimental group have been chosen as
key subjects for identifying patterns of heuristic behaviors at the beginning, in
the middle and after the intervention.
The study, which employed both the quantitative and the qualitative
methodologies, involved multiple sources of data, including questionnaires,
thinking-aloud with the students, reflective interviews with the teachers and
field notes made during observations of mathematics lessons in the experimental
group.
The main findings of the study are as follows:
− Based on the questionnaire on the attitudes towards problem solving
and thinking-aloud interviews, a set of universal heuristic strategies covering the
experts' heuristic repertoire was identified. The identified heuristics were
classified by their usefulness for the experts.
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− The intervention, focused on the development of the students' capacity
to use heuristic vocabulary in classroom discourse and apply the selected
heuristics to solution of routine and non-routine mathematical tasks, was found
feasible in real school conditions.
− The heuristically-oriented intervention yielded the positive effect on
the mathematical reasoning ability of the 8th graders. It achieved a moderate
mean effect size, which is in line with some previous research on teaching
heuristics. The novel result of the study is that those students of the experimental
group, who were below sample average at the beginning of the experiment,
benefited from the intervention significantly more than the rest of the students.
This result was partially explained by means of the analysis of communicational
aspects of the intervention.
− The concept of heuristic behavior was operationally defined. Four
patterns of heuristic behaviors in individual solving challenging word problem
and geometry problems – 'naive', 'progressive', 'circular' and 'spiral' – were
identified by means of micro-analysis of 36 thinking-aloud protocols. A
tendency of reducing the weight of the naive heuristic behavior in the two
problem-solving contexts through the stages of the intervention was found.
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ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ
І.А.Акуленко,
Ю.Ю.Лещенко,
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
м. Черкаси, УКРАЇНА
Відображенням потреби суспільства в підготовці людей, які не тільки
володіють певним обсягом знань, але й мають різносторонній досвід
діяльності є компетентнісний підхід до навчання, який нині впроваджується в
українську систему освіти. У рамках компетентнісного підходу провідним
постає завдання не стільки нарощування обсягу знань, скільки надбання
різностороннього досвіду діяльності, зокрема, дослідницької. Ще однією
відмінністю компетентнісного підходу від домінантного нині знаннєвого є
його націленість на оцінку, рефлексію суб’єктом навчального процесу своїх
можливостей, усвідомлення меж своєї компетентності й некомпетентності.
Зміст дослідницької діяльності учнів, які поглиблено вивчають
математику, та форми її організації зумовлені природою тих математичних
моделей, які застосовуються в різних галузях математики (в алгебрі, геометрії,
математичному аналізі, статистиці, теорії ймовірностей тощо) й принципом
поступового моделювання професійної діяльності фахівця-математика. Тому
важливого значення набуває формування в учнів дослідницької
компетентності як інтегрованої якості особистості, що є вираженою в
усвідомленій готовності й спроможності суб’єкта самостійно опановувати або
створювати системи нових знань у результаті зміщення акцентів у діяльності:
від функціональної до перетворювальної на основі попередньо опанованих
знань, навичок, умінь. Дослідницька компетентність учнів, які вивчають
математику поглиблено, природно спрямована на сферу математичних
об’єктів.
Учні в процесі здійснення дослідницької діяльності проходять шлях від
цілепокладання через ненасильницький, добровільний вибір мети діяльності,
шляхів і засобів її реалізації до рефлексії результатів своєї діяльності й
обмежень, які накладаються. Початкових результатів вони досягають з опорою
на допомогу вчителя, застосовуючи як евристичні прийоми, так і відомі
алгоритмічні підходи.
Форми організації дослідницької діяльності можуть бути різноманітними.
Головною їхньою особливістю є те, що вони зумовлені психологопедагогічними закономірностями навчального процесу й логікою математичного наукового пізнання і спрямовані на отримання учнями нових
математичних знань. Поряд із цим метою дослідницької діяльності є не лише
кінцевий результат, але й сам процес, у ході якого вдосконалюються
дослідницькі й математичні здібності учнів. Досвід дослідницької діяльності
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учні можуть, зокрема, набувати в ході підготовки й проведення уроківсемінарів.
Підготовку до уроків-семінарів доцільно розпочати з ознайомлення
учнів із завданнями для самостійного опрацювання та загальними
рекомендаціями щодо змісту доповідей на семінарі. Доцільно розподілити
учнів на групи (по 6 – 7 осіб у кожній) і порадити їм призначити доповідача і
співдоповідача, рецензента, опонентів.
Завданням доповідача і співдоповідача є опрацювання питання, яке
призначене для даної групи, підготовка доповіді й попереднє ознайомлення
учасників своєї групи з доповіддю. Рецензенти на уроці представляють
доповнення до основної доповіді, виділяють основні думки, основні етапи в
доведеннях, якщо вони були, звертають увагу на «тонкі» місця. Дуже
важливою є роль опонентів. Їх у групі має бути стільки, скільки передбачено
питань для інших груп. Опоненти попередньо знайомляться не лише з
матеріалом своєї групи, а й із тим, який готують інші групи. Основна мета
підготовки опонентів у тому, щоб вони могли, з одного боку, критично
оцінити представлені доповіді, виявити в них можливі недоліки або
неточності, а з іншого, – допомогти всім учням класу закріпити отримані нові
поняття чи факти. Тому опонентами доцільно призначати учнів, схильних до
критичного мислення. Попередньо, можливо, порекомендувати, які саме
запитання слід задавати, щоб усі учні класу могли закріпити нові знання.
Вчителю доцільно заздалегідь проконтролювати й скоректувати роботу
доповідачів, рецензентів і опонентів.
У ході проведення семінару доцільно передбачити створення таких
ситуацій, коли всі учні класу будуть поставлені у позицію дослідників.
Наприклад, при проведенні семінару по темі «Елементи теорії множин»,
підсумовуючи повідомлення учнів, пропонуємо дослідити певні аналогії у
властивостях операцій з числами (додавання, віднімання, множення) і
операцій із множинами (об’єднання, перетин, різниця множин).
У кінці уроку разом із учнями доцільно проаналізувати позитивні й
негативні моменти, з якими вони зіткнулися під час підготовки до уроку та в
ході його проведення. Для цього пропонуємо відповісти на запитання: 1) які
були складнощі у підготовці до уроку? 2) чи користувалися Ви додатковою
літературою у процесі підготовки свого повідомлення? 3) яку додаткову
літературу Ви могли б рекомендувати по відповідному питанню? 4) як краще,
на Вашу думку, організувати роботу рецензентів, опонентів?
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ В ДОНЕЦКОЙ ОШ №80
В.А.Архипцева,
Донецкая общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №80,
г. Донецк, УКРАИНА
В Донецкой ОШ №80 разработана концепция «Школа – семья».
Внедрение этой программы позволяет создать особый микроклимат
взаимоотношений между учениками, учителями и родителями,
способствующий результативности применения технологии развивающего
обучения.
Существует тесная связь между учителями начальной школы и
учителями математики в средней и старшей школе: мониторинг психолога
мотивации учебной деятельности, коррекция знаний, умений, навыков.
Создана база интеллектуально одаренных детей, участие их в
различных творческих конкурсах, играх, олимпиадах («Интеллектуал» начальная школа, международный математический конкурс «Кенгуру»,
Всеукраинский Математический конкурс «Золотой ключик», предметные
олимпиады.
Проводятся предметные и межпредметные тематические декады («О
сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух», «Неделя
Перельмана», научно-практическая конференция «О великих открытиях
прошлого века»
Организуется исследовательская деятельность учащихся – создания
проектов по различным предметам и презентациям их на конкурсе «Новое
поколение», участие в конкурсах МАН. Учитель выступает в роли
генератора идей, консультанта проекта, приёмщика готового продукта.
Используются компьютерные технологии на уроках в виде
презентаций творческих идей.
Использование учителями математики метода укрупненных
дидактических единиц, который позволяет устанавливать больше
логических связей в материале, выделять главное и существенные в
большой дозе материалы, выявить больше межпредметных связей и т.д.
Применение на уроках математики технологий коллективного
взаимообучения (дидактические игры «Ажурная пилка», «Обучая, учусь»,
«Мозаика», «Зеркало», «Мозговой штурм»), что позволяет уч-ся
чувствовать себя более раскованно, работать в индивидуальном темпе.
Групповые формы обучения повышают ответственность уч-ся не только за
свои успехи, но и результаты коллективного труда. В процессе общения
развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти,
совершенствуются навыки логического мышления, понимания.
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Учителями используется парные и групповые формы работы в
разных видах:
1) Статические группы
2) Динамические
3) Вариационные
4) С разнообразными режимами работы;
Учителя математики используют в своей работе принципы обучения
на высоком уровне сложности и принцип обучения быстрым темпом. Эти
принципы позволяют активизировать мыслительную деятельность
учащихся, разнообразить умственные упражнения, что создает условия для
глубокого осмысления знаний.
Постоянно ведется мониторинг учебных достижений учащихся с
целью их коррекции.
На каждом уроке отслеживается мотивация учебной деятельности,
практическая направленность изучаемого, связь с предыдущими знаниями.
Эффективным в процессе обучения является постановка проблемы в
учебной деятельности и активизация детей на разрешение этой проблемы,
создание ситуации первооткрывателей. При этом школьник сознательно
воспринимает учебную деятельность как особенную деятельность, личную
цель. Ученик в этой ситуации занимает позицию субъекта обучения,
который развивается и самореализуется.
Тематическое обучение позволяет обобщать, систематизировать,
корректировать знания, добиваться более высоких результатов.
Учителями используется метод природосообразности обучения – метод
ассоциаций, метод решения исследовательских задач, что формирует глубину
мышления, прочность знаний, развивает логику мышления.
В качестве рефлексии обучения учащимся предлагают вести творческие
тетради, где они ведут учет своих учебных достижений, сохраняют творческие
работы (математические сказки, коллажи, кроссворды, шарады).
Достижения учащихся в учебной деятельности презентуются на
родительских конференциях, ежегодно школьном празднике «За честь
школы».
Для обмена опытом педагогической деятельности учителя проводят
конференции, тренинги, мастер – классы, дискуссии, ярмарки педагогических
идей.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ ПЕРЕФОРМУЛЮВАННЯ
ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ У 5–6 КЛАСАХ
І.М.Богатирьова,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
E-mail: i_bogatyrevf@ukr.net
Розв’язування задач вважають найбільш складною частиною діяльності
учнів під час вивчення математики. Навчання учнів цього виду діяльності
займає головне місце у методиці навчання математики. Зокрема діяльність щодо
розв’язування задач досліджували О.М.Астряб, Г. П. Бевз, М.І.Бурда,
В.О.Далінгер, Ю.М.Колягін, Л.О.Латотін, Р.Маврова, Б.В.Мілушев, Д.Пойя,
Г.І.Саранцев, О.І.Скафа, С.О.Скворцова, З.І.Слєпкань, А.А.Столяр, Н.А.Тарасенкова,
Л.М.Фрідман, О.С.Чашечникова, Б.Д.Чеботаревський та інші. Сучасна
методична література містить різноманітні прийоми, в тому числі й евристичні,
що дозволяють навчити учнів розв’язувати математичні задачі. Проте,
важливим питанням є врахування специфіки знаково-символічних оболонок, у
які загорнуто зміст задачі. Від цього залежить успішність першого кроку учнів в
аналізі тексту задачі (декодування вихідної інформації) та увесь наступний хід
розв’язування.
Ми пропонуємо розглянути один з прийомів, який допомагає
навчити учнів 5-6 класів проводити більш детальний аналіз умови: прийом
переформулювання умови задачі під час складання задач. Використання
цього прийому ґрунтується на тому, що під час розв’язування задачі або
учитель, або учні формулюють її умову в інший спосіб.
Можливими є три випадки переформулювання умови задачі:
1) частково змінюють умову задачі, не змінюючи її вимогу; 2) змінюють
вимогу задачі, не змінюючи її умови; 3) змінюють і умову, і вимогу задачі.
Розглянемо в якості приклада наступну задачу.
№ 363 [1]. Обчисліть периметр прямокутника зі сторонами 42 см і 23 см.
До задач першого виду можна віднести наступні задачі.
Задача 1. Обчисліть периметр прямокутника, одна сторона якого
42 cм, а друга – на 19 см менша від першої.
Задача 2. Обчисліть периметр прямокутника, одна сторона якого
дорівнює 23 cм і на 19 см менша від другої.
Задача 3. Обчисліть периметр прямокутника зі сторонами 42 см і а см.
Наступні задачі можна віднести до задач другого виду.
Задача 4. Обчисліть площу прямокутника зі сторонами 42 см і 23 см.
Задача 5. Прямокутник зі сторонами 42 см і 23 см та квадрат
мають однакові периметри. Знайдіть сторону квадрата.
Задача 6. Сторони прямокутника дорівнюють 42 см і 23 см. Як
зміниться периметр цього прямокутника, якщо його меншу сторону
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збільшити на 5 см?
Задача 7. Доведіть, що периметр прямокутника зі сторонами 42 см
і 23 см більший за 100 см.
До задач третього типу можна віднести такі задачі.
Задача 8. Обчисліть площу прямокутника зі сторонами 42 см і а см.
Задача 9. Одна сторона прямокутника дорівнює 42 см. Якою має
бути друга сторона, якщо периметр дорівнює 130 см?
Зазначимо, що необхідно враховувати не тільки змістовий, але й
семіотичний компонент задачі. Тому розглянемо інші форми формулювання
задачі 363.
Задача 10. Сторони прямокутника дорівнюють 42 см і 23 см.
Знайдіть периметр цього прямокутника.
Задача 11. ABCD – прямокутник. За даними на рис.1 знайдіть
периметр цього прямокутника.
B

C
23 cм

A

42 cм

D

Рис.1. Малюнок до задачі 11
Задача 12. Сторони прямокутника дорівнюють a і b, периметр – P.
Накресліть у зошиті таблицю 1та заповніть її.
Таблиця 1
Умова задачі 12
a
42 см
12 см
4дм
b
23 cм
14 дм
25 см
P
У результаті такої роботи отримано систему різноманітних за
змістовим і семіотичним компонентом математичних задач.
Застосування наведеного прийому безпосередньо на уроці дозволяє
вчителю під час складання задач отримувати «нові» задачі за рахунок
варіювання семіотичного компонента. Особливості семіотичного компонента
таких задач пов’язані з тим, що їх знаково-символічні оболонки, як правило,
відрізняються від тих, до яких звикли учні в ході вивчення математики за
підручником.
ЛІТЕРАТУРА
1. Мерзляк А.Г. Математика: Підручник для 5-го класу / А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2005. – 288 с.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРИЙОМІВ
ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ В
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Н.П.Варущик,
Ніжинський держ. університет ім. Миколи Гоголя,
м.Ніжин, УКРАЇНА
Е-mail:ggigoa@mail.ru
Гуманізація й гуманізація навчально-виховного процесу – один із
напрямків реформування національної освіти України. Метою гуманізації є
формування в учнів особистісно значущих для них знань і способів діяльності,
а гуманітаризація – оволодіння школярами основами творчої діяльності.
Значне місце в шкільній математичній освіті повинні зайняти
практична спрямованість навчального матеріалу та його застосування,
евристична складова математичної діяльності.
Навчально-пізнавальну евристичну діяльність будемо розуміти як
діяльність учнів, організовану і керовану учителями з використанням
різноманітних евристичних прийомів, методів, форм і засобів, спрямованих на
створення нової системи дій пошуку раніше невідомих закономірностей, на
формування процесів, які забезпечують пізнавальну і творчу діяльність, у
результаті якої учні активно оволодівають знаннями та вміннями, формують
пізнавальні мотиви і організаційні якості [2].
Проблему розвитку евристичної діяльності учнів на уроках математики
досліджували вчені і методисти А.Артемов, Г.Балк, Г.Бевз, М.Бурда,
В.Болтянськийй, Б.Вікол, К.Власенко, Б.Гніденко, І.Горчакова, С.Губа,
Г.Дорофєєв, П.Ерднієв, І.Зільберберг, Ю.Колягін, Л.Ларсон, Т.Мірякова,
А.Мишкіс, Ю.Палант, Д.Пойа, Г.Саранцев, У.Семенов, З.Слєпкань,
Ю.Смогоржевський, Є.Турецький, Л.Фрідман, А.Хуторський, Є.Шапіто та ін.
Однак у цих дослідженнях не розглянуто питання формування та
розвитку прийомів евристичної діяльності в старших класах в процесі
вивчення алгебри і початків аналізу.
Для ранньої юності визначення провідної діяльності ще й досі
залишається невирішеною науковою проблемою. Одні вчені надають
перевагу учінню, інші – професійній діяльності.
Учіння в цьому віці є формою провідної діяльності. З’ясувавши
форми і способи провідної діяльності ранньої юності, можна зробити
висновок, що в цей період учіння є самостійним, особисто значущим, а
тому дуже діяльним джерелом розвитку особистості.
Оскільки в старшому шкільному віці навчально-пізнавальна
евристична діяльність найкращим чином забезпечує зв’язок із світом
вважаємо за можливе формування особистості через цю діяльність.
Характеризуючи мотиваційну складову навчально-пізнавальної
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діяльності слід враховувати, що така діяльність здійснюється під впливом
певних мотивів і що мотивація є не лише передумовою евристичної
діяльності, а й результатом, її новоутворенням.
В умовах суб’єкт-суб’єктних відношень урок математики слід
починати з формулювання цілей евристичної пізнавальної діяльності.
Лише в цьому випадку зовні внесені цілі будучи реально об’єктивними
сприйматимуться учнем як свої власні суспільнозначущі.
Основним структурним елементом евристичного навчання, засобом
досягнення цілі є евристична навчальна ситуація. Технологія створення і
використання евристичних ситуацій актуалізації (орієнтації, пошуку,
перетворення та інтеграції) [1], за своєю суттю є особистісно-орієнтованою. Це
не репродуктивна задача, яку можна розв’язати за аналогією. Крім того вона
узгоджується з провідною діяльністю старшокласників, тому може бути
засобом досягнення цілей у курсі алгебри і початків аналізу.
Сприяти розвитку гнучкого, вільного мислення можна лише за
умови наявності альтернативного змісту. Розвивальний зміст мають задачіпарадокси, софізми.
Приклад 3. У чому справа?
За основною властивістю первісних, якщо похідні двох функцій
співпадають, то ці функції повинні відрізнятися на константу. Похідні
функцій
ln x + 3, якщо x > 0 ,
x2
1
а) y1 =
і
;
б)
y
=
ln
x
і
y
y
=
=
1
2 
2
1 − x2
1 − x2
ln ( − x ) + 5, якщо x < 0.
З іншого боку, у випадку а) функція y2 одержана з y1 множенням на

x 2 , а у випадку б) функції y2 і y1 відрізняються на різних проміжках на різні
константи.
Засоби контролю повинні забезпечувати не лише перевірку засвоєння
змісту навчального матеріалу, а й прийомів навчальної діяльності.
Оскільки процес навчальної евристичної діяльності є процесом
взаєморозвитку, то здатність до рефлексії слід формувати і у вчителя
(самоаналіз урока з точки зору використання можливостей навчального
матеріалу для реалізації принципів розвивального навчання, для співпраці, для
діалогу і т.п.).
ЛІТЕРАТУРА
1. Власенко К.В. Актуалізація евристичних ситуацій на уроках
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ В 5-6 КЛАССАХ
М.В.Владимирова,
И.Т.Зарецкая,
Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина,
г. Харьков, УКРАИНА
«Передача информации возможна лишь как передача альтернатив»
Н.Винер
Авторами разработаны концепция, методология и содержание инновационного учебно-методического комплекса (ИУМК), предназначенного для
преподавания математики в 5, 6 классах. Выбор именно этой возрастной
группы был сделан авторами по следующим причинам. В этот период
закладывается базовый понятийный аппарат математики, и именно в этом
возрасте можно вызвать устойчивый интерес к изучаемому предмету, заложить
основы понимания сфер применения математики безотносительно дальнейшей
профессиональной направленности, выработать навыки, без которых нельзя
обойтись в повседневной жизни. Кроме того, психологические и физиологические особенности детей этого возраста требуют особых подходов, которые
учитель в силу перегруженности класса просто не в состоянии обеспечить без
специальных средств и методик по их использованию. Сочетание традиционных и нетрадиционных методов обучения, баланс между занимательными
задачами, экскурсами в истории открытий и систематическим изучением
основного материала позволит, на наш взгдяд, помимо знания предмета, сделать
главное – научить думать, задавать правильные вопросы и анализировать.
Основой предлагаемого ИУМК является мультимедийный компонент,
применяемый в сочетании с традиционными средствами обучения. Он может
быть использован как для классно-урочного, так и для индивидуального
обучения.
Структура ИУМК предполагает следующие компоненты.
Для учащегося:
• многоуровневые учебные материалы: основной материал, соответствующий программе для общеобразовательных школ, дополнительные
материалы для углубленного изучения;
• материалы для расширения кругозора и повышения мотивации:
библиографические данные об известных математиках и математических
школах, энциклопедические данные, истории открытий. Эти данные
должны касаться только проблем, которые рассматриваются в данном
учебном материале и могут быть доступны из текста основного материала;
• сборник занимательных задач с интеллектуальным подсказчиком;
• модули контроля и самоконтроля знаний;
• средства поддержки процесса обучения, а именно: карта курса,
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анимированные иллюстрации, дидактические игры, компьютерный эксперимент, глоссарий, средства настройки процесса обучения;
• средства управления конфигурацией обучения при
индивидуальном обучении;
• инструменты учебной деятельности.
Если данный компонент используется в классе, у учителя есть возможность настроить систему, в частности, отключить возможности, отвлекающие
от достижения цели урока.
Для учителей:
• средства управления конфигурацией в зависимости от контингента:
структуры и порядка следования учебных материалов, способа представления
информации, типов и уровней сложности решаемых задач, средств контроля и
самоконтроля;
• средства поддержки групповых методов обучения;
• электронные методические рекомендации по использованию ИУМК;
• конструктор, реализующий выбранную модель контроля.
Для авторов: средства управления содержимым курса (редакторы,
конструкторы).
Разрабатываемый ИУМК предлагает следующие улучшения в учебном
процессе.
Для обучаемого: индивидуализация процесса обучения: по пути обучения,
по характеру усвоения материала, по глубине погружения; интерактивность,
обеспечиваемую с помощью дидактических игр, компьютерных экспериментов
и обратной связи; специальные средства для настройки режимов процесса
обучения (навигация, различные виды поиска, глоссарий, интеллектуальные
помощники).
Для учителя: индивидуализация структуры курса; формирование
структуры, содержимого и способов закрепления материала на уроке в
зависимости от уровня подготовки каждого ученика; визуализация
сложных понятий; сочетание различных методов контроля.
Для автора: расширяемость курса; вариабельность структуры и
содержания.
Для апробации ИУМК была разработана методика, позволяющая
количественно оценить влияние ИУМК на процесс и результаты обучения.
Применение этой методики в процессе апробации показало, что мотивация
к обучению и интерес к предмету повышаются в среднем на 27 %, степень
усвоения материала – на 35%, а время, сэкономленное учителем за счет
конструктора уроков, автоматической проверки заданий и подсказчиков в
задачах более сложного уровня – на 12 %.
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ФОРМУВАННЯ ІНДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ
І.В.Гончарова,
З.О.Брусило,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Індукція знаходить широке використання в математиці, фізиці,
техніці, повсякденному житті. За своїм первинним змістом слово
«індукція» застосовується до міркувань, за допомогою яких отримують
загальні висновки, спираючись на низку часткових тверджень. Завдяки
індукції зроблено багато наукових відкриттів.
Одним із важливих моментів при вивченні математики є формування у
школярів уміння міркувати за індукцією. Великі можливості для цього надають
факультативи. Так для учнів 9-10 класів обласної школи юного математика при
математичному факультеті Донецького національного університету, відповідно
до програми факультативів евристичного спрямування [1], розроблено курс
«Пошук невідомих закономірностей. Математична індукція».
Перше заняття «Індуктивна форма умовиводів» пропонуємо провести у
формі евристичної лекції, де формування мотивації вивчення теми, на наш
погляд, доцільно почати відомостями з історії. Під час лекції учні оволодівають
новими знаннями, формулюють проблеми, роблять власні відкриття. Проте,
учні мають зрозуміти, що індукція не може слугувати методом доведення
(зважаючи на недостовірність висновків), але вона є потужнім евристичним
прийомом.
Після введення поняття учням пропонується система вправ, при виконанні яких вони зможуть будувати правдоподібні міркування за індукцією, використовувати індукцію при пошуках математичних закономірностей. Для активізації пізнавальної діяльності учнів пропонуємо виконувати вправи у формі гри.
Міркування за індукцією сприяє розвитку навичок передбачення, прогнозування, гіпотетичності. Різні гіпотези учні висувають під час розв'язування
прогностичних задач на зразок «що буде, якщо ...», «чи завжди ...», «чи правильно, що ...».
На заняттях факультативу основна увага приділяється формуванню
таких евристичних умінь, як «міркувати за індукцією», «висувати
припущення, гіпотези на підставі розгляду декількох частинних випадків»,
«помічати деякі спільні властивості в результаті розгляду ряду окремих
випадків і робити узагальнення». Для прикладу наведемо задачі із системи
вправ за темою «Індуктивна форма умовиводів».
Задача 1. За рис. 1 зробіть індуктивний умовивід щодо спільних
властивостей перелічених тварин. Установіть його істинність. Спробуйте
скласти подібне завдання і запропонуйте його своєму товаришеві.
Передбачувана відповідь. «Баран має роги, козел має роги, бик має роги.
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Баран, козел, бик – парнокопитні тварини. Висновок: усі парнокопитні
тварини мають роги». Цей індуктивний умовивід є неправильним, оскільки
існує порода корів, яка відноситься до парнокопитних тварин, але не має рогів.

Рис.1

n
67
8
1999...9 1
Задача 2. Доведіть, що усі дев’ятки можна закреслити
= .
999
12...
395 5
n

Під час розв’язування цієї задачі учні можуть отримати евристичну
підказку: «модифікуйте, перетворюйте з появою нових властивостей,
нового виразу, який буде тотожно рівним і більш зручним для подальших
перетворень. Запишіть те ж саме, але інакше».
Вивчення другої частини «Математична індукція» пропонуємо
почати з розгляду кількох прикладів, після розгляду яких учні роблять
висновок, що в усіх наведених прикладах використовується один і той
самий спосіб міркування, який називається математичною індукцією. Далі
можна запропонувати наочні приклади математичної індукції, серед яких є
і жартівливі. Наприклад, індукцію порівнюють із падінням доміно:
штовхнувши першу кісточку, ми примушуємо рухатись увесь ряд. Перша
зачіпає другу, друга – третю, «і так далі»; у результаті падають усі кісточки.
Кажучи «і так далі» в математиці, майже завжди, мають на увазі щось таке, що
можна довести за індукцією.
Перш ніж перейти до методу математичної індукції, доцільно
запропонувати учням підготовчі завдання. Наприклад такі.
1. Дано Sn =

1
1
1
+
+ ... +
. Чому дорівнює S5 , S 2 , S1 ?
1⋅ 2 2 ⋅ 3
n(n + 1)

2. Перевірте справедливість рівності при n = 2 , при n = 1 :
1 1 1
1
1
1
1
1
.
=
+
+ ... +
1 - + - + ... +
2 3 4
2n - 1 2n n + 1 n + 2
2n
Після розгляду принципу математичної індукції учні працюють з
системою евристично орієнтованих задач.
На заключному занятті доцільно розглянути цікаві завдання творчого
характеру, пов'язані з вивченою темою, які розвивають гнучкість, нестандартність мислення, інтуїцію, сприяють пожвавленню роботи учнів, виховують
інтерес до математики.
ЛІТЕРАТУРА
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ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОГО
НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
А.І.Дзундза,
В.В.Нікуліна,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Спрямування сучасного розвитку вищої освіти в Україні вимагає
удосконалювання навчально-виховного процесу в напрямку формування
всебічно розвинутої особистості. У зв’язку з цим важливими принципами
організації навчального процесу у ВНЗ стають – виділення прикладних аспектів
наукових теорій, посилення міжпредметних зв'язків, зростання ролі самостійної
науково-дослідницької роботи студента. Тому при плануванні кожної
навчальної дисципліни необхідно чітко виділяти суто теоретичні і прикладні
питання, підкреслювати їх взаємозв’язок.
Питанням співвідношення теоретичних і прикладних аспектів наукових
теорій приділяється багато уваги в дослідженнях В.Кузнєцова. Він пише:
“Наука – це не тільки і не стільки готові висновки, це – форма діяльності
людини, внаслідок якої з’являється продукт…” [2]. Відірвані від практики
знання одержали назву «напівнаука». В.Вахтерев писав – що “викладання голих
наукових теорій культивує здатності пасивного сприйняття. Таке викладання
веде до суспільного паразитизму” [цит. за 1].
Безумовно, математична освіта має виключний практичний потенціал і
можливості прикладних застосувань наукових теорій. Можливості застосування
математичних теорій в дослідженні фінансових ризиків; фінансовій інженерії;
інвестиційних проектах; діяльності страхових підприємств сприяли
народженню нових спеціальностей в сфері економіко-математичної освіти.
Мова йде про такі спеціальності як: прикладна статистика, математична
економіка, актуарна (страхова) і фінансова математика. Прикладне спрямування
більшості з навчальних дисциплін навчального плану підготовки спеціалістів
цих напрямків безумовно сприяє формуванню необхідних якостей мислення
фахівців, усвідомленню ефективності прикладних математичних розробок, що і
є передумовою їхньої активної участі в наукових дослідженнях у цій новій
важливій галузі знання. Інтегрування економічних і математичних теорій
безумовно збагачує економічну науку, озброює її інструментами розрахунків,
прогнозів, оцінок. Математика у свою чергу одержує стимул розвитку у зв’язку
з відкриттям нових сфер застосування до різноманітних економічних і
фінансових задач.
Прикладна спрямованість математичної освіти, суттєво поглибилась
завдяки розвитку ймовірнісно-статистичних теорій і методів прикладного
числення при аналізі фінансово-ринкового ризику (роботи Х.Марковица,
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Д.Тобина, Т.Уотшема, Л.Паррамоу, К.Аукенталера та інших). Провідні вчені
останнім часом проводять активні розробки в сфері фінансового і актуарного
аналізу. Так у дослідженнях А.Мельникова, А.Первозванського, Є.Четиркина
вивчаються питання стохастичного аналізу в моделях фінансових ризиків, що
функціонують в умовах недетермінованості, концепції стохастичної фінансової
математики, досліджуються можливості застосування до різноманітних
розрахунків у стохастичній фінансовій інженерії. Включення цих наукових
розробок до відповідних навчальних дисциплін дозволяє знайомити студентів
не тільки з «голими» науковими фактами і теоріями, а і з науковими
прикладними проблемами в актуальних сферах сучасного знання.
У книзі А.Ширяєва “Основи стохастичної фінансової математики”
відзначається, що висвітлення прикладних фінансових проблем виховує
“інтегрований інтерес в аудиторії з одного боку щодо реалій фінансових ринків
і їхнього функціонування”, з іншого боку студенти виявляють велику
зацікавленість у тому, щоб ознайомитися з різними класами стохастичних
процесів, які застосовуються при побудові моделей динаміки фінансових
показників (цін, індексів, обмінних курсів тощо) і при проведенні тих чи інших
розрахунків (ризиків, хеджуючих стратегій, раціональних цін опціонів). Автор
підкреслює, що поряд з основним задумом книги – «відібрати і викласти той
матеріал, що необхідний тим, хто має справу зі стохастичним аналізом» він
усіляко намагається враховувати «запити викладання за спеціальністю
“Фінансова математика і фінансова інженерія” з акцентом на донесенні до
студентів головних ймовірнісно-статистичних ідей, методів і, головне, сучасних
проблем стохастичного числення». Тобто, А.Ширяєв блискуче вирішує
найважливіші завдання виховання творчої особистості [3].
Отже, в процесі викладання математичних дисциплін доцільно
окреслювати прикладну наукову проблему, вирішення якої є актуальним для
сучасного розвитку відповідної галузі науки. Це сприяє формуванню в
майбутнього спеціаліста теоретичного мислення, математичної культури і
професійної спрямованості. Науковий потенціал математичного дослідження
допомагає вирішувати виховні задачі розвивального навчання, озброює людину
навичками адаптації в сучасному суспільстві. Пошук розв’язання практичної
наукової задачі – це те здорове раціональне зерно, що властиве процесу
прикладного математичного дослідження, та зброя, ті набуття, які дарує участь
у створенні наукових теорій будь-якому професіоналу.
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РАЗВИТИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Н.А.Дулина,
Донецкий индустриальный техникум,
г. Донецк, УКРАИНА
В ходе реформ современной школы стало уделяться больше
внимания воспитанию таланта, развитию природных задатков и
способностей каждого учащегося. Будущее поколение должно уметь
«добывать» знания и приобретать навыки, необходимые для развития
общества, что требует перехода от процесса передачи учащимся готового
уровня знаний к приоритетности развития личности, ее способностей к
самосовершенствованию, что обеспечивает ей успешность принятия
решений, самостоятельного функционирования в постоянно меняющихся
социальных условиях. Но ученик в настоящее время зачастую не может
осуществить правильное решение той или иной проблемы из-за линейного
(одномерного, конвергентного) стиля мышления, предполагающего жестко
определенный ход мысли, однозначную связь между явлениями. В средней
школе в большинстве случаев на уроках формируется именно
конвергентное мышление, которое, безусловно, необходимо, но как
начальная ступень в формировании интеллектуальных процессов;
обязательно должен осуществляться и переход от формирования
конвергентного мышления к формированию дивергентного, которое
рассматривается как многомерное (многовариантное, альтернативное). Для
него характерно отсутствие жесткой связи между явлениями, причинами и
их следствиями. Дивергентное мышление (мышление в различных
направлениях) предполагает несколько или множество ответов на один
вопрос.
В исследованиях Е.Торранса, Д.Гилфорда, К.Тейлора, Г.Груббера
подчеркивается, что целью дивергентного мышления является развитие
исследовательского интереса, ориентированность на поиск новых форм
деятельности. Кроме этого дивергентность активизирует способность
оценивать, сравнивать, строить гипотезы, анализировать и классифицировать полученный материал. Процесс развития мышления ученика
оказывается направленным на активизацию его внутренних личностных
ресурсов с тем, чтобы, включаясь в профессиональную деятельность,
человек мог в полной мере реализовать себя.
Итак, одним из направлений развития дивергентного мышления у
школьников является введение проблемных ситуаций. На уроках
математики этого можно достичь решением одной задачи несколькими
способами.
Важным средством постепенного развертывания дивергентности
48

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»
мышления являются вопросы, на которые необходимо дать несколько
ответов. В ходе обучения могут быть использованы два типа вопросов:
информационные и проблемные. Первые, как правило, надо предлагать
ученикам для актуализации уже имеющихся знаний и выяснения степени
их усвоения. Они необходимы на этапе развертывания проблемы и
обоснования гипотезы.
В математике есть темы, изучение которых проходит интереснее,
если ученики сами выделяют круг вопросов, позволяющих ее изучить. Это
бывает, если всей предыдущей работой класс подготовлен к этому уроку.
На занятиях по математике можно применять следующие методы
развития дивергентного мышления:
− доказательство – аргументированное объяснение истинности или
ложности высказывания;
− моделирование – построение моделей изучаемого объекта;
− интерпретация – вариативное разъяснение либо текста, либо
устных высказываний;
− написание математических сказок – критическое аргументированное решение заданной проблемы;
− рассказ – монологическое изложение материала курса;
− метод «мозгового штурма» – генерирование идей в замкнутой
группе без процедур анализа и оценки высказанных идей.
Независимо от того, какой метод развития дивергентного мышления
применяется, необходимо придерживаться следующих четырёх правил:
1. Исключить преждевременную критику идей. (Пробуждая творческую активность школьника, мы должны быть готовы и к некоторым
издержкам в работе. Если дети будут бояться ошибиться, то атмосфера
подлинного творчества вряд ли возможна).
2. Расковаться – чем безумнее идеи, тем лучше результат.
3. Формировать как можно больший комплекс идей.
4. Комбинировать и усовершенствовать идеи, высказанные другими,
– метод «перекрестного опыления».
Отбор методов обучения, способствующих формированию дивергентного
мышления, должен сопровождаться хорошо организованной самостоятельной
познавательной деятельностью учащихся. Организация самостоятельной
умственной работы обучаемых должна начинаться с оптимизации их
мотивационных установок. Усилия учителя должны направляться на
использование мотивов – стимулов, заложенных в организации и содержании
изучаемого учебного курса. Самостоятельная интеллектуальная деятельность
учеников должна быть организована так, чтобы она оказывала воздействие на
чувства, вызывала бы глубокие переживания.
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СИНГУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В.Г.Ермаков,
Гомельский госуниверситет им. Ф.Скорины,
г. Гомель, БЕЛАРУСЬ
E-mail: vgermakov@mail.ru
В настоящее время в применении эвристического метода к обучению
математике усиливается следующее противоречие. С одной стороны, на
протяжении долгой истории математики и математического образования
усилиями математиков и педагогов установлены и осмыслены многие тонкости
эвристической деятельности и соответствующего метода обучения.
Эффективность этого метода многократно доказана на практике – и при
изучении учащимися отдельных тем, и в плане повышения качества всего
учебного процесса. Поэтому многие авторы трактуют данный метод все более
широко и кладут его в основу новых образовательных технологий. Так,
А.В.Хуторской, акцентируя внимание на позитивных эффектах от применения
данного метода, под эвристическим обучением понимает «обучение, ставящее
целью конструирование учеником собственного смысла, целей и содержания
образования, а также процесса его организации, диагностики и осознания» [4].
С другой стороны, на примере математического образования легко видеть, что
сама возможность применения эвристического метода обучения стремительно
сокращается. Сильным сдерживающим фактором является фактор времени. Его
роль относительна, поскольку время, которое тратится на выработку у
учащихся способности к продуктивной эвристике, впоследствии многократно
окупается. Однако на эту ситуацию накладывается процесс сжатия
накапливаемых сведений, порождающий в учебном материале все более частые
и значительные пропуски обоснований и мотивировок. Теорему о
биквадратичном вычете Гаусс доказывал 7 лет, а студенты-математики
осваивают ее за 2 часа занятий, упорядочение доказательства грандиозной
теоремы алгебры о классификации простых конечных групп,
рассредоточенного на 15 тыс. страниц научных журналов, оказалось проблемой
даже для авторов этого доказательства. Наконец, пример симплектической
геометрии показывает, что в началах аксиоматических теорий может быть
представлен в предельно сжатом виде длинный исторический путь развития
обширной области математики, и это обстоятельство не оставляет учащемуся
простора ни для эвристики, ни для самодеятельности. По А.Дистервегу,
«самодеятельность – цель и средство всякого образования», но под влиянием
названных причин главенствующим становится формальный метод обучения,
при котором, как правило, формируются превратные представления о
математических понятиях и связях между ними, память учащихся
перегружается второстепенными фактами, полученные знания не
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функциональны. В этих условиях об эвристическом методе обучения теперь
имеет смысл говорить лишь во взаимосвязи с анализом препятствий,
имеющихся на этом пути.
В математике главным из таких препятствий оказываются понятия
высокого уровня абстракции. Эти особые точки в «предметном теле»
математики оставляют для применения эвристического метода обучения крайне
узкий коридор возможностей, он и ведет к следующей принципиальной схеме
построения соответствующей – сингулярной – теории эвристического обучения.
Для оказания помощи учащимся в таких местах приходится вводить локальное
обращение аксиоматических теорий, подразумевающее пошаговое обобщение
понятий. Укороченная пропедевтика понятий требует особых форм текущего
контроля – для перевода учащихся в интенсивный режим учебной деятельности
[1]. Антиэнтропийная направленность интеллекта, еще не заглушенная
окончательно современными тенденциями развития образования, подтолкнет
учащихся к выработке собственных целостных представлений об осваиваемом
материале. Неадекватность этих представлений весьма вероятна, ее можно
раскрыть учащемуся при помощи специальных избыточных по объему блоков
взаимосвязанных задач. Использование каждого блока может заканчиваться
сразу после появления приемлемых по качеству ага-реакций учащегося.
Существенным параметром управления, позволяющим создавать условия
для явлений самоорганизации, может служить и топология границы между тем,
что учащимся уже освоено, и тем, что им еще не освоено [2].
В докладе будут представлены способы и результаты применения
эвристического метода обучения в авторской программе развивающего
обучения математике дошкольников и младших школьников [3], основанная на
этом методе пропедевтическая программа обучения рациональным числам в 5-6
классах, пропедевтика исходных понятий курса топологии для студентовматематиков и другие примеры.
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В умовах соціальних трансформацій та швидкого темпу розвитку
суспільство висуває нові вимоги до випускників загальноосвітніх навчальних
закладів. Замість знань, вмінь та навичок, актуальності набуває поняття
„компетентності”, яке на думку міжнародних експертів є індикатором, що
визначає готовність випускника до життя. Орієнтація освіти на формування
компетентності учнів зазначена в наказі Міністерства освіти і науки України
№371 від 05.05.2008 р. „Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів у системі загальної середньої освіти”: „…Результати навчальної
діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися
знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані
компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та
цінностях особистості” [1].
Питанням впровадження компетентнісного підходу в освіту присвячені
дослідження В.М.Авдєєвої, Н.М.Бібік, О.В.Бондаревської, В.В.Краєвського,
С.Є.Лебедєва, О.І.Локшиної, О.В.Овчарук, О.І.Пометун, Л.І.Пращенко, Дж.Равена,
С.А.Ракова, Г.К.Селевка, Н.А.Тарасенкової, С.Є.Трубачевої, Г.О.Фреймана,
І.Є.Фруміна, А.В.Хуторського. Дж.Равен розглядає компетентність як провідну
змістову основу, що передбачає:
– перегляд можливостей кожного учня, бо не кожен може стати
компетентним; відповідно до цього вчитель повинен бачити кожного учня з
позиції наявності унікального набору якостей;
– зміну мети освіти: домінантом стає розвиток особистості за допомогою
індивідуалізації навчання;
– зміну методів навчання: методи повинні сприяти виявленню та
формуванню компетентностей з урахуванням особистісних нахилів та інтересів;
в якості провідного дидактичного засобу пропонується застосування методу
проектів;
– відмова від стандартних критеріїв оцінювання навчальних досягнень.
Мета статі показати можливості методу проектів щодо формування
математичної компетентності.
„Математична компетентність – це вміння бачити та застосовувати
математику у реальному житті, розуміти зміст і метод математичного
моделювання, вміння будувати математичну модель, досліджувати її методами
математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку
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обчислень” [2, с. 15].
Природа компетентності така, що вона проявляється тільки в діяльності,
яка враховує глибоку особистісну зацікавленість. В силу творчого характеру
компетентностей, не існує універсального методу їх формування
але
застосування методу проектів підвищує рівень сформованості математичної
компетентності.
Метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє
індивідуалізувати навчальний процес та дає можливість дитині проявити
самостійність в плануванні, організації та контролі своєї діяльності [3, с. 92].
Під проектом розуміють спеціально організований вчителем комплекс
дій, який учень виконує самостійно, орієнтований на створення „продукту”.
„Продукт” складається з об’єкту праці, отриманого в результаті проектування та
його демонстрація в усній чи письмовій презентації. При проектуванні учень
самостійно обирає тему проекту, висуває проблему, підготовлює презентацію та
аналізує свою діяльність, вчитель тільки консультує, спостерігає, відстежуючи
психолого-педагогічний ефект – формування особистісних якостей, самооцінки,
рефлексії, вміння робити свідомий вибір та розуміти його наслідки. Метод
проектів регламентує тільки тематичну область, що дозволяє зробити діяльність
особистісно значимою, що дозволяє формувати активну пізнавальну діяльність
та підвищити рівень сформованості компетентності. Основний час роботи над
проектом припадає на самостійну роботу з використанням інформаційних та
технічних ресурсів, тому використання методу проектів найбільш сприятливе у
позаурочний час.
Визнання компетентнісного підходу пріоритетним напрямком реформування освіти України зумовило активний пошук технологій щодо формування
компетентностей окремих галузей знань. Орієнтація компетентнісної освіти на
практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень дозволяє
припустити, що для формування предметних компетенцій можуть застосовуватись
відомі в педагогіці підходи, методики, системи та технології. Метод проектів
дозволяє формувати математичну компетентність у позаурочний час, але окремі
його елементи можна використовувати у навчанні математики для розвитку
творчості та дослідницької діяльності учнів.
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Теореми основ математичного аналізу мають певні особливості по
відношенні до інших тверджень шкільного курсу математики. Виходячи з
концепції компетентістного підходу, вивчення теорем повинно бути мотивованим, сприяти глибоким знанням теорії, усвідомленню найважливіших фактів
та методів доведення, розумінню місця відповідної теореми в загальній
системі знань теорії, відкривати можливості застосування. Таким чином,
пропонується така структура вивчення теорем аналізу (етапи діляться на
кроки).
Етап 1. Підготовчий. В ньому виділяємо два кроки.
Крок 1.1. Актуалізація опорних знань.
Крок 1.2. Мотивація вивчення теореми (не всі компоненти є обов’язковими):
а) мотивація логіки внутрішньо предметних зв’язків;
б) мотивація з позицій прикладних застосувань теореми;
в) кон’юнктурна мотивація.
Етап 2. Основний. Сценарії реалізації цього етапу можуть суттєво
відрізнятись в залежності від змісту та складності теореми
Крок 2.1. Виявлення фізичного (в широкому розумінні) змісту
теореми (якщо це можливо).
Крок 2.2. Виявлення геометричного змісту теореми (якщо це
можливо).
Крок 2.3. “Нечітке” формулювання теореми. Формується на базі кроків1,
2, узагальнень відомих теорем або “інтуїтивної ” аналогії (так, наприклад,
інтуїтивно відчувається, що “границя суми дорівнює сумі границь”). На цьому
кроці можуть застосовані різні міркування, в тому числі в диференціальному
численні, пов’язані з апроксимаційним тлумаченням похідної.
Крок 2.4. Може здійснюватись в декілька ітерацій. На цьому кроці
робиться пошук доведення теореми, після здійснення його аналізу
уточнюються умови. На кожній ітерації робиться спроба знайти інше
доведення і зробити умови більш загальними.
Крок 2.5. Остаточно формулюється теорема і записується формальне
її доведення.
Етап 3. Аналітичний. Аналіз умов і доведення теореми
Крок 3.1. Вивчається місце відповідної теореми в структурі логічних
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зв’язків тверджень теорії.
Крок 3.2. Будуються контрприклади для некоректно змінених умов
теореми.
Етап 4. Прикладний.
Крок 4.1. Формулюються і доводяться наслідки теореми.
Крок 4.2. Розбираються основні задачі, пов’язані з застосуванням
теореми та її наслідками.
Крок 4.3. Розбираються застосування теореми та її наслідків в
задачах обчислювальної математики і математичного моделювання.
Етап 5. Узагальнюючий. Обираються стратегії узагальнення теореми.
Треба розуміти, що ця схема є орієнтовною. Так, наприклад, теорема
Лагранжа не є явно “операційною” теоремою (наприклад, як похідна суми),
тому змістовна її мотивація на цьому етапі буде зайвою. В той же час,
застосовуючи прийом емоційного збудження можна звернути увагу учнів, що
зараз вони познайомляться не тільки з однією з центральних теорем
диференціального числення, що є базою для дуже важливих фактів и методів
розв’язання прикладних задач, але, що й не менш важливе, з доведенням, яке,
без сумніву, є проявом найвищого математичного мистецтва.
Ми вважаємо за необхідне приділяти увагу не тільки способам
доведення теорем, але й логічним зв’язкам між ними, тобто вивчати логічну
структуру відповідної теорії. Тільки після цього самі факти доведення стають
усвідомленими. Іноді такі логічні колізії дуже важко розпізнати. Тому ми
рекомендуємо наприкінці вивчення кожної теми складати граф логічних
зв’язків тверджень. Так, наприклад, при вивченні теми “Показникова та
логарифмічна функції ” аналіз логічних зв’язків показує, що хоча показникова
функція вивчається після доведення властивостей степені з дійсним
показником, доведення деяких з них (піднесення степені до степені)
спирається на неперервність степеневої функції, яка, в свою чергу доводиться
через відповідні властивості показникової та логарифмічної функції. В той же
час, ретельний аналіз логічної структури показує, що логічних колізій типа
“замкненого кола’ тут не виникає.
Для кожного твердження будується граф (дерево) логічних зв’язків.
Як готові, відповідні графи використовуємо для нових теорем. Так для
теореми Лагранжа кореневою вершиною дерева стає сама теорема
Лагранжа. Від неї три вітки ведуть до вершин “Похідна суми”, “Похідна
добутку”, “Теорема Ролля”, які в свою чергу, занесені в учнівську “базу
даних”. Так теорема Ролля має розгалуження до “Теореми Вейєрштрасса
про максимальне та мінімальне значення неперервної функції на відрізку”,
“Теореми Ферма”.
При підготовці кроку3.2 етапу3 вчителю корисно застосувати метод
морфологічного ящика в спрощеному вигляді (з фіксованими елементами).
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У ФОРМУВАННІ
САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Є.О.Кісельова,
Загальноосвітня школа I – III ступенів № 46,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Як зазначається в Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої
школи, нові умови життя потребують якісно іншого рівня освіченості,
здатності до постійного оновлення знань, тобто “здатності до навчання
упродовж усього життя”. На формування в підростаючого покоління
“розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання,
самоосвіти і самореалізації особистості” вказує й Національна доктрина
розвитку освіти.
Самоосвітня компетентність учнів (за Н.В.Бухловою) складається з
таких основних компонентів: розуміння власних потреб на підставі
самоаналізу; уміння розв’язувати проблеми на основі отриманих самостійно
знань; впорядкування власних знань; використання для отримання інформації
різноманітних джерел інформації; вміння переборювати труднощі, невпевненість; адекватне оцінювання значення набутих знань у власній діяльності;
представлення, обґрунтування та захист отриманого результату; вміння
співробітничати з оточуючими людьми; вміння розробляти та виконувати
програми самоосвіти з урахуванням власних потреб; вміння використовувати
нові технології інформації та комунікації; знаходження нестандартних рішень
на основі самостійно набутих знань; гнучкість застосування знань, умінь,
навичок в умовах швидких змін; постійний самоаналіз та самоконтроль за
самоосвітньою діяльністю.
Організацію самоосвітньої діяльності учнів з математики я здійснюю
за такими напрямками: діагностування рівня розвитку самоосвітніх вмінь
та навичок; формування вмінь та навичок необхідних для самоосвіти;
створення програм з самоосвіти учнів з урахуванням рівня готовності
класу та окремих учнів; керівництво та контроль за ходом самоосвіти учнів
та оприлюднення досягнень учнів. Провідні технології які при цьому
використовуються технологія дослідницької діяльності учнів та проектна
технологія.
Метод який найбільш повно сприяє формуванню компонентів самоосвітньої компетентності учнів, поєднує теоретичні знання, можливості їх практичного
застосування для розв’язування життєвих ситуацій, самоосвітню та
дослідницьку діяльність учнів – це метод проектів. Він завжди орієнтований на
самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову. Метод проектів
передбачає певну сукупність навчально пізнавальних прийомів, що дозволяють
вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів з обов’язковою
презентацією отриманих результатів. З іншого боку, ця технологія включає у
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себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за
своєю суттю.
Як правило, робота над навчальним проектом з боку вчителя
здійснюється мною за таким планом:
• зазначення об’єкту дослідження і термін роботи на д проектом;
• розподіл учнів класу на дослідницькі групи та постанова задач
для кожної з них (можливе спільне завдання);
• розробка критеріїв оцінювання роботи кожної групи;
• розробка матеріалів для підсумкового тренінгу;
• поточне корегування діяльності груп у випадках необхідності;
• проведення підсумкових презентацій і тренінгу;
• підведення підсумка.
План дій учнів у кожній групі при роботі над проектом:
• розгляд шляхів розв’зування отриманої проблеми: можливі
прийоми пошуку інформації, методи дослідження;
• розподіл обов’язків між членами групи з урахуванням їх інтересів
і можливостей;
• самостійна робота учасників проекту за зазначеним групою
індивідуальним планом;
• проміжне обговорення отриманих результатів у групі (систематизація та аналіз зібраного матеріалу);
• обміркування засобів оформлення кінцевих результатів;
• захист проекту кожною групою та участь у тренінгу;
• підведення підсумків (внутрішня оцінка діяльності кожного члена
проекту групою з якою він працював та зовнішня оцінка вчителя та іншими
групами).
Наприклад, під час роботи над навчальним проектом «Рівняння
вищих степенів» дослідницькі групи працювали за спільним планом:
зібрати, обробити, засвоїти та презентувати інформацію про рівняння
вищих степенів за напрямками: історія розвитку; види рівнянь; методи
розв’зування. Різнилися обрані групами засоби презентацій: навчальний
посібник за темою; презентація теми в PowerPoint; публікація, зроблена в
програмі Publsher; та сторінка на шкільному сайті «Чого ми дізнались про
рівняння вищих степенів».
Орієнтовні параметрі зовнішньої оцінки діяльності учнів:
• глибина проникнення у проблему та повнота її розкриття;
• якість отриманих знань та вмінь (за результатами тренінгу);
• доцільність обраних засобів та методів розв’зування проблеми;
• активність кожного учаснику проекту згідно з його можливостями;
• характер спілкування, взаємодопомоги та взаємодоповнення у групі;
• якість та естетика оформлення результатів проведеного проекту.

57

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ
Н.А.Ковальська,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
E-mail: gesyka@ukr.net
Існують різні трактовки поняття задачі. Так, Л.М.Фрідман визначає
задачу як модель проблемної ситуації, виражену за допомогою знаків
деякої природної або штучної мови [4]. Він відмічає, що проблемна
ситуація виникає тоді, коли суб’єкт у своїй діяльності, що спрямована на
деякий об’єкт, зустрічає певне утруднення, спосіб усунення якого він
прагне знайти. Проте, наприклад, С.Л.Рубінштейн під проблемною
ситуацією розуміє деяку об’єктивну ситуацію, в якій бере початок процес
мислення. Задача, за С.Л.Рубінштейном, є результатом того, що проблемна
ситуація, яка містить якісь нерозкриті ланки, піддається аналізу з боку
людини. Найбільш розповсюдженим є використання терміна «задача» для
позначення ситуації, що включає мету і умови для її досягнення [2].
Як показує практика навчання, учням нерідко даються готові зразки
розв’язування тих чи інших задач (правила, алгоритми). Звичайно,
потрібно навчати типових розв’язань задач за певними правилами, проте
слід ширше застосовувати і нестандартні задачі, бо саме у процесі
розв’язування таких задач відбувається розвиток різних типів мислення
учнів. Адже засвоєння і відтворення типових розв’язань характеризує
скоріше пам’ять, ніж мислення: учню дається повна система дій
(операцій), послідовність їх виконання, що й засвоюється, а потім
неодноразово відтворюється. Мислення ж забезпечує переробку
інформації й одержання нової, не заданої у вихідній ситуації [6].
З іншого боку, мислення часто пов’язане з виникненням проблемної
ситуації, яка характеризується не просто незнанням, а усвідомленням того,
що у відомому факті виявилося щось невідоме, проте важливе і водночас
таке, що його не можна відразу з’ясувати [1]. Майже кожна задача
шкільного курсу математики, яка не розв’язується за певним алгоритмом
чи правилом, є для учня, який її розв’язує, певною мірою проблемною
ситуацією. Тому саме під час розв’язування математичних задач
відбувається інтенсивний розвиток мислення школярів. При цьому процес
мислення відбувається у кілька фаз, а саме:
1) виникнення проблеми (або проблемної ситуації) – учень
усвідомлює, що обсягу його знань недостатньо для розв’язання
поставленої задачі;
2) аналіз проблемної ситуації – усвідомлення і аналіз формулювання
задачі, відокремлення того, що у ній дано і що потрібно знайти,
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довести або дослідити;
3) генерування гіпотез про способи досягнення поставленої мети –
пошук шляху або основного способу розв’язування задачі, при
цьому винайденню правильного шляху розв’язання допомагає
досвід розв’язання інших, більш-менш близьких задач;
4) перевірка гіпотез – полягає у практичному їх застосуванні до
розв’язування сформульованої задачі і знаходженні правильного
результату.
Основним механізмом розв’язання проблемної ситуації (задачі) є
включення об’єкта задачі у нові зв’язки та відношення, внаслідок чого він
виступає в інших (незвичних, раніше не виявлених) властивостях і
відношеннях. Це дозволяє розширити вихідні знання, виявити у заданому
об’єкті приховані ознаки і властивості, зробити їх предметом спеціального
аналізу, вийти за межі заданого. Цей основний механізм одержання нового
результату (знання, способу дії, продукту діяльності) і є змістом мислення
як психічного процесу [6].
Отже, математичні задачі – основний засіб розвитку не лише мислення, а
й уважності, спостережливості, творчої діяльності школярів. У процесі
розв’язування задач формуються логічна, евристична, алгоритмічна складові
мислення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток
особистості / Під ред. Л.М.Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.
2. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе:
Учеб. пособие для студентов мат. спец. пед. вузов и ун-тов / Г.И.Саранцев.
– М.: Просвещение, 2002. – 224 с.
3. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підручник /
З.І.Слєпкань. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2006. – 582 с.
4. Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных
задач / Л.М.Фридман. – М.: Педагогика, 1977. – 207 с.
5. Фурман А.В. Влияние особенностей проблемной ситуации на
развитие мышления учащихся / А.В.Фурман // Вопросы психологии. –
1985. – № 2. – С. 68–72.
6. Якиманская И.С. Знания и мышление школьника / И.С.Якиманская.
– М.: Знание, 1985. – 80 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия
«Педагогика и психология»: № 9).

59

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009
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Суть методу проектів полягає в організації дослідження теоретичної або
практичної навчальної (наукової) проблеми відповідно до певної дидактичної
мети. Теоретичній основі реалізації методу проектів у навчальному процесі
присвячено чимало робіт Е.С. Полат (наприклад, [5]). Що ж стосується
практичних аспектів, то аналіз окремих публікацій у періодичних та інтернетвиданнях, наші дослідження особливостей здійснення рівневої диференціації
на уроках стереометрії в класах математичного профілю дають підстави для
уточнення та узагальнення деяких положень:
1) за даними Г.Ісаєвої [2] – 70% учителів застосовують метод проектів
на практиці. Але, як засвідчують наші дослідження, безпосередньо на уроках
його використовують переважно вчителі інформатики, іноземної мови,
економіки. На уроках математики метод проектів, у повному розумінні його
суті, використовується рідко. Домінуючою формою його реалізації
залишається написання учнями робіт на конкурс МАН;
2) метод проектів хоч і сприяє формуванню позитивних якостей творчої
особистості, проте він не може бути основним у формуванні ЗУН школярів.
Без роботи на уроках математики, спрямованої на формування інтелекту як
такого, що становить визначену суму знань (а саме це відносять до одного з
недоліків української системи освіти [2]), сам метод проектів приречений на
провал. Адже навіть у класах з поглибленим вивченням математики [3] не всі
учні можуть самостійно пройти етапи засвоєння знань (за Н.Ф.Тализіною):
сприйняття, усвідомлення, запам’ятовування, відтворення, сформувавши при
цьому високий рівень умінь, необхідний для роботи над проектом. Тому
повинен бути “…розумний баланс між академічними знаннями і
прагматичними вміннями” [6], а ефективність використання методу проектів
(як і навчання) залежить від поєднання різних форм і методів організації
діяльності учнів на різних етапах засвоєння змісту навчальної дисципліни;
3) надмірне захоплення методом проектів призводить до перевантаження учнів, погіршенню успішності з окремих предметів, які не задіяні в
досліджуваному проекті. Тому серед особливостей адаптації даного методу до
умов класно-урочної системи навчання можна виділити такі: узгодження
річної кількості й тематики проектів з різних предметів; врахування проектів у
тематичному плануванні: підсумкові уроки, уроки-семінари присвячуються
обговоренню проведених у межах проекту досліджень; розробка і наявність
навчально-методичного забезпечення проекту до початку його реалізації;
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переважна частина завдань, передбачених проектом, виконується учнями в
позаурочний час;
4) підготовлений учителем проект має містити: творчу назву; предметні
галузі, які охоплює проект; навчальну тему (розділ), в межах якої він
розробляється; вікову категорію учасників; перелік запитань, на які треба дати
відповіді в ході дослідження; кінцевий продукт (результат); дидактичні цілі;
методичні завдання; терміни виконання; характеристики етапів реалізації
проекту через визначення проміжних результатів; способи контролю й
оцінювання; матеріали проекту; необхідні знання й уміння; обладнання;
ресурси; відомості про авторів;
5) результатом проекту є суб’єктивно або об’єктивно нова інформація
про досліджуваний об’єкт чи явище, спосіб розв’язання теоретичної проблеми,
розробка об’єктів, готових до практичного використання, а не презентація,
буклет тощо, які є просто наочно-образними формами звітності (окрім
випадків коли вони виступають об’єктами-результатами);
6) робота над проектом передбачає, що учні: володіють необхідними
знаннями шкільних предметів; уміють працювати з навчальною, науковопопулярною (науковою) та методичною літературою, пакетом офісних
програм (документи, презентації тощо), електронною поштою та Інтернет;
7) розв’язання проблем під час виконання проектів (у тому числі й у
класах математичного профілю) забезпечує реалізацію всіх форм рівневої
диференціації: фронтальної, групової, індивідуальної [4]. Проте не треба
ототожнювати метод проектів з груповою формою навчальної діяльності
учнів на уроці, як це зроблено, наприклад, в [1]. Диференціюючи завдання
проекту і враховуючи вказані зауваження, вчитель створює передумови
для участі в ньому всіх учнів класу.
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6. Юркина Л.В. Метод проектов как инструмент активизации учебного
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ
О.Ю.Кунцевич,
НМУ «Национальный институт образования»,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: ok2002ko@mail.ru
Направленность современного математического образования на
гуманитаризацию, раскрытие его культурологической составляющей, а
также опора на индивидуальные предпочтения и особенности учащихся,
требуют реализации возможностей учебного предмета «Математика» в
формировании различных видов культур.
Наше диссертационное исследование направлено на изучение
теоретических основ формирования эстетической культуры учащихся 1011 классов, разработку диагностических материалов по выявлению
уровней сформированности ее компонентов, а также на разработку
методики ее формирования.
К основным теоретическим подходам формирования эстетической
культуры учащихся 10-11 классов при изучении математики мы относим
культурологический, личностно-ориентированный и деятельностный
подходы, реализация которых предполагает направленность на творческую
самореализацию учащихся, а также осуществление процесса обучения с
учетом личностных качеств учащихся.
В свою очередь, эвристическое обучение направлено на создание
учащимися собственных целей, содержания образования, процесса его
организации, диагностики и осознания – такое видение эвристического
обучения принято в педагогической науке и определено А.В.Хуторским.
Более того, сверхзадачей, которую устанавливает перед собой
эвристическое обучение, является творческая самореализация учащегося, а
среди основных целей эвристического обучения можно обозначить
следующие:
– «создание учащимися образовательной продукции в изучаемых
областях;
– освоение ими базового содержания этих областей через
сопоставление с собственными результатами;
– выстраивание индивидуальной образовательной траектории в
каждой из образовательных областей с опорой на личностные качества»
[1, с. 672].
Из вышесказанного следует, что организация процесса формирования
эстетической культуры учащихся 10-11 классов при изучении математики
соответствует задачам и целям эвристического обучения.
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Анализ литературных источников показал, что проблема
эстетического воспитания при изучении математики актуальна и отражена
в работах различных исследователей. Однако понятие «эстетическая
культура учащегося» в системе общего среднего математического
образования не является объектом исследования в данных работах.
Тем не менее, изучение педагогической, философской, культурологической, психологической литературы по формированию эстетической
культуры личности и эстетическому воспитанию учащихся позволило
установить, что данный процесс обладает определенной структурой и
функциональными свойствами.
Следовательно, можно говорить о целесообразности создания
структурно-функциональной
модели
формирования
эстетической
культуры учащихся 10-11 классов при изучении математики.
В разрабатываемую нами структурно-функциональную модель
формирования эстетической культуры учащихся 10-11 классов при
изучении математики включено пять основных компонентов:
1) целевой компонент;
2) аналитико-теоретический компонент;
3) содержательный компонент;
4) организационно-методический компонент;
5) оценочно-итоговый (рефлексивный).
Данные компоненты отражают этапы процесса формирования
эстетической культуры учащихся 10-11 классов при изучении математики,
устанавливают связь между теоретическими основами, существующими
нормативными документами и разработанной нами системой средств,
которая включает: диагностические материалы по определению уровней
сформированности компонентов эстетической культуры учащихся 10-11
классов при изучении математики, дидактические материалы по
формированию данного вида культуры при изучении математики в 10-11
классах, программу факультативных занятий «Эстетическое в математике»,
комплекс задач.
Таким образом, реализация разрабатываемой нами структурно-функциональной модели формирования эстетической культуры учащихся 10-11
классов при изучении математики будет способствовать организации процесса
обучения математике, направленного на творческую самореализацию учащихся и учет их личностных качеств, а, следовательно, и осуществлению процесса
эвристического обучения математике.
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МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ
В СТАРШІЙ ШКОЛІ
О.С.Кухарева,
Республіканський вищий навчальний заклад
«Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта),
м. Ялта, УКРАЇНА
E-mail: elena_eklapsa@mail.ru
В наш час в Україні відбувається становлення нової системи освіти,
яка орієнтована на входження у Європейський освітній простір. Цей
процес повинен супроводжуватися змінами в педагогічній теорії та
практиці як у вищій, так і у середній освіті. Перехід до кредитно-модульної
системи у вищій освіті повинен повести за собою зміну традиційної
системи навчання у школі, зокрема у старших класах.
Актуальною стає проблема забезпечення належного рівня
математичної підготовки випускників загальноосвітніх шкіл, розвиток
їхніх математичних здібностей.
Перехід до навчання за модульною технологією у старшій школі є,
на наш погляд, одним з багатьох кроків, що в майбутньому повинні
підвисити рівень математичної підготовки випускників загальноосвітніх
шкіл та допомогти майбутнім студентам адаптуватися до навчання у ВНЗ.
Тому метою статті є висвітлення основних принципів модульного
навчання та аргументація використання їх при навчанні алгебри та
початків аналізу в старшій школі.
Технологія модульного навчання виникла в середині ХХ століття, як
альтернатива традиційному навчанню. Його основоположниками були
Дж.Блайф, Р.Гарднер, П.А.Юцявічене, далі його розвивали Б.Гольдшмід,
М.Гольдшмід, Дж.Рассел та інші. Значний внесок у розробці теорії і
практики модульного навчання зробили дослідники в України –
А.О.Андрищук, І.І.Бабін, О.Є.Гуменюк, П.І.Сікорський, Л.І.Старовойт,
А.В.Фурман, та інші, а також в Росії – Р.О.Бекірова, В.М.Гареєв,
М.Т.Громкова, С.І.Куликов, Е.В.Сковін, І.Б.Сенновський, П.І.Третьяков,
М.А.Чошанов, Т.І.Шамова та інші. Серед цих досліджень можна виділити
роботи Г.І.Біляніна, Р.С.Бєкірової, О.В.Мішеніної, Л.О.Сазонової, що
стосуються модульного навчання саме при вивченні математичних
дисциплін.
Існує багато підходів до трактування поняття модульного навчання,
ми ж під модульним навчанням розуміємо „цілісний процес, який
діалектично поєднує мету і завдання, мотиви і зміст, методи і форми,
корекцію та результати і реалізується через дидактично відібраний
навчальний зміст, який складає блок інформації, програму дій і методичне
керівництво ними, забезпечуючи досягнення освітніх, розвивальних і
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виховних цілей” [1,С. 64].
Литовська дослідниця П.А.Юцявічене [2] розробила принципи
модульного навчання, створюючи при цьому теоретичну основу цього
навчання, які надалі лягли в основу практичних розробок цілого ряду
дослідників. Це такі принципи:
1. Принцип модульності, що характеризується конструюванням
навчального матеріалу закінченими блоками так, щоб вивчення їх
забезпечувало досягнення кожної поставленої перед учнями дидактичної
мети.
2. Принцип виділення із змісту навчання відособлених елементів.
3. Принцип усвідомленої перспективи.
4. Принцип динамічності, що забезпечує вільний зміст модулів з
урахуванням запитів суспільства та можливість його різноманітності.
5. Принцип гнучкості, що передбачає доповнення модулів, видозміну
форм організації навчально-пізнавальної діяльності і методів навчання; зміну
навчальної діяльності; побудову програм, які б легко забезпечували
можливість пристосування змісту навчання і шляхів його засвоєння до
індивідуальних потреб учнів.
6. Принцип системності, дієвості й оперативності знань. Цей принцип
характеризується спрямованістю навчання на розвиток особистості учня, що
реалізується через створення індивідуальних програм із засвоєння навчального
матеріалу для кожного учня на основі результатів попереднього тестування,
використовування стимулюючого заохочення.
7. Принцип паритетності, що передбачає забезпечення модульною
програмою самостійність засвоєння учнями знань певного рівня, активність
учнів підчас навчального процесу.
8. Принцип
різносторонності
методичного
консультування
характеризується тим, що модульні програми містять поради вчителя, інші
пояснювальні методи, що полегшують засвоєння інформації (алгоритми,
системи питань від репродуктивних до проблемних, короткі конспекти).
З вищесказаного можна зробити висновок, що навчанні алгебри та
початків аналізу в старшій школі за модульною технологією сприятиме
більш самостійній роботі учнів, розвитку їхньої мотиваційної сфери,
інтелекту, вмінь здійснювати самоуправління навчально-пізнавальною
діяльністю та допоможе адаптуватися майбутнім студентам до навчання за
кредитно-модульною системою у ВНЗ.
ЛІТЕРАТУРА
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ПРО ГЕОМЕТРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НАД ПОДІЯМИ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЕЛЕМЕНТІВ СТОХАСТИКИ
Г.В.Лиходєєва,
Бердянський держ. педуніверситет,
м. Бердянськ, УКРАЇНА
E-mail: annvl36@rambler.ru
У сучасних підручниках і навчальних посібниках зі стохастики
геометричне тлумачення основних операцій над подіями подається за
допомогою діаграм Ейлера-Венна.
Наприклад, подією, протилежною до події A , називають різницю
Ω \ A , яку позначають A і традиційно подають діаграмою, що зображено
на рис. 1. Розглядаючи випадкову подію як деяку підмножину A простору
елементарних подій Ω і вважаючи, що подія A відбувається, якщо в
результаті стохастичного експерименту вибрано елемент E ∈Ω і при
цьому E ∈ A, A ⊂ Ω , з наданої діаграми учням важко уявити зв’язки між
подіями та елементарними подіями з простору Ω . Більш наочною та
змістовною ілюстрацією поняття протилежних подій є схема, що подана на
рис. 2.
Практичний досвід навчання учнів елементів стохастики переконав,
що використання схем у процесі навчання учнів основних понять
стохастики надає можливість унаочнити внутрішні зв’язки між
елементарними подіями та простором елементарних подій, між подіями та
елементарними подіями з простору Ω , що в свою чергу призводить до
більш глибокого розуміння цих понять учнями.
Наприклад, поняття випадкової події, що спричинюється
елементарними подіями Ei ∈ Ω , i = 1, n можна подати схемами, що подано
на рис. 3-6.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Так на рисунку 3 подія А спричинюється елементарними подіями
E1 , E3 , E5 , на рисунку 4 подія С спричинюється елементарними подіями
E1 , E2 , подія D – елементарними подіями E3 , E4 , а подія К –
елементарними подіями E5 , E6 .
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Рис.4

Рис.5

Рис.6

На рис. 5 подія A спричинюється елементарною подією E2 , а подія
B спричинюється елементарними подіями E2 або E4 . В той же час, або
елементарна подія E2 спричинює подію B , або елементарна подія E4
спричинює подію B , а елементарна подія E2 спричинює і подію А, і подію
B . Також можна сказати, що подія А спричинює подію B .
Події A і B називають несумісними, якщо A ⋅ B = ∅ , тобто якщо
вони не можуть відбутися обидві в одному і тому ж випробуванні. В
іншому разі події A і B називають сумісними. Так на рис. 4 події C, D, K є
попарно несумісними (вони попарно не мають спільних елементів з
простору Ω елементарних подій), а події A і B , що зображено на рис. 5, є
сумісними, оскільки мають спільний елемент E2 з простору Ω
елементарних подій, а тому можуть відбутися обидві в одному і тому ж
випробуванні. З рис. 2 стає очевидним, що протилежні події A і A є
несумісними.
До зазначених схем варто періодично повертатися у процесі
навчання учнів елементів стохастики. Це надасть можливість глибше
усвідомити та зрозуміти учням поняття, що розглядаються. При цьому
завдання, що пропонуються учням можуть носити репродуктивний
характер: „Які події на рисунку 6 є сумісними?”, „Назвіть елементарні
події, що сприяють події A на рис. 2”; продуктивний характер: „Чи можна
вважати події А та В, що зображені на рисунку 6, протилежними?”, „На
рис. 6 A ⊂ B , чи B ⊂ A ?”; творчий характер: „Наведіть приклад
стохастичного експерименту, що відповідає рис. 2”, „Придумати задачу за
схемою, що подано на рис. 4”, „Придумати задачу з числовими даними за
схемою, що подано на рис. 6”. Такий підхід не тільки відповідає методам
евристичного навчання, але й надає учителю можливість з’ясувати
ефективність навчальної роботи над певним поняттям.
Отже, на етапі формування в учнів основних понять стохастики,
зокрема, операцій над подіями, доцільніше використовувати схеми, що
ілюструють зв’язки між подіями, між подіями та елементарними подіями з
простору Ω .
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ОБ ОБОГАЩЕНИИ МЬІШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Р.П.Маврова,
Д.В.Милушева-Бойкина,
ПУ им. Паисия Хилендарского,
г. Пловдив, БОЛГАРИЯ
E-mail: milushev@uni-plovdiv.bg
Двадцать первый век динамично развивающийся. В нем особое
внимание уделяется образованию как самое ценное богатство человека.
Все в образовании направлено на активизацию мыслительного процесса
учащегося, на создание условий для обогащения и развития качеств
мышления ученика, включительно и его творчество. Известно, что
творческое мышление не ограничивается в шаблонах, установленных
традициями, а направляется к новым, оригинальным путям, которые
индивид стремится найти. Существленное значение для нахождения таких
путей есть самостоятельность и критичность мышления потому, что они
являются условиями для выработки собственного стиля учебной
деятельности.
Особо важно в обучении математике использовать подходящие
средства, которыми активизируется мысловный процесс и обогащается
личность ученика.
В настояшей разработке ставится акцент на такие средства, с
помощью которых можно обогатить мыслительную деятельность
учащихся, а именно: математические задачи с умышленными ошибками,
софизмы, парадоксы и др.
Такая, например, следующая задача.
В окружность с радиусом 1 см построены диаметр АВ и хорда СD,
которые пересекаются в точку М (рис. 1). Если АС=0,5 см, ВD=1,25 см и
СМ=0,6 см, найти длину отрезка АМ.
D

M
A

O

C

Рис. 1
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Учащимся предлагаются следующие способы решения.
І способ: Ибо ∆АМС~∆DМВ, то AC = CM , 0,5 = 0,6 . Отсюда
BD

АМ=0,5 см.
ІІ способ:

∆АВС

соsα = AC = 0, 25 .

Применяем

AB

прямоугольный.
теорему

СМ2 = АМ2 + АС2 – 2АМ.АС.соsα.
Решая квадратное уравнение
AM =

5+

MB

2 − AM

1, 25

Пусть

<МАС=α.

косинусов

относительно

для
АМ,

Тогда
∆АМС:

получаем

201
cм.
40

У учащихся возникает проблема: где ошибка в рассмотренной
задаче?
Для разрешения этой проблемы требуется усиленной мысловной
работы, включающей дивергентное мышление. Предлагаются различные
идеи для устранения допущенной ошибки. После отыскания ошибки, от
учащихся требуется составить корректные математические задачи,
используя данные элементы или другие элементы, выбранные самыми
учащимися.
При решении проблемы активизируются и мысловные операции:
сравнение, анализ, синтез, обобщение. Проявляются и формируются такие
качества мышления как углубленность, гибкость, самостоятельность и
критичность. Все это способствует для обогащения мышления учащихся,
для развития позитивных качеств личности.
При этом важно принимать во внимание, что поставленные перед
учащимися проблемы должны быть в силах их возможностей потому, что,
если они очень трудные, приводят к разочаровыванию, а если слишком
элементарные, они не мобилизируют в максимальной ступени силы
учащихся.
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СТРУКТУРНО-РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
С.Б.Маналатий,
Общеобразовательная школа №14,
г. Горловка, УКРАИНА
E-mail: oschool14@yandex.ru
Реформа системы образования Украины имеет глобальный характер.
Ярчайшим примером обновления является реформа системы оценивания.
Результатом образования в этой системе есть уровень учебных достижений
и компетенций учащихся.
Инструментом для достижения цели являются структурнорефлексивные подходы в преподавании математики (см. табл.1), которые
позволяют целенаправленно и систематически формировать основные
группы компетентностей.
Таблица 1
Структурно-рефлексивная таблица по теме: «Обыкновенные дроби» 6клас
Структура
Источник
Базовые
Синтетические Творческие
учебного
Инфор
упражнения
упражнения
Упражнематериала.
мации
(1-6бал)
(7-9бал)
ния (10-12)
1.Повтори.
П№*
№*
№*
№*
2.Осмысли и
П№*
№*
№*
№*
осознай
основные
понятия.
3.Запомни
П№*
№*
№*
№*
основные
определения.
4.Научись
П№*
№*
№*
№*
выполнять
операции.
В основе этих подходов лежит понятие рефлексии, деятельности человека, направленной на осмысление собственных действий, своих внутренних
состояний, чувств, переживаний, анализ этих состояний и формирование
собственных выводов. Таким образом, рефлексивное управление связано с
теми факторами влияния на развитие личности, при которых человек осознает
смысл своей деятельности, формирует внутренний настрой (мотив) на
целенаправленную преобразующую деятельность. Анализ, планирование и
рефлексию можно рассматривать и как основные уровни развития теоретического мышления – аналитический уровень.
Второй аспект – это структурный подход к обучению математике.
Объем учебного материала чрезвычайно велик, ученик вынужден все
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хранить в памяти. Существенное состоит в том, что ученик, даже
одаренный памятью от природы, усвоивший этот объем, часто оказывается
не в состоянии связать этот материал в единое целое и поднять на уровень
видения отдельных разделов и множества усвоенных тем, в их связях и
отношениях, он не способен подняться на уровень теоретического
видения. Наша цель – подготовить учащихся к пониманию структуры
учебного материала для дальнейшего свободного оперирования им.
При составлении структурно-рефлексивных таблиц мы пользовались
основными принципами структурирования учебного материала:
– описывающий материал (понятия, определения);
– объясняющий материал (законы, свойства, признаки, связи);
– предписывающий материал (правила, операции).
Необходимо отметить значение структурно-рефлексивных таблиц для
учителя. В начале учебного года при планировании учебного материала,
составлении структурно-рефлексивных таблиц дает общее, системное
представление о теоретической части тем: что повторить для гармоничного,
плавного изучения темы, используя изученное ранее, какими понятиями,
определениями учащиеся должны овладеть. При планировании и подготовке
практической части готовятся (в системе личностно ориентированного
подхода) базовые, синтетические, творческие упражнения. Эта система
упражнений дает возможность организовать повторение, работу на уроке,
задать домашнее задание, то есть способствует формированию самообразовательной компетентности, реализации личностно ориентированного подхода
к формированию познавательной компетентности, повышению качества
преподавания математики.
Процесс образования – это сотрудничество двух сторон (ученикучитель). Поэтому методические разработки, педагогические идеи, инновационные технологии – все это направлено на ребенка, на реализацию его
личностных качеств, способностей, стремлений. Что дают таблицы ученику?
Целостное, системное представление об изучаемой проблеме, демонстрируют
систему заданий для организации самообразования и развития творческого
мышления учеников.
Структурно-рефлексивные методы в преподавании математики являются инструментом в систематическом и целенаправленном процессе формирования основных компетентностей и позволяют повысить эффективность
деятельности учителя и учащегося.
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ПРО БАГАТОГРАННІСТЬ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ
“УЗАГАЛЬНЕННЯ”
О.А.Москаленко,
О.В.Коваленко,
Полтавський держ. педуніверситет,
м. Полтава, УКРАЇНА
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Сучасність характеризується трансформаціями в різних сферах
життя. До основних змін, що стосуються освітньої системи, можна
віднести: збільшення потоку інформації; посилення уваги до таких
особливостей науки як інтеграція, узагальненість, системність, цілісність,
гуманізація знань; розширення сенсорних можливостей сучасних
школярів, студентів (велика роль інтуїтивних компонентів і мислення).
Це означає, що здобуття освіти, засвоєння знань, їх практичне
застосування передбачає володіння учнями й студентами повною
системою прийомів розумової діяльності. Поняття “володіння тим чи
іншим прийомом розумової діяльності” включає два компоненти: знання
того, як треба діяти у процесі розв’язування задачі, і вміння користуватися
цим знанням. На нашу думку, для студентів педагогічних ВНЗ слід додати
і третю складову – уміння навчити інших цьому прийому.
У значній мірі ефективність навчання залежить від рівня розвитку
мислення того, хто навчається, та рівня сформованості прийомів його
розумових дій. Зосередимо увагу на одному з прийомів – узагальненні.
Проведений ретроспективний аналіз поняття “узагальнення”
дозволив виділити значну різноманітність підходів до його трактування в
науково-педагогічній літературі. Наведемо деякі з них:
 логічний процес переходу від одиничного до загального або від менш
загального до більш загального знання, а також продукт розумової
діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей явищ
дійсності (психологічний тлумачний словник);
 логічна дія, у процесі якої здійснюється перехід від одиничного до
загального чи від менш загального до більш загального (філософський
словник);
 перехід від розгляду єдиного об’єкта до розгляду деякої множини, що
містить цей об’єкт як свій елемент, або перехід від множини з меншим
обсягом до множини із більшим обсягом (Д. Пойа);
 перехід від розгляду елементів однієї множини М до розгляду елементів
іншої множини N, такої, що її власна підмножина N1 ізоморфна
множині М (О.С. Кретінін);
 переходи від а) думки про індивідуальне, що міститься в понятті,
судженні, гіпотезі, питанні тощо, до відповідної думки про загальне; від
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думок про загальне до думок про більш загальне; б) окремих фактів,
ситуацій, подій, предметів і явищ до ототожнення їх у думках і
утворенні про них загальних понять і суджень (Д.П. Горскій);
 це не виділення взагалі якихось спільних властивостей, у яких предмети
чи явища схожі між собою незалежно від того, що це за властивості;
наукове узагальнення включає не будь-які властивості (спільні чи схожі
для ряду явищ), а властивості, суттєві для них (С.Л. Рубінштейн);
 мислене виділення спільних властивостей, що належать вузькому класу
предметів, і формулювання такого висновку, який поширюється на
кожний окремий предмет даного класу (логічний словник);
 один із процесів пізнання, що полягає у мисленому виділенні та
об’єднанні загальних суттєвих рис предметів і явищ дійсності
(педагогічна енциклопедія);
 мислене виділення загальних істотних ознак або закономірних
залежностей у групі предметів, явищ і формулювання на цій підставі
висновку, що розповсюджується на кожний окремий предмет групи чи
явища (Ю.В. Ліцман);
 процес, мета якого полягає в засвоєнні учнями системи знань, умінь і
навичок із теми, розділу, курсу (В.П. Максименко).
Зважаючи на вказану багатогранність поняття “узагальнення” у
трактуванні різними дослідниками, виділимо, разом із тим, такі його
змістові особливості: термін “узагальнення” використовується для
характеристики багатьох граней процесу засвоєння знань (рис. 1);
узагальнення розглядається здебільшого як пізнавальний процес; уміння
узагальнювати – важливий компонент розумового розвитку людини; у ході
узагальнення об’єкти об’єднуються в групи за певною істотною
(характеристичною, невіддільною від класу об’єктів) ознакою; результатом
узагальнення є об’єкти (поняття, факти, відношення, теорії тощо) різного
ступеня загальності.

процес
результат процесу
Узагальнення

розумовий прийом
метод пізнання

Рис. 1
Вважаємо беззаперечним фактом те, що усвідомлене володіння
прийомами узагальнення сприяє формуванню міцних знань програмового
матеріалу, є засобом активізації розумової діяльності учнів, студентів, їх
активності у процесі пізнання. Узагальнене знання забезпечує основи для
глибшого відображення дійсності, проникнення в її сутність, утворення
системних і дієвих знань.
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У розвитку освіти на кожному історичному етапі відбиваються
проблеми суспільства, а тому освітні системи повинні враховувати як
інтенсивність, так і потреби життя людини. Разом з тим, освіта має
тенденцію до відставання від інноваційних процесів у суспільстві і на
сучасному етапі не гарантує створення достатніх умов для розвитку
кожного учня, формування нового мислення, нового бачення змісту життя.
Тому одним з важливих напрямків реформування освіти в Україні є
створення передумов для формування освіченої, компетентної, творчої
особистості. На цьому наголошується в Національній доктрині розвитку
освіти, Законі України „Про загальну середню освіту”, Концепції загальної
середньої освіти (12-річна школа), Концепції профільного навчання в
старшій загальноосвітній школі [1, 3]. Використання компетентнісного
підходу у педагогічній школі є одним з важливих концептуальних
положень оновлення змісту освіти.
Ознайомлення з психолого-педагогічною літературою з проблеми
компетентнісного підходу показує, що єдиного його тлумачення немає, як
немає і загальноприйнятих визначень компетентності. Слід зазначити, що
в педагогічних дослідженнях [4] зустрічаються поняття «професійна
компетентність», «професійно-педагогічна компетентність» і «педагогічна
компетентність», які часто вживаються як синоніми, але мають у своєму
тлумаченні ряд розбіжностей Питання педагогічної компетентності
досліджували Ю.В.Варданян, Ф.Н.Гоноболін, Е.Ф.Зеєр, І.А.Зязюн, Л.В.Комаровська, І.А.Колесникова, Н.В.Кузьміна, А.К.Маркова, Л.М.Мітіна,
Е.І.Рогов, Е.І.Сахарчук, В.В.Сєриков, В.В.Тушева, А.І.Щербаков та ін.
Ми спираємось на визначення педагогічної компетентності І.А.
Колесниковою, яка розглядає її як особистісну характеристику педагога;
уважає, що педагогічна компетентність – це інтегральна професійноособистісна характеристика, яка зумовлює готовність і здатність
виконувати педагогічні функції відповідно до прийнятих у соціумі в
конкретно-історичний момент норм, стандартів, вимог.
Аналіз праць Б.Гершунського, І.Зимньої, В.О.Сластьоніна та ін. про
складний характер змісту педагогічної компетентності майбутнього
викладача дав можливість виокремлення таких основних підсистем в її
структурі:
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1. Система педагогічних та навчально-інформаційних знань та вмінь,
а також способи їхнього вдосконалення та поновлення.
2. Система вмінь і навичок щодо організації навчально-виховного
процесу в школі.
3. Ціннісно-мотиваційний компонент (загальнокультурна компетентність гуманістичні ціннісні орієнтації та установки до ефективної
професійно-педагогічної діяльності та самовдосконалення).
4. Розвинена комунікативна компетентність майбутнього вчителя.
5. Саморегуляція (психологічна компетентність, самооцінка, педагогічна позиція).
Особливості педагогічної компетентності майбутнього вчителяпредметника визначаються специфікою його професійної діяльності та
власне фахового предмета.
Перш за все, учені розглядають поняття педагогічної компетентності
стосовно діяльності вчителя, системи вищої педагогічної освіти. Доречно,
на нашу думку розглянути психолого-педагогічні передумови формування
педагогічної компетентності у старших класах профільної школи педагогічного спрямування, оскільки саме такий підхід забезпечує перспективність і наступність навчання у формуванні компетентного вчителя.
Для залучення учнів до навчання в профільних математичних класах
педагогічного ліцею необхідна кваліфікована професійно-орієнтаційна
робота, спрямована не лише на їх професійне самовизначення, а й на
педагогічну орієнтацію. Підготовка учнів педагогічного ліцею до вибору
професії вчителя може бути ефективно реалізована лише в умовах
особистісно-орієнтованого навчання, яке забезпечить можливість врахування всіх психолого-педагогічних аспектів допрофесійної підготовки.
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Огромная значимость нахождения школьниками различных способов
решения задач по математике не раз отмечалась на страницах
методической литературы. Однако наши наблюдения показывают, что на
уроках, как правило, рассматривается лишь один из способов решения
задачи, причем не всегда наиболее рациональный. Приводимая в таких
случаях аргументация в виде отсутствия достаточного количества времени
на решение одной задачи различными способами не имеет под собой
основы. Для математического развития учащихся, для развития их
творческого мышления гораздо полезнее одну и ту же задачу решить
несколькими способами, чем решать несколько однотипных задач одним
способом (если это возможно), и не жалеть на это времени. Из различных
способов решения одной и той же задачи можно предложить учащимся
выбрать наиболее рациональный, красивый.
При отыскании различных способов решения задач у школьников
формируется
познавательный
интерес,
развиваются
творческие
способности, вырабатываются исследовательские навыки. После
нахождения очередного метода решения задачи учащийся, как правило,
получает большое моральное удовлетворение. Учителю, на наш взгляд,
важно поощрять поиск различных способов решения задач, а не
стремиться навязывать свое решение. Общие методы решения задач
должны стать прочным достоянием учащихся, но наряду с этим
необходимо воспитывать у них умение использовать индивидуальные
особенности каждой задачи, позволяющие решить её проще. Именно отход
от шаблона, конкретный анализ условий задачи являются залогом
успешного её решения.
Целостная эвристическая задача требует следующих умений: анализировать её условие; преобразовывать основные проблемы в ряд частных,
подчинённых главной; проектировать план и этапы решения; формулировать
гипотезу; синтезировать различные направления поисков; проверять решение
и т.д. Система специально разработанных эвристических задач помогает
школьнику овладеть умением самостоятельно выполнять каждый из этапов
решения.
Эвристическими можно считать те задачи, решение которых
предполагает хотя и управляемый учителем, но самостоятельный поиск
ещё неизвестных школьнику закономерностей, способов действия, правил.
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Такие задачи возбуждают активную мыслительную деятельность,
поддерживаемую интересом, а сделанное самими учащимися «открытие»
приносит им эмоциональное удовлетворение и гораздо прочнее
закрепляется в их памяти, чем знания, преподнесенные в «готовом» виде.
Эта активная самостоятельная мыслительная деятельность приводит к
формированию новых связей, свойств личности, положительных качеств
ума и тем самым – к микросдвигу в их умственном развитии.
Выбор задач для эвристического обучения прежде всего зависит от
специфики их содержания. Материал описательного характера, подлежащий усвоению, не может служить средством эвристического обучения.
Такими могут стать задачи на применение уже известных закономерностей
в относительно новых условиях, которые предполагают более или менее
значительную перестройку знакомых способов решения, выбор из многих
возможных вариантов наиболее рационального способа действия, применение общих теоретических положений, принципов решений в реальных
практических условиях, требующих внесения в них конструктивных
изменений, и т.д.
Наибольший эффект при эвристическом обучении дают задачи,
предполагающие открытие новых для учащихся причинно-следственных
связей, закономерностей, общих признаков решения целого класса задач, в
основе которых лежат еще не известные субъекту отношения между
определенными компонентами исследуемых конкретных ситуаций.
Наиболее выразительной формой эвристического метода является
эвристическая беседа, состоящая из серии взаимосвязанных вопросов,
каждый из которых служит шагом на пути решения проблемы и требуют
от учащихся осуществления небольшого поиска. Учитель же направляет
этот поиск, последовательно ставит проблемы, формулирует противоречия
и т.д.
Степень сложности задачи определяется числом существенных
взаимосвязей в её условии, числом опосредований и преобразований,
приводящих к нахождению искомого. Зависит она и от уровня самостоятельности при постановке и решении проблемы.
Таковы некоторые более внешние, поддающиеся объективной оценке
условия, определяющие эвристичность задач.
Наиболее эффективное средства для создания у школьников эвристических ситуаций – использование противоречий, конфликта между усвоенными
знаниями, знакомыми способами решения определенного класса задач и теми
требованиями, которые предъявляет новая задача; школьники должны
убедиться в том, что решение задач на основе уже имеющихся знаний
приводит к ошибкам. Учитель сознательно заостряет конфликт, подчеркивает
возникающее противоречие, стимулирует попытки найти выход из создавшегося положения, разрешить противоречие.
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Традиционное школьное изучение математики не рассматривает процесс
поиска решения задачи, обучение, как открытие субъективно новых
математических знаний не является неотъемлемой частью учебного процесса.
Школьнику, как правило, остаётся неясным, с помощью каких же соображений
удалось открыть ту или иную теорему, как удалось догадаться о способе
решения той или иной трудной задачи. Одним из инструментов поиска решения
задач, самостоятельного исследования свойств математических объектов
является динамизация математических объектов.
Под динамизацией понимается, прежде всего, процесс исследования
математических объектов с помощью изменения определяющих их параметров,
установление функциональных связей и инвариантов[2].
Динамизацию геометрических объектов можно использовать двояко: как
цель (при этом формулируются динамические задачи), как средство (при этом
любая нединамическая задача проходит через динамику, отвлекаясь затем, от
последней). Для решения задач обоих классов используются достаточно
обобщенные приемы познавательной деятельности учащихся. К ним относятся:
1.Выделение переменных и постоянных объектов, составляющих условие
задачи.
2.Выделение зависимых и независимых переменных.
3.Установление области определения независимой переменной.
4.Выполнение непрерывного изменения независимой переменной.
5.Рассмотрение вырожденных, предельных случаев для формулировки
гипотез, предвидения результатов.
6.Рассмотрение особых случаев для формулировки гипотез и отыскания
направления к решению.
7.Построение аккуратного, точного чертежа (применение возможностей
компьютерной анимации).
8.Сочетание эмпирических подходов к поиску решения задач с
применением аналитических методов, свойств функциональных зависимостей.
Динамизация геометрических объектов позволяет организовать деятельность учащихся по поиску решения задач широкого класса. В ряде случаев она
позволяет учащимся предугадать ответ геометрической задачи и наметить путь
ее решения. Можно, например, догадаться, что сумма углов треугольника равна
1800, если изменять его высоту, оставляя постоянным основание, на которое она
опущена. При увеличении высоты легко заметить, что две возрастающие
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стороны треугольника в предельном случае переходят в параллельные лучи, а
каждый из углов треугольников при основании приближается к прямому. Если
же длина высоты становится всё меньше и меньше, то величины углов при
основании приближаются к нулю, а угол при вершине – к развернутому. После
рассмотрения предельных случаев естественно предположить, что сумма углов
равна 1800. В данном случае интуитивное предположение, но не доказательство,
становится возможным в силу того, что изменение чертежа или подвижной
модели сделали наглядным процесс, при котором данный объект перейдёт в
предельное состояние, в котором искомое свойство объекта хорошо заметно. С
динамизацией геометрических объектов связаны, прежде всего, возможности
компьютерных технологий. Возможность динамизации в стереометрии связана
с изменением параметров геометрических объектов, наблюдение за изменяющимися ситуациями в пространстве и соответствующими изменениями проекций,
формирование гипотез, их дальнейшее подтверждение или опровержение.
Главной причиной неудач в преподавании стереометрии, как и других разделов
школьной математики, является нарушение психолого-физиологических и
методических закономерностей формирования знаний. Стремление улучшить
восприятие пространственных объектов учащихся, как правило, сводится к
представлению чертежей этих объектов с различных точек зрения, выделяются
плоскости, прямые и другие элементы чертежа с помощью цвета, анимации на
экране компьютера. Это, в какой-то мере, прояснит видение той или иной
ситуации. Но рассматривание картинок никак не связано с последовательным и
систематическим формированием знаний на основе общих закономерностей их
формирования, не вырабатывает навыки познавательной деятельности по
изучению нового, не направляет умственное развитие учащихся, не дает
инструмента самостоятельного применения знаний в различных изменяющихся
условиях. Применение анимации, изменение ситуации задачи при переходе
через предельные значения усиливает, прежде всего, эмоциональное
впечатление учащихся. Применение компьютерных технологий не отменяет
процесса формирования знаний на основе общих закономерностей, оно
встраивается в общую систему, усиливая отдельные ее элементы.
Как отмечается в [1], в структуре интеллекта переработка информации
одновременно идет в системе четырех основных модальностей опыта: знак,
образ, предметные действия, эмоциональное впечатление. Методическая
модель изучения геометрического материала на основе динамизации
геометрических объектов соответствует этой оптимальной системе.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Г.А.Попова,
Донецкий национальный университет,
С.Г.Цапова,
Бизнес-лицей,
В.А.Цапов
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
На протяжении многих лет на вступительных экзаменах в Вузы регулярно
предлагались так называемые задачи с параметрами: уравнения, неравенства,
системы уравнений и неравенств, содержащие параметр. Интерес к этим задачам
возрастал с каждым годом. Начиная с конца 60-х годов, они стали регулярно
предлагаться на письменных экзаменах по математике в различных Вузах.
Всё возрастающая популярность задач с параметрами далеко не случайна.
Теоретическое изучение и математическое моделирование многообразных
процессов из различных областей науки и практической деятельности человека
часто приводят к достаточно сложным уравнениям, неравенствам или их
системам, содержащим параметры.
Необходимой частью решения подобных задач является исследование
характера и конечного результата процесса в зависимости от значений
параметров, причём часто оказывается, что решение зависит не от каждого
параметра в отдельности, а от их взаимосвязи. В подобных случаях становится
невозможным разбиение подобной задачи со многими параметрами на
совокупность задач с одним из параметров. Такие задачи требуют глубокого
понимания сути процесса, свободного владения различными математическими
методами и скрупулезного анализа.
Можно сказать, что задачи с параметрами, предлагавшиеся на
конкурсных экзаменах, являются упрощённым прообразом подобных важных
научно-исследовательских задач, которые предстоит решать будущим научным
сотрудникам. Именно поэтому задачи с параметрами занимали важное место в
числе задач на вступительных экзаменах в Вузы.
Следует подчеркнуть, что получить высокую оценку на конкурсном
экзамене по математике при поступлении в ДонНУ, не умея решать задачи с
параметрами было очень проблематично. А решить задачу с параметрами – это
значит установить, при каких значениях параметров задача имеет решения, и
найти эти решения в зависимости от параметров, т.е. решение подобного рода
задач должно сопровождаться своего рода исследованием. Как правило, именно
необходимость проводить исследование значительно осложняет решение задач
с параметрами, так как требует от абитуриентов глубоких знаний различных
разделов школьной программы и высокой логической культуры.
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Переход на новую форму оценивания знаний абитуриентов – «Зовнішнє
незалежне тестування» (ЗНО) изменил вектор направленности в изучении
математики. Вместо большого количества вариантов вступительных экзаменов
на разные специальности и в различные Вузы к этому году для выпускников
остался только один вариант ЗНО. Все годы проведения внешнего тестирования
(начиная с 2003) из трёх заданий открытого типа только одно могло содержать
параметр, да и то не всегда. Например, в 2008 и 2009 годах в третьей части ЗНО
параметры отсутствовали (хотя пробное тестирование 2009 года содержало
квадратное неравенство с параметром). На наш взгляд это связано с пошаговой
формой оценивания решения задач из 3 части. В тоже время задачи с
параметрами – исследовательские задачи, что подразумевает возможность
применения различных методов решения. И если в первые годы проведения
ЗНО удавалось подобрать задачу с параметром, где чётко прослеживался
последовательный путь решения (по мнению составителей – единственный), то
в 2007 году для неравенства с параметром ( x 2 − 2 a ⋅ x + 1) ( 2 x + lg a ) < 0

составители вынуждены были предложить три различных схемы оценивания в
зависимости от метода решения. Заметим, что данное неравенство достаточно
простое и подобные стандартные примеры содержатся практически в любом
издании, посвящённом параметрам.
В связи с тем, что более сложные задачи с параметрами не встречались при
проведении ЗНО, и наверняка в дальнейшем не встретятся (судя по тенденциям в
школьном образовании), а учитывая что проблемы поступления в Вузы
решаются исключительно по результатам внешнего тестирования, то более
глубокое изучения параметров становится восхитительно неуместным. И все
издания: книги, брошюры, методические пособия, статьи (среди которых много
очень хороших) с различными подходами, как к изложению материала, так и
классификации задач оказываются невостребованными в практической
деятельности педагога. А ведь многие учителя имеют личные наработки, по
которым проводили факультативы, кружки, посвящённые задачам с параметром.
Результатом внедрения ЗНО, на наш взгляд, является активное
«натаскивание» абитуриентов на простые, одно-двух ходовые задачи, в ущерб
развитию исследовательских, эвристических умений, навыков. Именно поэтому
даже для учащихся с высокой математической подготовкой характерно резкое
снижение уровня знаний, что естественным образом негативно сказывается на
уровне знаний математики всего контингента выпускников.
К сожалению, снижение уровня математических знаний идёт такими
темпами, что это приводит в грустное настроение не только математиков, но и
преподавателей естественных, технических дисциплин. А ведь это только
начало: нынешние выпускники только в старшей школе стали подстраиваться
под ЗНО, а будущих будут сразу натаскивать только на тесты.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИК ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ
РОЗВ’ЯЗУВАТИ ВПРАВИ З ПАРАМЕТРАМИ
А.В.Прус,
Житомирський держ. університет ім. Івана Франка,
м. Житомир, УКРАЇНА
E-mail: olga_igor@polesye.net
На сучасному етапі розвитку суспільства важлива складова соціального
замовлення для загальноосвітньої школи – формування творчої особистості.
Ця стратегія освіти потребує від педагога переходу до активного використання
методів, які пробуджують пошукову діяльність учнів, формують основи
усвідомленого засвоєння знань, забезпечують їх творче осмислення. З цієї
точки зору на особливу увагу заслуговує евристика. Під евристикою будемо
розуміти будь-який спосіб, використання якого може привести до відшукання
потрібного методу розв’язування задачі або доведення теореми. Проблемі
реалізації евристичних ідей у навчанні математики приділяли такі математики
та методисти як Р.Г.Болтянський, Г.Д.Балк, Г.П.Бевз, М.І.Бурда, Б.В.Гнеденко,
Ю.М.Колягін, А.Д.Мишкіс, Д.Пойа, Г.І.Саранцев, О.І.Скафа, З.І.Слєпкань,
Н.А.Тарасенкова, Є.Н.Турецький, Л.М.Фрідман, А.В.Хуторський, С.І.Шапіро,
Н.М.Шунда, П.М.Ерднієв та ін. Однак можна констатувати недостатнє
впровадження цих ідей в практику роботи загальноосвітніх шкіл. Одна з
причин – відсутність достатньої кількості відповідних методичних розробок.
Ми використовуємо евристики для навчання учнів розв’язувати вправи з
параметрами. Зокрема, зі студентами складаємо систем питань для евристичних
бесід та випробовуємо їх на практиці. Нами охоплені такі теми: раціональні,
ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності
та їх системи з параметрами. Зауважимо, що такі вправи розв’язують в класах з
поглибленим вивченням математики. Проте простіші з них за певних умов
(наявність часу, потреби та можливості учнів тощо) доцільно розглянути у
«звичайних» класах. Наведемо такий приклад. Завдання: розв’язати нерівність
x 2 < a з параметром a .
– Якого виду ця нерівність? (Квадратна з параметром a , де a – число).
– Чому нерівність буде квадратною? (Змінна - у другому степені).
1
– Тобто, нерівність 2 + 6 x < 0 теж є квадратною? (Ні).
x
– Тоді дайте повну відповідь! (Це нерівність x 2 − a < 0 , тобто виду
Ax 2 + Bx + C < 0 , де x – змінна, A , B , C – деякі числа, причому A ≠ 0 ).
Зауваження. Коефіцієнти квадратної нерівності з параметром, як і
відповідного рівняння, доцільно домовитись позначати великими літерами.
– Назвіть коефіцієнти цієї нерівності ( A = 1 , B = 0 , C = − a ).
– Наведіть приклади схожих нерівностей, але без параметра ( x 2 < 2 , x 2 < 9 ).
– Тобто, в ролі параметра a виступає одноцифрове додатне число,
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при чому воно є повним квадратом? (Ні, a – будь-яке число, тобто можуть
бути нерівності x 2 < 10 , x 2 < −3 і т.д.).
– Пропущений один важливий випадок. Який? ( x 2 < 0 ).
– Які є способи розв’язування квадратних нерівностей без параметра?
(Графічний; метод інтервалів; за допомогою розкладу на множники із
наступним аналізом їх знаків та складанням сукупності двох систем).
– Правильно. Чи є для даної квадратної нерівності ще якийсь спосіб?
(Так, можна добути квадратний корінь із обох частин нерівності x 2 < a ).
– Що при цьому слід пам’ятати? (Вираз a має зміст лише при a ≥ 0 ).
– А стосовно змінної x ? (При будь-якому значенні x є правильною
рівність x 2 = x ).
Зауваження. Під час розв’язування нерівностей саме такого виду
(без параметра) учні часто допускають помилки. Тому варто нагадати ці
способи учням на прикладі нерівності без параметра, наприклад, x 2 < 25 .
Далі розв’язати нерівність вже з параметром усіма способами. Потім
проаналізувати розв’язання на предмет раціональності. За браком часу
можна обмежитись методом інтервалів.
– Нагадайте алгоритм розв’язування нерівностей методом інтервалів
(перенести всі складові нерівності вліво, справа має бути 0; знайти нулі
функції у лівій частині та позначити їх на числовій осі; відмітити знаки на
утворених проміжках і вибрати ті, де функція набуває потрібних значень;
записати множину розв’язків нерівності).
– Правильно. Перед вами – розв’язання, проаналізуйте його: x 2 < a ;
x 2 − a < 0 , x 2 − ( a ) 2 < 0 , ( x − a )( x + a ) < 0 , x ∈ (− a ; a ) . (Це
розв’язання для a > 0 ).
Зауваження. Розв’язання вчитель робить завчасно та демонструє
потім учням на дошці, плакаті, дисплеї монітора тощо.
– Чому? (Корінь квадратний можна добути лише з додатного a ).
– Уточніть! (З невід’ємного a ).
– Так, але давайте розглянемо випадки a = 0 і a < 0 окремо. Яким
буде розв’язок у кожному з них? (У кожному випадку x ∈Ο/ ).
– Чому? (Вираз x 2 при будь-якому x більший або рівний за нуль, а
отже він не може бути меншим за від’ємне число або нуль).
– Так. Як записати відповідь? (Якщо a ∈ (− ∞;0] , то x ∈Ο/ ; якщо
a ∈ (0;+∞) , то x ∈ (− a ; a ) ).
На закінчення зазначимо таке. Ми відмітили, що використання таких
бесід для навчання учнів розв’язувати вправи з параметрами є ефективним,
оскільки в результаті у них формуються вміння ставити запитання,
позначати своє розуміння або нерозуміння питання та ін., тобто, в учнів
формуються когнітивні якості.
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О ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ «УГАДАЙ И ДОКАЖИ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА
Т.О.Пучковская,
НМУ «Национальный институт образования»,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: goroshko73@mail.ru
Ряд известных ученых – математиков, психологов, педагогов –
указывают на значительную роль интуиции в процессе обучения
математике и на важность развития интуиции учащихся. «Главная цель
обучения математике – это развить известные способности ума, а между
этими способностями интуиция отнюдь не является наименее ценной», –
писал французский математик А.Пуанкаре [1, с.359]. Именно интуитивные
представления, в конечном счете, остаются в памяти учащихся, они в
большей мере определяют их математическое развитие, способность к
применению математики на практике. Но математическая интуиция может
развиваться, прежде всего, на основе прочных математических знаний,
четко осознанной логики учебного предмета.
Математическая интуиция в той или иной степени формируется и
развивается на каждой из ступеней общего среднего образования. Так, в
начальной школе детям предлагаются задания, в которых необходимо угадать
закономерность и продолжить последовательность, а также задания, требующие
догадок (например, «Проведите отрезки так, чтобы из данного треугольника
образовался квадрат и три треугольника», «Проведи линию между
треугольниками, относительно которой они симметричны друг другу» и т.п.).
На второй ступени при введении новых понятий, доказательстве теорем часто
используется аналогия и индукция, встречаются задания, требующие
представления графического образа или модели объекта. На третьей ступени
математическая интуиция используется и развивается при решении многих
стереометрических задач. К тому же, при подготовке к ЦТ при выполнении
тестовых заданий развивается способность быстро оценивать результат и
замечать явно ошибочные выводы. Однако вся эта деятельность носит скорее
фрагментарный, чем систематический характер. Развитием математической
интуиции учащихся целесообразно заниматься как на уроках, так и во
внеурочное время на факультативных занятиях.
В рамках отраслевой научно-технической программы «Современная
образовательная среда» нами разработана программа факультативных занятий
«Угадай и докажи», направленных на развитие математической интуиции
учащихся, а также дидактические материалы и методические рекомендации к ней.
Данная программа предназначена для проведения факультативных
занятий с учащимися 9 классов и рассчитана на 34 часа учебного времени.
Программа составлена с учетом содержания программы по
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математике для учреждений, обеспечивающих получение среднего
образования, и ряд тем непосредственно примыкает к общему курсу
математики, но при этом акцент ставится на том материале, который
наиболее благоприятен для развития математической интуиции учащихся.
Математическая интуиция как качество личности проявляется в
отдельных компонентах способностей: высказывать гипотезы; быстро
оценивать результат; представлять объект (графический образ или
модель); замечать явно ошибочные выводы. Поэтому в дидактические
материалы для проведения данных факультативных занятий «Угадай и
докажи» включены специально разработанные серии заданий,
способствующие развитию каждого из указанных выше компонентов.
Основное внимание уделяется заданиям 4 типов.
1 тип. Высказывание гипотез
1.1. Проведение рассуждений по аналогии. (Задания, где умозаключение
строится на основании ассоциаций по сходству).
1.2. Проведение рассуждений по индукции. (Задания, где на
основании частных примеров подмечается закономерность, «открывается»
формула, теорема и т.п.)
2 тип. Быстрая оценка результата
2.1. Устная прикидка ответа (Например, найти 3 15625 , зная, что это
целое число.)
2.2. Задачи на оценку и нахождение целой части корней.
3 тип. Представление объекта
3.1. «Качественные» вопросы, ответы на которые требуют
неформального анализа, быстрых оценок, прикидок, сравнений, догадок.
(Например, «Может ли треугольник быть невыпуклым?»)
3.2. Уравнения и неравенства, при решении которых используются
графические представления.
3.3. Задачи, где нужно определить знак выражения. (Например,
определить знак выражения 3sin800 − 5cos1000 .)
4 тип. Выбор правильного ответа (Тестовые задания, предполагающие выбор правильного ответа в задачах с размерными величинами)
Ожидается, что в результате данных факультативных занятий
учащиеся овладеют следующими способами деятельности: выдвигать
гипотезы и доказывать их; использовать графические представления при
решении уравнений и неравенств; предвидеть верные результаты,
выбирать пути их получения; выбирать правильный ответ в задачах с
размерными величинами; замечать явно ошибочные выводы.
ЛИТЕРАТУРА
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ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ГЕОМЕТРІЇ ЯК ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ
І.М.Реутова,
Приазовський держ. технічний університет,
м. Маріуполь, УКРАЇНА
Е-mail: irinareutova@rambler.ru
В умовах профілізації старшої школи актуальним стає питання
наступності викладання профільних дисциплін в старших класах
загальноосвітньої школи та в ВНЗ відповідного профілю. Важливість
якісної математичної, зокрема геометричної, підготовки майбутнього
інженера важко переоцінити. Для того, щоб ВНЗ мав можливість
підготувати конкурентноздатних фахівців, необхідно щоб вони на момент
вступу у ВНЗ мали набір відповідних ключових компетентностей.
Згідно діяльнісному підходу в навчанні всі знання про навколишній
світ людина отримує в процесі і на основі різних видів діяльності. Як
зазначає З.І.Слєпкань [1], діяльнісний підхід до організації навчання
вимагає, щоб учень під час вивчення навчального матеріалу здійснював
повний цикл пізнавальних дій від сприйняття інформації до застосування
на практиці. На наш погляд проведення лабораторних робіт з геометрії в
старших класах технічного профілю – один з шляхів реалізації
діяльнісного підходу в навчанні, який забезпечує формування необхідних
майбутньому інженеру компетентностей.
Під лабораторною роботою з математики ми розуміємо форму
організації навчальної діяльності учнів, що забезпечує формування
операційних і конструктивних умінь учнів. Лабораторні роботи крім
посилення прикладної спрямованості навчання мають бути пов’язані з
навчальним матеріалом та сприяти його засвоєнню. Головна задача
лабораторних робіт – озброїти учнів вміннями та навичками застосовувати
математичні методи для дослідження нематематичних обєктів. Для
геометрії це – створення геометричної моделі реального об’єкта (зокрема
засобами комп’ютерних програм), дослідження властивостей створеної
моделі та її перетворення, інтерпретація отриманих результатів,
обчислення геометричних числових характеристик реальних об’єктів
(відстань, кути, площа, об’єм), оцінювання похибки обчислень і т.д.
Коло лабораторних робіт з геометрії та їхній характер можуть бути
різноманітними: демонстраційні лабораторні роботи; проведення
експериментів з метою висування або спростування гіпотез (в тому числі і
за допомогою комп’ютерних програм); обчислення геометричних
числових характеристик реальних об’єктів за їх моделями або
кресленнями; застосування знань для розв’язання практичних задач
(вимірювання на місцевості, обчислення числових геометричних
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характеристик деталей чи інших об’єктів навколишнього світу), тощо. За
формою організації лабораторні роботи можуть бути: індивідуальні;
групові; колективні. За формою представлення результату: текстові;
графічні; статистичні; мультимедійні (у вигляді презентацій, веб-квестів).
Ідея використання лабораторних робіт з геометрії реалізована нами в
навчальному посібнику «Геометрія для майбутніх інженерів». В посібнику
представлені розробки лабораторних робіт з курсу стереометрії. До кожної
роботи представлена інструкція з її виконання. Хід роботи
супроводжується евристичними підказками (зазначення евристичного
прийому, який доцільно використати на цьому кроці роботи) та
інформаційними підтримками (теоретичними фактами, що обґрунтовують
правильність тих чи інших дій). Евристичні підказки разом з
інформаційною підтримкою можуть служити алгоритмом виконання
лабораторної роботи. Частина лабораторних робіт розроблена на основі
програмних засобів GRAN 1_New, GRAN 2D, GRAN 3D, DG (рис. 1).
Евристичні підказки та інформаційна підтримка в таких роботах прихована
від учнів. У разі потреби учень може скористатись активними кнопками та
відкрити необхідні підказки.
Кількість лабораторних
робіт, їхній зміст, форми проведення та представлення результатів має бути визначений вчителем в залежності від рівня підготовки учнів, наявності сучасних засобів навчання, часу, що
виділений на вивчення предмету.
Однак на нашу думку систематичне проведення таких робіт
сприятиме реалізації діяльнісного підходу в навчанні. В процесі
Рис.1. Вікно лабораторної роботи
таких робіт формуються всі скла«Побудова зображення правильного
дові математичної компетентності
майбутнього інженера: процедурна трикутника за заданими елементами» на
основі програми DG з відкритою
(закріплюються алгоритми розінформаційною підтримкою
в’язання типових задач), логічна
(відтворюються дедуктивні доведення тверджень), технологічні (побудова
комп’ютерних чи інших моделей), дослідницька (інтерпретація та
систематизація) результатів роботи, методологічна (використання тих чи
інших математичних методів).
ЛІТЕРАТУРА
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НАЙВАЖЛИВІШЕ – ЗНАННЯ УЧНІВ
О.Б.Савчук,
Обласна спеціалізована школа-інтернат “Фізико-технічний ліцей
при Івано-Франківському національному університеті нафти і газу”,
м. Івано-Франківськ, УКРАЇНА
“Метод розв’язання є добрим, якщо з
самого початку ми можемо передбачити – і
надалі підтвердити це, – що, використовуючи
цей метод, ми досягнемо мети”
Готфрід Вільгельм Лейбніц
В пояснювальній записці програми з математики в розділі
“Організація навчально-виховного процесу” підкреслюється, що
“найважливішою особливістю організації навчального процесу в умовах
сьогодення є орієнтація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня
математичної підготовки”. Цей рівень зафіксований в розділі програми
“Основні вимоги до математичної підготовки учнів” і конкретизований
Державним стандартом фізико-математичної освіти в Україні.
Сформульовані вище положення ставлять вимоги сучасного
суспільства до рівня загальної освіти, яку отримує наша молодь сьогодні.
При цьому вимоги безумовного досягнення обов’язкового рівня підготовки
необхідно розуміти так: знання і уміння всіх учнів повинні бути не нижче
визначеного програмою опорного рівня; одночасно повинні бути створені
умови і для більш глибокого оволодіння матеріалом, для максимального
розвитку школярів, які мають здібності та виявляють інтерес до
математики.
Може здатися, що деякі завдання надзвичайно прості і зовсім не
вимагають до себе особливої уваги. Однак, домогтися того, щоб кожен
учень вільно виконував такі завдання, надзвичайно складно. Практика
показує, що значна частина учнів не володіє в деякій степені
найелементарнішими опорними вміннями та навиками. І уява вчителя про
це нерідко буває досить далека від реального стану справ. Так, наприклад,
коли вчителі знайомляться зі змістом спеціальних перевірочних робіт,
направлених на виявлення умінь розв’язувати задачі обов’язкового рівня,
то реакція їх буває однозначна: вони оцінюють пропоновані завдання як
прості і виражають впевненість, що їх легко розв’яжуть більшість учнів.
Отримані ж результати часто переконують вчителя у зворотньому і є для
нього, як правило, повністю неочікуваними: він з подивом виявляє, що не
тільки слабовстигаючі учні, але і ті, які мають 7-9 балів, тобто в бальній
системі перебувають на достатньому рівні знань, теж допускають грубі
помилки, що свідчить про суттєві недоліки в їх підготовці. В цьому
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нерідко і заключається “механізм” дуже добре відомий всім вчителям,
коли учень, який не викликав ніякої тривоги, раптом, на якомусь етапі
починає дуже погано вчитися. І вчителі в цих випадках подивовано
задають собі запитання: “Що ж трапилося?” А все сталося доволі просто:
“пробіли” в знаннях учня нагромадилися і досягли “критичної точки”,
перетворилися в дуже важкий вантаж, який значно заважає рухатися
вперед. І саме тому значна кількість школярів вважають, що шкільну
математику вивчити дуже важко і знати просто неможливо. Особливо це
стає помітним у старшій школі. Таким чином, досвід показує, що вчитель
повинен звернути особливу увагу до досягнення всяма учнями рівня
обов’язкової підготовки.
Не варто думати, що така увага до досягнення рівня обов’язкової
підготовки може здійснюватися тільки в ущерб більш глибокому
засвоєнню матеріалу, в ущерб інтересів сильних учнів, здібних досягнути
значно більшого в оволодінні шкільним курсом математики. По-перше,
оволодіння опорними уміннями і навиками важливе для всіх учнів. Ніяка
творча ініціатива, ніяка пізнавальна самостійність не можуть бути
успішними, якщо в учня відсутня база елементарних умінь і навичок.
Міцні основи, отримані школярами, можуть тільки допомогти їм в
розширенні і поглибленні знань, але ні в якому разі не зашкодити цьому.
По-друге, саме для сильного учня важливий склад і підготовка класу, в
якому він навчається, так званий фон. Слабенький клас і сильного учня
тягне вниз, не дає в повній мірі проявляти його можливості. Вчителі добре
знають, наскільки велика буває різниця в підготовці, в розвитку між
учнями, що мають явну схильність та інтерес до математики, але
навчаються в різних за рівнем знань класах. І, на кінець, варто зізнатися
собі, що матеріал обов’язкового рівня знань учнів в своїй сукупності
охоплює всі основні типи задач. В цьому смислі вони є опорними і якщо
учень дійсно вміє їх розв’язувати, то він зможе впоратись із розв’язанням
більш широкого кола задач. Наприклад, вміючи розв’язувати рівняння

4 x 5x + 1
−
= 3 і квадратні рівняння загального вигляду, учень без
3
2
x 2 − 3 5x
−
= 1.
сумніву розв’яже і рівняння
2
3

типу

Відзначу, що учня потрібно не тільки вчити математиці. Вчитель
повинен виражати щире задоволення результатами роботи учнів, які
вчаться на обов’язковому рівні, заохочувати їх просування. У відношенні
до них слід виключити зневагу або байдужість. Єдине, що учень повинен
розуміти й усвідомлювати рівень своїх навчальних досягнень.
Зовнішнє незалежне тестування учнів в Україні здебільшого
розклало деякі крапки в рівні навчальних досягнень учнів. Здебільшого
стало зрозумілим: для того щоб ЗНО було результативним необхідні
знання.
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РОЛЬ ЕВРИСТИЧНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
Л.А.Саран, Л.Ю.Кузнецова, О.П.Попова,
Запорізький національний технічний університет,
м. Запоріжжя, УКРАЇНА
E-mail: popovaelena777@gmail.com
Розвинутий творчий потенціал сучасного інженера стає сьогодні
неодмінною умовою інтенсивного інноваційного розвитку країни і
сприятливим фактором формування її позитивного іміджу в
європейському просторі.
Творчий потенціал інженера – складне професійно-особистісне
формування фахівця, яке забезпечує виконання ним професійних
обов’язків на якісно новому, творчому рівні й складається з багатьох умінь
і особистісних якостей, розвинутих під час навчання у вищому технічному
навчальному закладі. Творче мислення – найважливіша складова творчого
потенціалу інженера, тому метою його математичної підготовки стає
формування евристичних умінь, які забезпечують високу продуктивність
професійно-орієнтованого інженерного мислення [2].
Проблема реалізації евристичних ідей, діалектика евристичної діяльності в
навчанні математики і підготовці інженерно-технічних кадрів відображені у
працях таких відомих науковців, як Г.С.Альтшуллер, В.І.Андрєєв, Г.П.Бевз,
М.І.Бурда, П.М.Ерднієв Ю.М.Колягін, Ю.М.Кулюткін, Т.М.Міракова,
В.М.Осинська, Ю.О.Палант, Д.Пойа, Г.І.Саранцев, Є.Є.Семенов, О.І.Скафа,
З.І.Слєпкань, В.М.Соколов, Н.А.Тарасенкова, Л.М.Фрідман, А.В.Хуторськой
C.І.Шапіро та інші.
Спираючись на О.І.Скафу [5], ми розуміємо під навчальнопізнавальною евристичною математичною підготовкою майбутніх
інженерів таку діяльність, яка організується викладачем математики з
використанням різноманітних евристичних засобів та спрямована на
створення нової системи дій з метою встановлення невідомих раніше
закономірностей, на формування процесів, які забезпечують пізнавальнотворчу діяльність, у результаті якої студенти активно оволодівають
знаннями та евристичними уміннями, формують пізнавальні мотиви та
організаційні якості, розвивають свій творчий потенціал.
З метою втілення у практику математичної підготовки майбутніх
інженерів системи професійно-спрямованих евристичних умінь і методів
творчої діяльності вважаємо за необхідне дотримуватися наступних
основних положень в роботі математичних кафедр інженерних ВНЗ:
• професійно-орієнтована математична підготовка майбутнього
інженера повинна бути спрямована на формування, перш за все, знань і
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евристичних умінь методологічного характеру, які забезпечують фахівця
універсальними підходами до розв’язку творчих завдань різної тематики
(за В. Плахотником, формування «фахівця вихованого» [3]);
• зміст математичної підготовки повинен включати в себе
професійно значущий для студентів І-ІІ курсів матеріал на основі змісту
загально технічних та спеціальних дисциплін, відповідні евристичні
уміння і види діяльності, завдання з можливістю розв’язання різними
методами [2];
• застосування евристичних методів у процесі розв’язання
математичних завдань необхідно спрямовувати на формування як логічної,
так й інтуїтивної складових творчого інженерного мислення; за
В.І.Андрєєвим, в роботі викладача і студента повинна існувати певна
система евристичних правил, розроблених з урахуванням закономірностей
і принципів педагогічного управління і самоуправління особистості з
метою розвитку інтуїтивних процесів діяльності у розв’язанні творчих
задач [1];
• необхідною стає постійна педагогічна підготовка і перепідготовка
викладачів математики технічних ВНЗ у напрямі засвоєння теоретичних і
методичних знань з формування у майбутніх інженерів інтелектуальноевристичних здібностей, а саме: генерування ідеї; науково-технічного
фантазування; асоціативності пам’яті, відображення і встановлення в
свідомості нових зв’язки між компонентами задачі; бачення протиріччя і
проблеми; переносу знань і умінь у нові ситуації; переборення інерційності
власного мислення; незалежності та критичності мислення [4].
Отже, цілеспрямована педагогічна діяльність у напрямі втілення
принципів професійно-евристичного навчання в систему математичної
підготовки майбутніх інженерів надає можливість ефективно формувати
продуктивне мислення студентів і розвивати їх творчий потенціал.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой
личности / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 238 с.
2. Максимова Т. С. Методика формування професійно-орієнтованої
евристичної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів на
практичних заняттях з вищої математики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 /
Максимова Тетяна Сергіївна. — Донецьк, 2006. — 285 с.
3. Плахотник В. Рушійни сили виховання в математиці / В. Плахотник //
Математика в школі. – 2004. – № 5. – С. 4–9.
4. Слєпкань З. Формування творчої особистості учня в процесі
навчання математики / З. Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – № 1. –
С. 6–9.
5. Скафа Е. И. Эвристическое обучение математике: теория, методика,
технология. Монография / Е. И. Скафа. – Донецк : Изд-во ДонНУ, 2004. – 439 с.

91

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ
В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ГУМАНІТАРНИХ КЛАСІВ
З.О.Сердюк,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
E-mail: serdyuk_z@ukr.net
Під час вивчення нових математичних фактів, ознайомленні з новими
об’єктами та явищами, учні-гуманітарії дуже часто запам’ятовують лише їх
візуальну оболонку. При цьому особливості змісту залишаються поза увагою
учнів. Пізніше, на етапі засвоєння того чи іншого факту чи його використанні у
конкретному завданні в учнів виникають певні труднощі: вони не знають як
правильно скористатися цим фактом, як змінити його візуальну оболонку
відповідно до змісту певного завдання. Або ж навпаки, учні розуміють зміст
певного математичного факту, але не можуть правильно пов’язати його з
можливими візуальними оболонками. При цьому нерідко виникають конфлікти
між візуальним і логічним. Тому для ефективного засвоєння учнямигуманітаріями математичних фактів необхідно приділяти спеціальну увагу
процедурам упізнавання і розпізнавання. Першу з них ми пов’язуємо з
візуальним аналізом, а другу – зі змістовим.
До математичних фактів, які вивчають у шкільному курсі математики,
належать аксіоми, теореми, формули. У курсі математики старших класів
(алгебри й початків аналізу і стереометрії) учням необхідно засвоїти велику
кількість досить складних математичних формул та, основне, вміти правильно
їх використовувати під час розв’язування різноманітних завдань. Саме при
цьому в учнів часто виникають утруднення у зв’язку з:
1) неточним запам’ятовуванням формул;
2) заміною правильної формули на схожу за формою;
3) неправильним використанням змісту формули;
4) невмінням правильно (раціонально) обирати потрібну формулу
відповідно до змісту завдання.
Дуже часто під час вивчення різних математичних формул в учнівгуманітаріїв зорове упізнавання формули та розпізнавання її змісту не
співпадає. Тобто одна із складових змістового аналізу – візуальна або смислова,
залишається для учнів нерозкритою зовсім або частково. Одним із наслідків
цього є утворення так званої спайки між формою і змістом. Лише за умови
поєднання візуального та смислового аналізу певної математичної формули,
учні зможуть не просто запам’ятати її, але й правильно використовувати в
різних завданнях.
Для запобігання появи помилок і попередження утворення спайок між
змістом і формою доцільно запропонувати учням усні та письмові вправи з
візуальними акцентами на тому чи іншому елементі формули, яку необхідно
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засвоїти.
На етапі засвоєння нового матеріалу важливо пропонувати учням-гуманітаріям спочатку завдання на упізнавання, а потім – на розпізнавання формул.
У завданнях на упізнавання формул важливо використовувати
візуальні аналогії. Це допоможе учням в подальшому не зупинятися на
етапі візуального аналізу, а поступово переходити і до змістового аналізу.
Доцільно пропонувати учням завдання, в яких здійснюється:
1) кількісний аналіз даної формули. В цих завданнях варіюється
кількісний склад формули;
2) покомпонентний аналіз формули. В таких завданнях кількість
елементів формули залишається незмінною, а варіюється значення одного
чи кількох компонентів даної формули;
3) зіставний аналіз принаймні двох формул, які є різними за змістом,
але мають схожі оболонки.
Наприклад, під час вивчення формули об’єму піраміди доцільно
запропонувати учням завдання на зразок наступних чотирьох завдань. Їх
виконання важливо не розривати у часі. Завдання 1 передбачає кількісний
аналіз формули, що вивчається, завдання 2 і 3 – покомпонентний аналіз (у
завданні 2 варіюється один компонент, а в завданні 3 – два).
Дано піраміду, в якої S – площа основи піраміди, H – довжина висоти
піраміди, h – висота однієї з бічних граней піраміди, l – бісектриса однієї з
бічних граней піраміди.
Завдання 1. За якою із запропонованих формул можна обчислити
об’єм довільної піраміди?
1
1
1
1
А. V = S ⋅ H ⋅ l ; Б. V = S ; В. V = S ⋅ H ⋅ l ⋅ h ; Г. V = S ⋅ H .
3
3
3
3
Завдання 2. За якою із запропонованих формул можна обчислити
об’єм довільної піраміди?
1
2

2
3

1
6

1
3

А. V = S ⋅ H ; Б. V = S ⋅ H ; В. V = S ⋅ H ; Г. V = S ⋅ H ; Д. V = S ⋅ H .
Завдання 3. За якою із запропонованих формул можна обчислити
об’єм довільної піраміди?
1
2
1
1
А. V = S ⋅ H ; Б. V = S ⋅ h ; В. V = h ⋅ H ; Г. V = S ⋅ l ; Д. V = l ⋅ H .
3
3
2
6
До завдань на розпізнавання доцільно приступати лише після того,
як учні добре засвоїли кількісний склад формули. У таких завданнях
важливо, щоб зміст формули був загорнутий в іншу оболонку (вербальну,
графічну тощо).
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ПРО РОЛЬ АНАЛОГІЇ В КОНСТРУЮВАННІ ТА ПРОЦЕСІ
ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ
Ю.А.Скрипченко,
Чернігівський держ. педуніверситет ім. Т.Г.Шевченка,
м. Чернігів, УКРАЇНА
Аналогія властива всьому нашому мисленню. А саме вона має місце
у повсякденній мові та тривіальних умовиводах, художніх творах та у
високих наукових досягненнях. Ступінь аналогії може бути різною. Люди
часто застосовують туманні, двозначні, неповні або не достатньо з’ясовані
аналогії, але аналогія може досягнути рівня математичної точності.
Аналогія – це прийом розумової діяльності, спрямований на
отримання нових знань про властивості, ознаки, відношення предметів і
явищ, що вивчаються, на підставі знань про їх часткову подібність [5].
Вона має велике значення для формування творчого мислення учнів.
У навчальному процесі аналогію розглядають як прийом розумової
діяльності і як результат певних міркувань.
Евристичне правило-орієнтир цього прийому містить таку послідовність
операцій:
- визначити мету дії;
- розглянути деякі властивості або відношення об’єкту, що
вивчається;
- пригадати, чи не зустрічався раніше схожий предмет;
- якщо так, то пригадати всі його властивості;
- порівняти властивості першого та другого предмета;
- якщо другий предмет має властивості, не виявлені поки що в
першому предметі, ствердити їх наявність в об’єкті, що
вивчається;
- зробити висновок відповідно до поставленої мети [4].
Аналогія в навчальному процесі сприяє висуванню гіпотези, вона
постійно присутня і в інших мислительних прийомах та способах
навчальної роботи. Її використання в процесі формування понять сприяє
активізації розумової діяльності учнів і формуванню їх евристичної
діяльності, допомагає запам’ятати головне в матеріалі що вивчається [4].
Аналогії відіграють велике значення в процесі пошуку розв’язування
задач, а також у конструюванні задач, аналогічних даним, але більш
складних.
Про сказане вище свідчить зміст теоретичного та задачного
матеріалу чинних підручників та посібників з курсу геометрії основної
школи, серед яких [1], [2].
Для обґрунтування сказаного проаналізуємо зміст задачного
матеріалу §1 „Чотирикутник та його елементи” з розділу „Чотирикутники”,
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запропонованого у чинному шкільному підручнику [1]. Більшість задач
цього параграфа складена з метою використання теоретичного матеріалу
під час розв’язування певних практичних питань. Розв’язування ряду задач
потребує використання раніше відомих учням математичних фактів,
зокрема знань про суму кутів трикутника, розуміння нерівності трикутника
та інших, а також володіння алгебраїчним методом розв’язування
планіметричних задач.
До задач, які потребують використання алгебраїчного методу,
відносяться наступні.
7. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо його периметр дорівнює
140 см, а одна з його сторін в n разів менша від кожної з інших, причому:
1) n = 2; 2) n = 3; 3) n = 9.
18. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо його периметр дорівнює
66 см, одна сторона більша за другу на 8 см і на стільки ж менша за третю,
а четверта сторона – в три рази більша за другу.
34. Чотирикутник розбито діагоналлю на два трикутники, периметри
яких 30 см і 40 см. Знайдіть довжину діагоналі, якщо периметр
чотирикутника дорівнює 50 см.
Згадані задачі різних рівнів складності, але аналогічні за способом
розв’язування. Використання способу поступово ускладнюється завдяки
умовам сконструйованих у підручнику задач. Дві перші з них більш
простіші, а остання потребує володіння евристичними прийомами пошуку
розв’язування задач під час побудови алгебраїчної системи, яка є
математичною моделлю цієї задачі, та під час розв’язування такої системи.
Цю задачу також можна розв’язати використовуючи геометричну
інтерпретацію алгебраїчних міркувань.
Аналіз сучасної навчально-методичної літератури переконує у
необхідності володіння учнями аналогією як загальним прийомом пошуку
розв’язування планіметричних задач.
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ПРО ЗМІСТ І ОПЕРАЦІЙНИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЙОМУ ВВЕДЕННЯ ДОПОМІЖНИХ ВЕЛИЧИН
ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТЕРЕОМЕТРІЇ
Ю.Л.Сморжевський,
Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка,
м.Кам’янець-Подільський, УКРАЇНА
В сучасній дидактиці велика увага приділяється евристичному
навчанню, яке передбачає оволодіння учнями навчальними уміннями й
навичками при вивченні основ наук, зокрема, математики, розвиток їх
евристичної діяльності. Ця діяльність включає в себе: а) самі творчі
процеси по створенню математичних понять, їх властивостей і відношень;
б) пізнавальні процеси, необхідні для супроводження творчості;
в) організаційні, методологічні, психологічні та інші процеси, які
забезпечують творчу і пізнавальну діяльність учнів [5].
Ми розглядаємо евристичну діяльністю як навчальну сумісну
діяльність вчителя й учнів, учнів між собою для відкриття нового знання
про математичні об’єкти, прийоми постановки і розв’язання пов’язаних з
ними задач, в тому числі і прикладних задач математики [3].
Для розвитку такої діяльності потрібно цілеспрямовано формувати в
школярів загальні і спеціальні прийоми евристичної діяльності на уроках
математики .
Під прийомами евристичної діяльності розуміють специфічні
прийоми, які людина сформувала в собі в процесі розв'язування одних
задач і свідомо переносить їх на розв'язання інших задач [1].
До загальних ми відносимо прийоми, які використовуються при
вивченні різних предметів, а до спеціальних – ті прийоми, що
використовуються лише при вивченні шкільного курсу стереометрії.
До спеціальних прийомів евристичної діяльності старшокласників
ми відносимо такі прийоми, як: введення допоміжних величин
(допоміжного відрізка, допоміжного кута); введення допоміжних побудов;
введення допоміжних задач; переформулювання задач.
У багатьох задачах стереометрії вдається побудувати такі
трикутники, в які входять задані лінійні і кутові елементи; тим самим є
можливість знайти в побудованому трикутнику потрібні елементи і
виразити їх через задані елементи.
Однак, є немало і таких стереометричних задач, в яких дані лінійні
елементи не входять ні в один з трикутників, що містять у собі дані кути;
крім того, бувають задачі, в яких даються тільки кути.
У таких задачах для знаходження шуканих невідомих вводять
допоміжні величини. За допомогою цих допоміжних величин шукані
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величини задаються як неявні функції від відомих або раніше знайдених
величин. Вводяться або допоміжні відрізки, або допоміжні кути.
Операційний склад даних прийомів наступний: визначити мету дії;
розчленити задачу на частини; до частин поставити запитання так, щоб
отримати наслідки; шукані величини задати як неявні функції від відомих
або раніше знайдених величин; сформулювати висновок.
Розглянемо кожен з цих випадків.
1. Введення допоміжного відрізка.
Допоміжний
відрізок
вводять
при
розв’язуванні
таких
стереометричних задач, в яких не дано лінійних елементів і треба знайти
певну залежність між кутами. У цих задачах величину введених
допоміжних відрізків звичайно знайти не можна, але для розв’язування
задачі це не завжди потрібно [4].
Введенням допоміжного відрізка користуються і при розв’язуванні
задач, в яких задані лінійні величини не входять в один трикутник з
заданими кутами.
Розв’язування таких стереометричних задач введенням допоміжного
відрізка зводиться до складання рівняння для знаходження одного з
невідомих відрізків, який легко зв’язується з даними елементами; шукану
величину знаходять за допомогою знайденого відрізка [2].
2. Введення допоміжного кута.
Як і введення допоміжного відрізка, так і введення допоміжного кута
застосовується у тих випадках, коли даний лінійний елемент не входить ні
в один з тих трикутників, що мають дані кути. Крім того, цей прийом може
застосовуватись і в інших випадках.
Введення допоміжного кута корисно використовувати і при
розв’язуванні стереометричних задач на доведення.
Введення допоміжних величин активізує мислення учнів, розвиває їх
евристичну діяльність.
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CИСТЕМА ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ПРИРОДНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Л.О.Соколенко,
Чернігівський держ. педуніверситет ім. Т.Г.Шевченка,
м.Чернігів, УКРАЇНА
E-mail: liliy9@micro.net.ua
Наповнення навчального процесу прикладними задачами є одним з
головних шляхів реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу
алгебри і початків аналізу.
Під прикладними задачами ми розуміємо задачі, які виникають поза
курсом математики і розв’язуються математичними методами та
способами, що вивчаються в шкільному курсі.
Проблема відбору ілюстративного матеріалу (сучасність, актуальність,
тематика задач); розкритість питання здійснення взаємозв’язку математики з
іншими шкільними предметами, зокрема біологією, хімією, а також
медициною в плані прикладної спрямованості; розробленість методики
навчання розв’язувати прикладні задачі з урахуванням розумових дій, що
входять до складу діяльності при розв’язуванні задач; зміст навчального
матеріалу курсу алгебри і початків аналізу, що відповідає чинній програмі з
математики для загальноосвітніх навчальних закладів [1], cтан проблеми у
навчально-методичній літературі, зокрема у чинних шкільних підручниках та
існуючих посібниках, і шкільній практиці переконують у необхідності
створення системи прикладних задач природничого характеру для
профільного навчання математики [3].
Cтворюючи цю систему, ми сформулювали специфічні вимоги до
прикладних задач природничого характеру, які використовуються під час
вивчення шкільного курсу алгебри і початків аналізу, та дидактичні
вимоги до системи прикладних задач [4].
Система задач поєднує задачі прикладного характеру, що приводять
до математичних понять з прикладними задачами на застосування цих
понять. До неї увійшли задачі прикладного характеру, які доцільно
розглядати поряд з задачами чинних шкільних підручників. Система
містить тринадцять типів задач [3].
Серед прикладних задач на застосування математичних понять
зустрічаються задачі, математична модель яких міститься в умові задачі, та
задачі, розв’язування яких передбачає побудову моделі.
Прикладні задачі, математична модель яких міститься в умові задачі,
вносять елемент зацікавленості в процес навчання, але їх розв’язування
значно простіше у порівнянні з розв’язуванням неформалізованих
прикладних задач.
Розумові та практичні дії, володіння якими необхідне для
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розв’язування цього типу задач, складають так званий мінімум дій,
необхідний для розв’язування будь-якої прикладної задачі системи [2, 21].
Під час розв’язування неформалізованих прикладних задач п’ята дія
щойно згаданого мінімуму (виділення з умови задачі математичного
співвідношення, яке складає математичну модель прикладної задачі)
замінюється декількома розумовими і практичними діями, володіння
якими необхідне для побудови математичної моделі, серед яких: 1) вибір
даних, необхідних для розв’язування задачі; 2) заміна вихідних термінів
вибраними математичними еквівалентами; 3) встановлення математичних
співвідношень між введеними змінними і параметрами задачі
(безпосередня побудова алгебраїчної моделі ) та ін. [2, 22].
Саме такі задачі і є безпосередньо засобом формування евристичної
діяльності учнів під час вивчення шкільного курсу алгебри і початків
аналізу старшої школи.
Згадана система прикладних задач природничого характеру складає
основу нового посібника ”Прикладні задачі в курсі алгебри і початків
аналізу. Практикум” [5], який створений нами та найближчим часом буде
надрукований.
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МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Ю.М.Ткач,
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
м. Чернігів, УКРАЇНА
У зв’язку з прийняттям Концепції профільного навчання в старшій школі
[1] та профілізацією у 10-11(12) класах постала необхідність розробки моделі
діяльності суб’єктів процесу навчання в умовах різних профілів навчання,
зокрема під час навчання математики в класах економічного профілю.
Навчання математики в класах економічного профілю ми розглядаємо як
процес взаємодії вчителя та учнів по досягненню мети і виконання завдань
навчання та виховання. Учителю відводиться роль організатора та керівника
цього процесу. Саме вчитель ставить мету і визначає завдання діяльності учнів,
яка має відбутись, спрямовує хід процесу навчання, пропонує учням необхідні
для досягнення поставленої мети знання та практичні завдання.
Коли неможливо відразу розпочати пізнання сутності об’єкта і не існує
умов для безпосереднього оволодіння ним, тоді звертаються до моделювання.
Модель діяльності суб’єктів процесу навчання математики в класах
економічного профілю призначена для визначення мети, завдань, змісту
навчально-виховного процесу та процесу формування елементів економічної
грамотності засобами математики; вивчення умови можливого зближення між
ймовірними, очікуваними і бажаними змінами об’єкта, що вивчається;
виявлення рівня готовності учнів до формування елементів економічної
грамотності засобами математики в профільному класі.
Модель діяльності суб’єктів процесу навчання повинна бути еталоном, на
досягнення якого спрямований навчально-виховний процес загальноосвітнього
навчального закладу, та еталоном для самоконтролю професійних якостей
учителя, які формуються в процесі навчання, самоосвіти і самовиховання учнів.
В результаті побудови моделі діяльності суб’єктів процесу навчання
математики в класах економічного профілю стає можливим:
- визначити мету навчання учнів;
- конкретизувати вимоги до учня, як суб’єкта навчання;
- допомогти учням усвідомити значення математичної освіти в їх
допрофесійному становленні;
- активізувати процес самопізнання учнів та зробити його більш
ефективним;
- здійснити контроль за ефективністю та результативністю процесу
формування основ економічної грамотності засобами математики.
Ефективність формування елементів економічної грамотності
засобами математики залежить від багатьох факторів. На нашу думку
головним фактором є системне бачення учителем цієї проблеми. Таке
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бачення
передбачає модель діяльності суб’єктів процесу навчання
математики в класах економічного профілю.
До основних елементів цієї моделі ми відносимо: суб’єкти навчання
(учитель, учень), загальні цілі навчання, мета навчання, завдання навчання,
зміст роботи вчителя, організаційні умови навчання, основні форми та
методи навчання, критерії ефективності роботи вчителя та
результативності навчання учнів, результати роботи.
Роботу запропонованої моделі діяльності суб’єктів процесу навчання
математики в класах економічного профілю можна представити таким
чином. Суб’єкт формування елементів економічної грамотності засобами
математики (учитель), усвідомлюючи загальні цілі, дидактичну мету,
завдання, враховуючи рівень навченості та научуваності учнів, за
наявності організаційних умов навчання, визначає зміст, засоби, форми і
методи навчання математики в тому числі додаткових економічних питань,
включених до програми з математики для класів економічного профілю
[2]. Після проведення відповідної роботи аналізуються результати роботи
і, порівнюючи результати із загальною поставленою метою, учитель як
суб’єкт формування необхідних компетентностей учнів вносить необхідні
корективи до навчального процесу, а потім здійснює новий цикл навчання.
У побудованій нами моделі учень також відіграє роль суб’єкту
формування елементів економічної грамотності. Учень вчиться вчитись. Тобто
він здійснює активну цілеспрямовану діяльність, яка полягає у засвоєнні знань,
вмінь, навичок, способів їх набуття, форм поведінки та видів діяльності. Учень
створює власний освітній продукт на основі суб’єктного досвіду. Тому він є
активним учасником навчального процесу.
Отже, можна зробити висновок про те, що така модель діяльності
суб’єктів процесу навчання математики в класах економічного профілю є
самоналагоджувальним механізмом, який дозволяє сформувати в учнів
високий рівень математичної підготовки та розвивати вміння застосовувати
одержані знання та вміння в економіці. Разом з тим, побудована нами модель
не втрати своєї актуальності в умовах 12-річної школи.
ЛІТЕРАТУРА
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2006. – 288 с.
2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В НАЧАЛЬНОЕ И ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ВЫЯВЛЕННЫЕ
ПОТРЕБНОСТЯМИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ*
Н.Х.Тончева,
Шуменский университет “Епископ Константин Преславский”,
г. Шумен, БОЛГАРИЯ
E-mail: natalia_1@abv.bg
Правильный выбор подходящего места проведения пропедевтики
основных математических понятий, позволяет школьникам с легкостью
усвоить и осмысленно использовать эти понятия, как для решения математических задач, так и в своей практической деятельности в реальных житейских
ситуациях. Интуитивное понимание некоторых понятий, позволяет провести
самое ранне ознакомление с ними на эвристическом уровне.
Современное образование направлено к установлению образовательных
моделей, следующих единую логику во всем обучении до получения среднего
образования. Для преодоления некоторых возникших в обучении проблем,
предлагаем схему, которую представляем в данной работе.
Ι Этап

Установление проблемы
возникшей, в процессе
усваивания данного понятия

Диагностика возможного и
найболее удачного места
проведения пропедевтики
для конкретного понятия
ΙΙ Этап

ΙΙΙ Этап

Подбор подходящих методов и
средств для осуществления
качественой пропедевтики
конкретного понятия

Экспериментирование предложенного
подхода и его влияние на усваивание
данного понятия.

Оптимизация методического
инструментариума и его
приложение в обучении

Схема 1
Предложенную схему можно успешно использовать в практике, если

Эта статья осуществляется с помощью фонда Научных исследований ШУ “Епископа
Константина Преславскиого” – № РД- 05-293 / 11.03.2009
*
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созданы прочные связи между экспертными коллективами, работающими
над действующими на национальном уровне учебными программами для
разных образовательных этапов.
В полном тексте доклада, предлагаем рассмотреть приложение
Схема 1, на примере решения одной проблемы обучения математики, а
именно введения в теорию вероятностей, что в Болгарии в основном
осуществляется в 10 классе. Тут понятие вероятность появляется в одном
позднем этапе развития ребенка. Из-за нехватки пропедевтической основы,
понятие сильно формализуется. В обучении не достаточно используется
эвристический подход, который особо удачен для естественного введения
данного понятия. Школьники пытаются использовать суть „вероятности”,
становясь на знакомый им детерминистический подход, что приводит к
ряду проблем в обучении. Следуя предлагаемую схему, легко найти
удачное место и подход реализующий оптимальное использование
эвристического подхода в раннем возрасте.
Настоящей работой, осознавая свои правомочия, акцентируем в
основном на идее стимулировать учителей из прогимназиального и
гимназиального этапа, задуматься какие из проблем, которые они встречают в
обучении по определенным темам, проявляются в определенных недостатках
в обучении на раннем этапе. Обычно опытные педагоги умеют правильно
диагностировать необходимость пропедевтической основы данного понятия
для его успешного усваивания, но они редко делятся своими идеями решения
этих проблем. По нашему мнению, работа над подобными проблемами, может
быть интересным направлением развития исследовательской работы учителей,
на их пути на получение профессионально-квалификационной степени и
привести к интересным результатам, которыми они смогут поделится с
коллегами с помощью публикаций в электронных и бумажных
образовательных изданиях.
Для примера дадим несколько идей на выбор тематики, в которой
могут быть найдены интересные решения использования пропедевтики в
раннем этапе обучения. Для учителей, которые желают проследить ход
представленной схемы мы бы посоветовали рассмотреть, например:
 Элементы математической логики.
 Теория множеств.
 Основные понятия стереометрии.
Другая интересная сторона рассматриваемой схемы, может быть
совместная работа учителей разных этапов обучения, например учителя,
преподающего в 10-11 классах и учителя, работающего с детьми 5-6 лет.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ – ОСНОВНОЙ
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ∗
Т.Л.Трайчев,
Шуменский университет “Епископ Константин Преславский”,
г. Шумен, БОЛГАРИЯ
Формирование умения решения задач – одна из основных целей обучения
математике (ОМ). Так как его формирование является сложным и
многостепенным процессом и основным фактором успешного формирования,
следовало бы рассматривать формирование умения приложения некоторых
методов решения задач (УПМРЗ). Умение операционного типа определяется
системой факторов, указанных в разработке [1, с.139-144], [2, с. 122,123] и [3,
с.276-278]. Основными группами факторов, определяющих УПМРЗ, являются:
1) математические знания, рассмотренные в [4]; 2) математические задачи,
рассмотренные в [2]; 3) методы решения задач. В настоящей разработке
рассматриваем фактор „Методы решения задач-МРЗ”.
Формирование знаний МРЗ является сложным педагогическим и
математическим процессом. Необходимо принимать во внимание
возрастные и психологические особенности учащихся. Основные действия
в его формировании укажем в следующей структурной схеме:
МРЗ

Задачи

Структурные схемы,
определения
Логическая основа
Указание к применению

Основные типы

Знания
по
МРЗ

образцы
Самостоятельная работа

Контрол

Формирование основных компонентов факторов МРЗ следует
рассматривать в следующей последовательности:
1. Формирование опорных знаний МРЗ:
1.1. Ознакомление учеников с основными правилами для
составления верных умозаключений;
1.2. Построение знаний для выводов как следствий или достаточных условий;
1.3. Ознакомление учеников с определениями, структурными схемами и
логическими основами МРЗ;
Для начала нужно ознакомиться с синтетическим методом (СМ) (самый
∗

Спосирована проектом №РД-05286/2009
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близкийо к мышлению учеников), после чего нужно ознакомиться и с
аналитическим методом по схеме ПАП (АМ по схеме на ПАП). Например:
После достаточного количества задач – образцов – которые определяются
уровнем обучения и обучаемости учеников, можем ознакомить учеников с
определением СМ: Если A ⇒ B обозначим одной задачей А – условие, В –
заключение (искомое в задаче), будем иметь ввиду, что решаем задачу по
СМ, если исходя из условия А получаем как следствие В (заключение).
Структурная схема СМ следующая:

A ⇒ A1 ⇒ A2 ⇒ ................. ⇒ An1 ⇒ B

т.е. A⇒ B
условие
промеждуточные звенья Аi ∈ НУ для Ai
Заключение
задано
(i=1÷n)
цель
Решение задач по этому методу логически основывается на: 1) много;

кратном применении силогизмаправила отбора (modus ponnes)
2) расширенном правиле силлогизма

Ai −1 → Ai ; Ai −1
;
Ai

A → A1 ; A1 → A2 ;.... An → B
A→B

1.4. Предложение системы упражнений задач для укрепления знаний
соответствующего МРЗ.
2. Формирование умений открытия МРЗ – подходящего для решения
определенного типа задач:
2.1.Формирование знаний и умений для отбора основной информации в
условиях задачи – определение ее типа и указание конкретной знаней
2.2. Предоставление указаний для выбора подходящего метода
решения задач, изготовление плана решений, посредством подходящей
структурной схемы (характерной для соответствующего МРЗ)
2.3. Реализация решения задачи – сохраняя определенную символику
и причинно-следственные связи, характерные для соответствующего МРЗ.
2.4. „Обзор задачи” – акцентирование на причинах, которые привели к выводу
о выборе определенного МРЗ способах „подсказки” для определенного МРЗ.
3. Целенаправленное применение МРЗ – этап самостоятельного
применения МРЗ: 3.1. Самостоятельное анализирование задач; 3.2. Самостоятельный выбор МРЗ; 3.3Реализация решений.
Успешное формирование УПМРЗ обеспечит целостность и прочность
при формировании умения решений задач, что даст возможность к доступности
и сознательности при усвоении математических знаний и умений.
ЛИТЕРАТУРА
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САМОПРОВЕРКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
И ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
З.Е.Филер,
Кировоградский педуниверситет им. Винниченко,
г. Кировоград, УКРАИНА
E-mail: filier@rambler.ru
В начальных классах при обучении математике ученики привыкают,
что в учебниках на предлагаемые для решения задачи есть ответы.
Увидев совпадение полученных решений с ответами, ученик с
удовлетворением успокаивается, считая решение верным и законченным.
Между тем, даже там это не гарантирует правильности решения. На
украинский язык слово «решение» переводится как «розв’язання» для
процесса, и «розв’язок» для результата решения. При правильном
результате нет гарантии правильности хода решения и его использования
для сходных задач. Дети часто путают сложение с умножением, получая
для 2+2=4 и 2∗2=4 – один и тот же результат. Поэтому даже в начальной
школе надо приучать детей к необходимости проверки, как всего решения,
так и отдельных его этапов.
Основным приёмом решения задач в средней школе сейчас является
составление и решение уравнений. Проверка правильности решения
уравнений достигается подстановкой найденных корней (решений систем)
в исходные уравнения и установлением справедливости полученных
числовых равенств. Проверять надо, удовлетворяет ли результат условиям
самой задачи. В задачах с буквенными данными приходится проверить
полученное тождество. Иногда предварительно полезно проверить
размерность отдельных членов. При проверке громоздких выражений
можно использовать их рациональные приближения, хотя бы грубые. Если
требуемые равенства выполняются неплохо, то есть надежда на
правильность результата. Увеличив точность приближений, мы должны
получить и более точное приближённое равенство.
С воспитательной точки зрения проверка является элементом
самоотчёта и самоконтроля учащегося. Её систематическое использование
приучает будущего специалиста и гражданина к ответственности за
порученное дело и его результат. Для «рядового» рабочего есть ОТК, который
проверит соответствие с установленными допусками изготовленного изделия
выданному заданию. Для мастеров высокого класса, зарекомендовавших себя
ответственными работниками, установлено право «личного клейма».
Желательно воспитывать у учащихся гордость за правильное решение задач.
Автор ещё с 60-х годов использует метод заучивания малых доз
формализованной информации, который является способом самопроверки
учащимся запоминания необходимой информации. Метод особенно удобен
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для изучения «точных» дисциплин, хотя может быть использован и в
других дисциплинах с большим объёмом необходимых данных.
Удерживание в «оперативной» памяти необходимого объёма такой
информации позволяет не только быстро решать учебные задачи, но и с
помощью ассоциаций находить творческие решения новых задач, вносить
позднее рационализаторские предложения и делать изобретения.
Знакомство с биографиями выдающихся учёных всех времён и народов
показывает наличие у них богатой, иногда феноменальной памяти. Это
делало процесс их творчества быстрым и целенаправленным.
Описываемый метод заучивания преследует простые цели. В
математике школы (без таблиц сложения и умножения, производных и
интегралов) всего лишь 256 определений, теорем, формул, которые надо
запомнить и использовать. Это не мало, но за 7 лет обучения по 35
учебных недель в году, на 1 факт приходится не менее 2 – 3 недель. В
состоянии ли учащийся запомнить такой объём информации при желании?
Безусловно. Для других дисциплин оценки необходимого объёма
запоминания не менее оптимистичны. Больше необходимо для пополнения
словарного запаса иностранного языка. Суть метода: запоминаемая доза
информации (формула, пара слов родного и иностранного языка) – делится
на две части (левая и правая части равенства, например (а – в)3 = а3 – 3а2в
+ 3ав2 – в3). Они записываются на разных сторонах полоски бумаги
размером не более 5∗2 см., например:
sinαcosβ + cosαsinβ =
sin(α+β) =
Левая и правая части формулы равноправны, что и отражено в записи
знака «=». Обычно же лучше запоминают формулу «слева направо», не
узнавая по правой стороне левую. Десяток таких табличек помещают на день в
карман, вытаскивая по одной для проверки запоминания. Угадал – переклади в
другой карман, не угадал – возвращай в первый. Отделить узнанный материал
от неузнанного и работать с последним – в этом суть самообучения. Когда
опустеет первый карман, всё повторяют снова. Дважды узнанное можно
считать заученным.
Проверка правильности решения задачи должна являться неотъемлемым
элементом решения. Преподаватели, жалуясь на нехватку времени на
практических занятиях, не хотят «тратить» его на проверку, не понимая, что
это органическая форма повторения: сложение проверяют вычитанием или,
используя переместительное свойство, сложением в другом порядке;
умножение – делением. Первообразную данной функции проверяют
дифференцированием; определённый интеграл – как площадь соответствующей криволинейной трапеции. Решение дифференциального уравнения можно
проверить, подставляя его в данное уравнение и начальные условия.
Приёмам проверки надо учить, обязывая студентов делать домашние
задания с проверкой, доводя результат до числового ответа.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ
М.О.Філімонова,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: Maria2509@yandex.ru
На сучасному етапі розвитку суспільства однією з актуальних
проблем освітнього процесу є формування практично компетентної
особистості, яка б володіла уміннями моделювати реальні процеси і явища,
аналізувати і порівнювати дані, інтерпретувати результати, оптимізувати,
оцінювати з різною точністю, працювати зі знако-символьним представленням інформації тощо. Проте без розуміння сутності математичного
моделювання вирішити дану проблему неможливо.
Окремі важливі її аспекти, зокрема механізми дослідження методів
математичного моделювання та їх використання в різних галузях науки і
техніки знайшли відображення у роботах В.М.Глушкова, А.М.Тихонова,
Б.В.Гнеденка, А.М.Колмогорова, О.А.Самарського, Г.М.Морозова та ін.
Методичне забезпечення та методика навчання майбутніх учителів
дослідженню математичних моделей засобами інформаційно-комунікаційних технологій розроблені в працях М.І.Жалдака, Н.В.Морзе, Г.О.Михаліна, С.А.Ракова та ін. Методична система формування знань і вмінь
математичного моделювання в процесі математичної та методичної
підготовки вчителів математики в умовах особистісно-орієнтованого
навчання висвітлена у дисертаційному дослідженні Л.Л.Панченко.
Одним із найефективніших засобів реалізації математичного моделювання є розв’язування прикладних задач. Основні положення здійснення
прикладної спрямованості шкільного курсу математики розкрито в роботах
Г.М.Возняка, Ю.М.Колягіна, В.В.Фірсова, С.І.Шварцбурда. Сьогодні розробкою технологій розв’язання даної проблеми займаються Л.О.Соколенко,
А.В.Прус, Л.С.Межейнікова, В.О.Швець та інші математики-методисти.
Зокрема, у їхньому доробкові дослідження проблеми прикладної спрямованості
шкільних курсів алгебри і початків аналізу, стереометрії, інтегрованого
шкільного курсу «Математика».
Багато уваги навчанню математичного моделювання учнів приділено у
програмі з математики для 12-річної школи. Зокрема, в ній вказується, що
однією з цілей навчання математики в основній школі є: «…формування в
учнів математичних знань як невід’ємної складової загальної культури
людини, необхідної умови її повноцінного життя в суспільстві на основі
ознайомлення школярів з ідеями і методами математики як універсальної мови
науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і
явищ навколишньої дійсності» [1, c. 3].
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У затвердженому МОН України від 30.12.2008 року «Плані дій щодо
поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009 – 2012 роки» також
іде мова про виключну важливість методу математичного моделювання,
зокрема наголошується на необхідності формування у школярів навичок
використовувати набуті знання та вміння в реальних життєвих ситуаціях.
Проте не всі аспекти проблеми формування й розвитку умінь
математичного моделювання в учнів виявилися висвітленими. Не
зважаючи на постійне реформування освіти, впровадження інноваційних
технологій, удосконалення підручників, методичних посібників, аналіз
масової практики навчання дозволяє виділити такі труднощі в навчальновиховному процесі:
 орієнтованість програми на учня із середніми здібностями;
 скорочення навчальних годин на вивчення математики;
 переважання традиційних форм роботи з учнями, зокрема
низький відсоток використання аудіовізуальних та мультимедійних
засобів, комп’ютера тощо;
 загромадженість навчального матеріалу правилами, схемами,
законами, які потрібно заучувати;
 відсутність ефективних методичних рекомендацій щодо
застосування методу математичного моделювання в курсі математики
основної школи;
 незначна кількість завдань прикладного характеру у діючих
підручниках з математики, зокрема для основної школи (2 – 13% при
необхідних 20 – 30%);
 зниження інтересу школярів до навчання в цілому.
Усе це негативно впливає на якість математичної підготовки учнів,
розвиток їх практичної компетенції.
Отже, актуальним на сьогодні є:
 створення науково обґрунтованої методичної системи, спрямованої на формування в учнів основної школи знань, умінь і навичок
математичного моделювання;
 вироблення відповідних методичних рекомендацій вчителям
математики;
 розробка ефективних навчальних засобів (підручників, посібників,
презентацій), які б містили значну частку прикладних задач різного
змістового наповнення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.
5 – 12 класи. – К.: Перун, 2005. – 64 с.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ НОВШЕСТВ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ НА ТВОРЧЕСКУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ
О.С.Чашечникова,
Сумский гос. педуниверситет им. А.С.Макаренко
E-mail: chash-olga@yandex.ru
Значительные изменения в математическом образовании (переход к 12летнему обучению, реализация концепции профильного обучения в старшей
школе [1;2], создание новых программ и учебников; достаточно быстрые
темпы внедрения кредитно-модульной системы в высшей школе) вызваны
направленностью на творческую самореализацию личности. Важное
новшество последних лет – введение внешнего независимого оценивания
(ВНО), одна из целей которого – согласование уровня подготовки
выпускников школ с требованиями высших учебных заведений к
абитуриентам. Естественно, оценка любых новшеств не всегда однозначна.
Предполагается [1;2] дать возможность в основной школе всем
учащимся получить полноценное образование по всем предметам
инвариантной части программы, и лишь после этого осознанно выбирать
прежде всего профиль обучения в старшей школе, что станет первым шагом к
осознанному выбору старшеклассниками будущей профессии, повысит
эффективность изучения ими математики соответственно избранному
профилю, позволит применять приобретенные знания и умения в процессе
изучения других предметов.
Неоднократно отмечалось [3;4]: вариативная составляющая школьной
программы по математике должна обеспечивать более основательное
изучение определенных вопросов, приобретать свою специфику в
зависимости от профиля обучения, но не должна дублировать вузовские
курсы высшей математики. Целесообразнее, не выходя за рамки школьной
программы, усилить внимание материалу, способствующему формированию
умения анализировать, оперативно и нестандартно мыслить, находить
рациональные способы действий, разные методы решения задач, исследовать;
научить использовать математический инструментарий для исследования
реальных ситуаций, формировать потребность обосновывать шаги решения.
Применение калькуляторов не должно вступать в противоречие с
требованием сформированности оперативных вычислительных навыков
учащихся, умения делать "прикидки" результатов.
Введение внешнего независимого оценивания (ВНО, ЕГЭ и тд), его
позитивные моменты обсуждались неоднократно. Наличие в новых
учебниках тестовых заданий для самопроверки будет содействовать
постепенной подготовке школьников к выполнению заданий ВНО.
Однако, на наш взгляд, не учтены особенности многих учащихся с
высоким уровнем развития математических способностей. Одни из них
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настолько увлекаются решением заданий, что могут большую часть
времени потратить на нахождение разнообразных способов решения
интересных для них заданий открытой части (и это есть творческой
самореализацией). Но в результате такой учащийся может получить баллов
меньше, чем гораздо менее способный его одноклассник, выбирающий
«более удобные» и более простые в решении задания.
Наиболее талантливые дети очень уязвимы. Не пропустим ли таким
образом истинные таланты, не получим ли в результате «суммирования
баллов» среди абитуриентов прежде всего только хороших исполнителей,
а не тех, кто способен продуцировать талантливые идеи?
Введение кредитно-модульной системы привело к повышению уровня
ответственности студентов за свою учебную деятельность на протяжении
семестра, снижение системы «авралов» в период сессии, уровня стресса. Однако
наблюдается снижение заинтересованности студентов в обобщении и
систематизации знаний не только по определенной теме, но и по курсу в целом;
снижается грамотность ведения диалога, возможность совершенствовать
математический язык. Данная система предполагает сформированность умения
студентов работать самостоятельно, поэтому важно еще в школьных учебниках
математики предлагать наглядные схемы, таблицы, задания на систематизацию
знаний; формированию умения самостоятельно работать над учебным
материалом способствует наличие замечаний в тексте, указаний к выполнению
некоторых задач; выделение условий так называемых опорных задач; наличие
дополнительной информации для тех, кто проявляет повышенный интерес к
изучению математики; приучать к четкости и корректности введения
математических понятий, соответствию общепринятой терминологии и
символике. Должное внимание необходимо уделять формированию у
школьников умения работать со справочной литературой, привить вкус к
чтению научно-популярной литературы по математике.
Школа (как средняя, так и высшая) должна быть не конвейером, а
действительно образовательным культурным центром.
ЛИТЕРАТУРА
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УРОКИ-ТРЕНІНГИ З МАТЕМАТИКИ ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ-ГУМАНІТАРІЇВ
І.В.Шишенко,
Сумський держ. педуніверситет ім. А.С.Макаренка,
м. Суми, УКРАЇНА
E-mail: shiinna@yandex.ru
З метою активізації пізнавальної діяльності учнів-гуманітаріїв в процесі
навчання математики необхідно при виборі форм організації занять
враховувати їхні психолого-педагогічні особливості [4], специфіку навчального матеріалу, стан успішності та дисципліни у конкретному класі. До учнівгуманітаріїв відносимо як тих, що навчаються у класах гуманітарних
профілів, так і тих учнів, що навчаються у класах інших профілів, але мають
гуманітарну спрямованість здібностей, інтересів, нахилів.
Зокрема, зупинимося на питанні проведення уроків-тренінгів з
математики. Тренінги пропонується проводити як на етапі закріплення та
застосування знань, навичок і вмінь [3; 5], так і на етапі узагальнення та
систематизації знань [2]. Доцільно заздалегідь поділити клас на групи, в
які можуть входити як учні з однаковим рівнем математичної підготовки,
так і з різним. Учні з більш розвиненими математичними здібностями
вправи, спрямовані на відпрацьовування навичок та вмінь, розв’язують
„автоматично”, проходять цей етап достатньо швидко і більше зацікавлені
у роботі над нестандартними, творчими завданнями. Учні ж гуманітарії
потребують на проходження етапу „тренування” з математики більше часу.
Оскільки рівень складності таких завдань не досить високий, часто вони
однотипні, то процес виконання нерідко для цих учнів достатньо швидко
стає не цікавим. Тому організація розв’язування завдань у вигляді тренінгвправ є доцільною саме для учнів-гуманітаріїв. Це надасть можливість
зацікавити учнів, активізувати їх пізнавальну діяльність. Обов’язкове
обговорення процесу та результату виконання (не лише зовнішнього, але й
внутрішнього, психологічного) є надзвичайно корисним для майбутніх
юристів, істориків, психологів тощо.
На уроках-тренінгах можуть розглядатися декілька тренінг-вправ.
Використовуються прийоми інтерактивного навчання, ігрові елементи,
виконання тестів. При цьому важливим є заповнення таблиць
психологічного стану учнів на різних етапах уроку, відповіді ними на
запитання анкет. Оголошуючи мету конкретної тренінг-вправи, вчитель
має дати коротку інструкцію учням, визначити, які саме вміння будуть
оцінюватись після її виконання.
Проілюструємо, які саме блоки передбачаються в процесі виконання
учнями-гуманітаріями тренінг-вправ з математики на прикладі
розв’язування рівняння
x + 3 = x + 1 . 1) Постановка завдання.
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2) Актуалізація знань учнів. 3) Пошук і засвоєння учнями нових шляхів
застосування отриманих знань. Щодо даного рівняння: з’ясування шляхів
розв’язування рівняння (піднесення обох частин рівняння до 2-го степеня,
графічний спосіб, метод підбору) → перефразування учнями завдання
 x − y = −1
„Розв’язати систему рівнянь 
”; „Знайти точки перетину
y
=
x
+
3

графіків функцій y = x + 3 та y = x + 1 ” тощо) → поділ класу на
диференційовані групи; робота груп над розв’язуванням рівняння різними
шляхами (за необхідності – під керівництвом вчителя) → обговорення
отриманих результатів та доцільності інших формулювань завдання.
4) Оцінка активності учнів у ході розв’язування завдання як вчителем, так і
самими учнями; аналіз емоційного стану учнів; обов’язкове схвалення
роботи учнів, що проявили свої здібності; підбадьорювання тих, хто
почував себе ще не досить впевнено, але брав участь у виконанні завдання.
Експеримент показав, що у вищезгаданому випадку краще об’єднати в
групи учнів з різними навчальними можливостями. У той же час, для
організації самостійної роботи учнів з новим матеріалом доречно також
формувати групи учнів з порівняно однаковими навчальними можливостями,
диференціюючи рівень складності завдань, що пропонуються цим групам для
роботи.
Відповідність вибору форми організації занять з математики для
учнів-гуманітаріїв є ефективним шляхом активізації їхньої пізнавальної
діяльності в процесі вивчення предмету.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
СТУДЕНТАМ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
Л.А.Шмат,
В.И.Яшкин,
Белорусский гос. университет,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: shmatla@bsu.by, yashkin@bsu.by
Учебным планом для специальности «Научно-производственная
деятельность» химического факультета по дисциплине «Высшая математика»
за первый семестр первого курса предусмотрено практическое занятие на тему
«Системы линейных алгебраических уравнений и их исследование». На
занятии рассматривается задача о расчете смесей сложного состава. При
изложении материала соблюдается методика, базирующаяся на общих
принципах математического моделирования. С помощью моделирования
решаются две глобальные задачи: исследование естественных материальных
объектов и процессов и проектирование искусственных материальных
объектов и процессов. Эвристики моделирования базируются на известных
аксиомах. Аксиома 1: модель всегда проще объекта. Она отражает только
некоторые его свойства. Для одного объекта строится целый ряд моделей,
отражающих его поведение или свойства с разных сторон или с разной
степенью детальности. При бесконечном повышении качества модели она
приближается к самому объекту. Аксиома 2: модель должна быть подобна
тому объекту, который она замещает, то есть модель в определенном смысле
является копией, аналогом объекта. Если в исследуемых ситуациях модель
ведет себя так же, как и моделируемый объект, или это расхождение невелико
и устраивает исследователя, то говорят, что модель адекватна оригиналу.
Адекватность – воспроизведение моделью с необходимой полнотой и
точностью всех свойств объекта, существенных для целей данного
исследования. Аксиома 3: модель строится для того, чтобы можно было
экспериментировать не с самим объектом, а с более удобным для этих целей
его представителем, называемым моделью. Экспериментирование с моделью
позволяет добыть информацию о поведении и свойствах исследуемого
объекта, не подвергая его опытам. Сложный, длительный, дорогой (а иногда и
просто невозможный) эксперимент с реальным объектом заменяется более
простым, быстрым и дешевым экспериментом с его моделью. При
проектировании новых технических объектов моделирование (то есть
построение и последующее испытание модели) позволяет выявить
работоспособность и качество работы проектируемого объекта до его
физического воплощения.
В качестве примера рассматривается задача о приготовлении смеси с
заданным процентным содержанием компонентов. Пусть для проведения
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эксперимента требуется приготовить смесь, содержащую m каких-то
веществ. Причем в смесь должно входить bi единиц (массовых, объемных)
i-го вещества (i = 1, …, m). Известно при этом, что для приготовления
смеси имеется n компонентов. Каждый j-й компонент содержит aij единиц
i-го вещества (j = 1, …, n).
Сформулируем для данной задачи математическую модель (аксиомы
1 и 3). Если обозначить через x j количество j-го компонента, которое
необходимо взять для приготовления нужной смеси, то сумма
ai1 x1 + ai 2 x 2 + ... + ain x n даст требуемое в смеси количество bi вещества, т. е.
n

∑a
j =1

ij

x j = bi , (i=1, …, m) .

(1)

Таким образом, модель расчета приготовления смеси, содержащей
требуемое количество некоторого вещества, описывается системой
линейных алгебраических уравнений вида (1) относительно xi .
Далее рассматривается конкретная задача и приводится общее и
численное решение согласно общей модели (1).
Задача. Приготавливается нитрующая смесь из трех компонентов,
содержащих воду, азотную и серную кислоты. Требуется приготовить
M=4250 кг нитрующей смеси следующего состава: воды (b1 ) –22%, азотной
(b2 ) –16%,
серной
кислоты
(b3 ) –62%
из
кислоты
и H 2 SO4 (a31 ) − 10% ; из олеума:
меланжа: H 2 O (a11 ) − 5%, HNO3 (a 21 ) − 85%
H 2 O (a12 ) − 0%, HNO3 (a 22 ) − 0% и H 2 SO4 (a32 ) − 104% ; из отработанной кислоты:
H 2 O (a13 ) − 30%, HNO3 (a 23 ) − 0% и H 2 SO4 (a33 ) − 70% . Найти расход кислот,
идущих на приготовление этой смеси.
Общее решение получается из (1). Содержание воды, азотной и
серной кислот в каждом компоненте известно и представлено в виде
 a11 a12 a13 


=
A
a
a
a
 21
22
23  . Так как смесь должна
матрицы третьего порядка:
a

 31 a32 a33 
быть приготовлена из трех компонентов, каждый из которых состоит из
трех веществ, то система (1) примет вид [1, с. 19]:

a11 x1 + a12 x 2 + a13 x3 = Mb1 ;

a 21 x1 + a 22 x 2 + a 23 x3 = Mb2 ;
a31 x1 + a32 x 2 + a33 x3 = Mb3 .

(2)

Для нахождения величин xi воспользуемся правилом Крамера. Для
этого найдем
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a11

a12

a13

det A = a 21

a 22

a31

a32

a 23 . Если det A ≠ 0 , то можно найти все x , вычислив
i
a33

det Ai .
b1 a12 a13
a11 a12 b1
a11 b1 a13
M
M
M
x1 =
b2 a22 a23 , x2 =
a21 a22 b2 (3)
a21 b2 a23 , x3 =
det A
det A
det A
a31 b3 a33
b3 a32 a33
a31 a32 b3
Воспользуемся правилом Крамера. Составим определитель системы
(2) и вычислим его: det A = 85 ⋅ 30 ⋅ 104 ≠ 0 , далее det A1 = 4250 ⋅ 16 ⋅ 30 ⋅ 104 .
4250 ⋅ 16 ⋅ 104 ⋅ 30
= 8000,0 ( êã) .
Тогда расход меланжа согласно (3) x1 =
85 ⋅ 104 ⋅ 30
det A2 = 4250 ⋅ 100 ⋅ 280 ,
получим
расход
олеума:
Вычислив
100 ⋅ 280
x2 = 4250 ⋅
= 4250 ⋅ 0,1098 = 467 ( êã) .
Далее
найдем
85 ⋅ 104 ⋅ 30
det A3 = 4250 ⋅ 104 ⋅ 5 ⋅ 2 ⋅ 179
и
вычислим
расход
отработанной
104 ⋅ 5 ⋅ 2 ⋅ 179
= 4250 ⋅ 0,7019 = 2983 ( êã) .
кислоты: x3 = 4250 ⋅
85 ⋅ 104 ⋅ 30
Сделаем анализ полученных результатов (аксиома 2). Найдем
x1 + x2 + x3 = 800 + 467 + 2983 = 4250 ( êã) . Закон сохранения вещества выполняется. Следует отметить, что наибольшую трудность у студентов вызывают
конструирование и обоснование математической модели, в то время как
математическое решение полученной модели особого труда не представляет.
Студенты с легкостью осваивают алгоритм решения методом Гаусса системы m
уравнений с n неизвестными. Не вызывает затруднений и применение правила
Крамера при решении системы из n уравнений с n неизвестными, если
определитель матрицы A системы отличен от нуля. А вот сведение химической
задачи к математической на начальном этапе бывает затруднительно. В
процессе преподавания широко используется учебное пособие для студентовхимиков [1], которое содержит задачи прикладного характера из различных
разделов химии, которые решаются с помощью классических методов
математики. При проведении занятий преследуются следующие дидактические
цели: придать общему курсу математики для студентов химических
специальностей соответствующую профессиональную направленность;
показать студентам преемственность и взаимосвязь изучаемых разделов
математики; выработать у студентов навыки построения математических
моделей простейших химических и физико-химических процессов.
ЛИТЕРАТУРА
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ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ САМОСТІЙНОСТІ
С.Є.Яценко,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
О.М.Марценюк,
Інститут педагогіки АПН України,
м.Київ, УКРАЇНА
Важливим завданням школи залишається створення умов для набуття
учнями вмінь та навичок самостійної організації навчання.
Вперше про це згадується в працях давньогрецьких вчених Архіта,
Аристоксена, Сократа, Платона і Аристотеля, які глибоко і всебічно обґрунтували значення добровільного, активного і самостійного оволодіння дитиною
знаннями. Розвиток цих положень пізніше зустрічаємо в працях Середньовічних
вчених. У той час, за умов вкорінення у навчанні схоластики, догматизму та
зубріння Франсуа Рабе, Мішель Монтень, Томас Мор, Томазо Кампанелла
наполягали на необхідності самостійного навчання, наголошували на потребі
самостійного набуття нових знань, самостійного обрання шляху пізнання.
У 90-х роках ХІХ століття педагогічну проблему активності та
самостійності навчання доводиться вирішувати в умовах укорінення методів
муштри, зубріння, вимоги від школярів цілковитої смиренності і покори.
Прогресивні освітяни не схвалювали цього. Так учасники з’їзду діячів середньої
школи, що відбувся в червні 1906 р., висловили побажання щодо забезпечення
школою всебічного розвитку особистості, в якому здатність розуміти явища
життя та орієнтуватися в них поєднувалась з навичками наукового мислення та
суспільної праці.
У наступні роки в роботах педагогів широкого відображення набула ідея
необхідності оволодіння школярами уміннями бачити, мислити і діяти.
Активність та самостійність учнів у навчанні починає розглядатися як один з
основних принципів навчання (Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Песталоці,
А.Дістерверг, Г.С.Сковорода, Н.І.Новіков, П.Г.Редкін та ін.).
Прогресивними педагогами другої половини ХІХ і початку ХХ ст.ст. була
здійснена спроба розкрити окремі аспекти діяльності учня в навчанні,
послідовно описати прийоми викладання, що використовуються з метою
формування самостійної діяльності учнів. У кінці 30-х – на початку 40-х років
ХХ ст., в середині 50-х – на початку 60 рр. самостійна діяльність по суті
розглядається як самостійна робота учнів тільки в її дидактико-методичному
аспекті. В 60-х–70-х роках з’являється чимало дисертаційних досліджень,
статей та монографій, в яких увага дослідників-дидактів зосереджується на
виявлені конкретних характеристик пізнавальної самостійності, визначені
структури пізнавальної діяльності, рівнів складності засвоєння та на розробці
науково обґрунтованих систем навчальних завдань (Б.П.Єсіпов [2], І.Я.Лернер
[3], Н.А.Половнікова [5]).
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Існують різні тлумачення поняття "самостійної діяльності учня".
Дореволюційні педагоги трактували самостійність занадто широко – як
показники діяльності школяра. Загалом ця характеристика зберігається і в
працях радянських дидактів та методистів 20 – 30-х рр. ХХ ст. Вперше проблема сутності понять активності, самостійності стає предметом досліджень в кінці
30-х на початку 40-х рр. Але й досі серед науковців немає єдиного погляду на це.
Одні, говорячи про самостійність, мають на увазі будь-яку діяльність
учня, яка виконується ним особисто без сторонньої допомоги (Б.П. Єсіпов [2,
15]). Інші мають на увазі тільки діяльність перетворюючого характеру. Деякі
зокрема вважають, що діяльність учня може вважатись самостійною тільки за
умови існування плану діяльності і контролю його дотримання.
Дещо уточнює попередню думку І.Унт "…самостійна робота – це такий
спосіб навчальної роботи, де 1) учням пропонуються навчальні завдання і
вказівки для їх виконання; 2) робота проводиться без безпосередньої участі
вчителя, але під його керівництвом; 3) виконання роботи вимагає від учня
розумового напруження". [7, 135]
Повністю виключає втручання в самостійну діяльність учня Л.Арістова,
яка зазначає, що "самостійність …здатність особистості учня до діяльності, яка
здійснюється без втручання зі сторони" [1, 39].
П.І.Підкасистий в дослідженні самостійної діяльності виділяє "перші і
самі загальні підходи": об’єктивний підхід, або логіко-соціологічний;
суб’єктивний, або психологічний. [4, 43]
Отже, проаналізувавши зазначені джерела ми схильні вважати, що:
самостійність – якість особистості, яка поєднує в собі вміння
переосмислювати явища життя, на їх основі формулювати задачі, що виникли
та знаходити способи їх розв’язання.
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Introduction: In the process of learning of Data Structures, the exercises
serve different functions. The problems are viewed as an effective and
irreplaceable means for understanding of the terminology, methods, and
algorithms of the Data structures class. Each specific example is meant to reach
more than one learning goals. The didactical goals can be classified through the
text contents of the problems in the context of the initial idea, which is
determined by the teacher. In this aspect, the goal of the following article is to
classify the terminology in the Data Structures school course and using the
Freedman model, to describe the structural characteristics of basic exercises for
understanding of the different types of terminology.
Classification of terminology in the Data structures course. The main
goal in teaching the Computer Science specialists is the creation of skills for an
optimal solution of real practical exercises, based on the choice of data
structures. The choice of those data structures is summarized in the appearing in
the processing cycle data structure operations. This requires that in the studying
process of Data Structures, for each specific data structure to put an accent on:
1. The structuring and processing of data – i.e. Stack, queue, linear list,
graph, tree, etc.
2. The inside scheme in the machine’ s memory and the consequential
realization of the basic operations with it in the specific software environment –
i.e. for a stack: Push, Pop, Top, Empty
3. The specific relations of one or more elements compared to the other
algorithms, realizing those relations – i.e. search for an element with a given
key, minimal path in a graph, and so on.
In this aspect the terminology, described in the Data Structures course can
be classified as terminology-objects(1), terminology-operations(2), and
terminology-relations(3).
Structure of basic exercises in the understanding of the different
types of terminology. The understanding of a term includes [1]: (a) basic
understanding of the volume and contents of the term, (b) clarification of the
*
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relations of the new term with other terms, (c) application of the term and (d)
establishment of new character qualities of the term and giving new definitions,
equivalent to the given one. The problems of Data Structures do not expect the
same random movement from enter to exit (cybernetic approach), from the start
to the end state (Collagen). Their own characteristic is the accent on the
relations, which connect the objects of the subject of interest. These relations
define the structure of the data. Since they are in the basis of the second
structured element in the Freedman model for exercises [3], it will be chosen for
a basis for the modeling of the exercises in Data Structures course. According to
it, [2] the basic components and their classification, included in the problem are:
area(Ar), condition or realization(C), goal(G) and operator(Op). In [2], it is
proved that the eight types of problems, which are formed with a specific goal,
can be derived to CGOpAr and CGXopAr (Xop – unknown operator). Those two
types of exercises we call basic.
In the context of the classification of terminology (1), (2), and (3) above,
in the Data Structures course, the basic examples for understanding of the
different types of terms can be constructed in the following way (the volume
permitted does not allow the examination of problems of a particular type):
1. Exercises for the understanding of the terminology-objects(1) –
CGOpAr (a schematic draw of the organization of certain data – realizing a, b, c
from the understanding of the term); CGXopAr – finding the way of processing
of concrete data specific data, based on analogy with previous exercises
(realizing b, c, d).
2. Exercises for the understanding of terminology-operations(2) –
CGOpAr(reading the program fragment – realizing a, b, c, d); CGXopAr
(completion of a program code; finding of the right/wrong program fragment –
realizing a, b, c, d).
3. Exercises for understanding of terminology-relations(3) – CGOpAr
(application of the current algorithm for specific data – realizing a, b, c, d);
CGXopAr (finding conditions to use the current algorithm; choice of an optimal
algorithm – realizing a, b, c, d).
Conclusion. The data structure models offered above, for the different
types of terminology, gives us a basic scheme for construction of different
exercises to enhance understanding of the particular type.
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The talk discusses prospective ways of application of Iterative
Instructional Model in the learning process. In contrast to the traditional
consecutive translation along the material, with polishing of all details before
reaching the next step, the iterative approach suggests a holistic approach
exploring all sides of a problem using analogies of well-known iteration process
(see, for example, [G] and [OT]).
The physiological effectiveness of iterative approach bases on our
memory properties. Our brain codes a learned information and store it coded. To
retrieve this information the brain need to decode it. The speed and efficiency of
decoding (retrieving) depend on the amount of ways (connections) of the
information decoding. The right way of learning requires creating and
developing as many ways of decoding as possible. We can reach this goal by
practicing, active discussions, and other activities, using all possible kinds of
memory (visual, motor, audio, and so on), employing the holistic approach,
raising vertical and horizontal connections between main parts and details of the
material. One of the very important components is the developing of strong
connections with the already learned material. The Iterative Model suggests the
following order of steps (iterative cycles).
First iteration. The key question: WHAT?
The main goal here is to introduce students to the main topics of the
theme, main relations between them and connections to the previously learned
materials. We should not worry about surface student understanding on this
stage. The way of realizing is survey, lecture, reading, and so on.
Second iteration. The key question: HOW?
Focus on the structure and main details of the theme studied at the first
step, their connections, exploring some second line details and relations, their
functioning in the whole system, making this system working. On this stage we
start to build the infrastructural system of the material. The best ways of
realizing are: active discussions, projects, solving easy (non-creative) problems.
The discussion method helps the students to elaborate the key concepts. This
method is especially useful in helping students to learn to evaluate the logic of,
and evidence for, their own and others’ position and gives them the
opportunities to formulate applications of principles. We have seen a very
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positive result in using this method in both learning and achieving set goals.
Third iteration. The key question: WHY?
Observe the relations of each main part with the system as a whole and
the role which this part plays in the process. Trying to select and learn the main
reasons for the existence and functioning of each part, exploring detours and
shortcuts between parts. On this stage we develop the infrastructure system of
the theme. Best way to realize: team projects, working in groups, practicing with
the problems requiring non-ordinal approach.
Forth iteration. The key question: WHY NOT?
Attention to details. Work neat with each small part. Try to change the
order of particles in the maze answering on the question: what happen to the
system if we will make this or that permutation? At this stage we seek for the
complete understanding of the material. Accompany activities: high-level
problems solving requiring creativity and independent research. The best way to
accomplish: whole class work, discussion of each problem, special projects and
problems requiring whole material involving.
Fifth iteration. Assessment.
Iteration is very useful not only in instruction, but in assessment as well.
There are few levels of the iteration process here:
1. Iteration of the whole process as a chain of steps of assessments.
2. Iterative assessment of a specific theme acquisition.
3. Iterative structure of the specific test.
The following example is a fragment of an iteratively structured test for
the assessing of this theme. It is very important that in such a test a student could
start the next question only providing a correct answer for the previous question
(this is a very good opportunities for the computer applications!).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭВМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС ПО
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
И.К.Асмыкович,
Белорусский гос. технологический университет,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: asmik@tut.by
Основная цель современного высшего технического образования
состоит в том, чтобы создать такую систему обучения, которая обеспечивала
бы образовательные потребности каждого студента в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. В настоящее время требуется
специалист-исследователь, который хорошо ориентируется в последних
достижениях науки и техники и владеет современными технологиями и
компьютерной техникой. Нужно чтобы выпускник вуза четко представлял
перспективы развития своей отрасли, мог в дальнейшем совершенствовать
свой образовательный уровень. А это невозможно без как можно более
раннего привлечения хороших студентов к научным исследованиям. Для этого
необходимо как можно ранее выявить учащихся способных к такой
деятельности. Это очень существенно для развития системы непрерывного
образования и позволяет хорошо успевающим ученикам без задержки
переходить к учебно-исследовательской работе по математике в вузе [1].
Необходимость фундаментальности высшего технического образования
требует обратить особое внимание на преподавание и использование высшей
математики. Эта дисциплина является основой для многих специальных
предметов, особенно, в специальностях таких, как автоматизация
технологических процессов и производств [1]. Конечно, трудно привлекать
студентов младших курсов технических университетов к учебноисследовательской работе по высшей математике в области теоретических
исследований, да и вряд ли это необходимо. Эти студенты должны хорошо
понимать возможности математического моделирования и применения
математических методов в своей будущей специальности, а не быть
разработчиками таких методов. Здесь на помощь приходят современные
ПЭВМ и пакеты прикладных математических программ для них [2-3]. С их
помощью можно изучать некоторые задачи будущей специальности уже на
младших курсах и модифицировать алгоритмы решения таких задач, в
частности, задач качественной теории управления линейными динамическими
системами. Особенно хорошо для этого подходит пакет MATLAB, в котором
есть как численные, так и аналитические алгоритмы решения различных задач
прикладной математики.
Для более углубленного изучения возможностей применения
прикладных математических пакетов на кафедре высшей математики
БГТУ несколько лет работает студенческий научный кружок по
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применению пакета MATLAB в качественной теории управления
линейными динамическими системами. Дальнейшая работа в таком
направлении позволяет успешно занимающимся студентам принимать
участие в научной работе и представлять полученные результаты на
различных студенческих конференциях и симпозиумах. В частности,
работа [2] получила в 2007 году первую категорию на Республиканском
конкурсе студенческих научных работ по техническим наукам,
В современных условиях, когда многие студенты имеют собственные
персональные компьютеры, появились реальные возможности самостоятельной работы студентов по использованию ПЭВМ для решения задач с
элементами научного исследования из имеющихся алгоритмов. В таком
исследовании преподаватель рекомендует в каком направлении можно
изменять параметры задачи, проводит совместно со студентом анализ
численных результатов решения и предлагает, в каких направлениях можно
двигаться дальше. Возможности современных ЭВМ позволяют достаточно
быстро получать численные результаты решения задач и сосредотачивать
основное внимание на его анализе и получении реальных выводов. Студенты
самостоятельно знакомятся на сайте http://www.exponenta.ru с новыми
разработками по применению MATLAB в учебном процессе и научной работе
и используют их в своих исследованиях.
Введение элементов научного исследования при обучении высшей
математике позволяет с младших курсов выделить более активных и
логически мыслящих студентов, способных к эффективной самостоятельной
работе, которые в дальнейшем будут заниматься творческой научной работой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
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По отношению к дисциплине «Математика» обучающихся можно
разделить на два класса: те, кто любит математику и стремится ее познать
еще глубже, и те, кто ее не любит и не хочет ее вообще учить. Причем тех,
кто не любит математику, значительно больше.
Те, кто любит математику, поступают на факультеты, готовящие
математиков, физиков, инженеров. А те, кто ее не любит, идут, в частности,
учиться на экономистов, поступая в экономические вузы. Как же будущих
экономистов окунуть в математику так, чтобы они повернулись к ней лицом и,
главное, стали ее применять в своей профессии?
В этом случае, как показал опыт нашей работы, хорошие результаты
дает использование специализированных математических пакетов. Специализированные пакеты для математической обработки в последнее время все
больше расширяют свою нишу на рынке компьютерных программ. И это
обоснованно, т.к. специалисты в различных областях начинают понимать, что
с помощью компьютеров математика может начать работать все в больших
областях знаний. В частности, это касается и экономических наук, где
математические расчеты и исследования дают ощутимые результаты.
В нашем вузе для этих целей используется пакет MathCAD. Основное
достоинство этого пакета в том, что в нем математические формулы
записываются в привычной математической нотации, а не в виде условных
записей, которые требует их изучения. Кроме того, этот пакет прост в
понимании и имеет достаточно широкие возможности.
Рассмотрим применение этого пакета на простейшем примере, с
одной стороны, связанным с построением графиков, а с другой, –
имеющим экономическую интерпретацию, что очень важно для
«заземления» сухих математических понятий.
Построим графики прямых линий, заданных в виде y = kx + b , при
различных значениях k и b . При использовании пакета вначале следует
записать уравнения прямых с конкретными значениями свободного члена и
углового коэффициента: k и b . Затем вызвать необходимый инструментарий
пакета и построить графики на одной координатной плоскости (см. рис.1).
Получится рисунок, на котором образно представлено влияние углового
коэффициента и свободного члена на поведение прямой.
Далее, чтобы связать поведение прямой с конкретным экономическим
понятием, можно сформулировать задачу, наполнив ее экономическим
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содержанием. Например: на складе хранится товар одного наименования на
сумму b рублей. Ежедневно на склад поступает некоторое количество этого
же товара – x по цене k . Определить сумму имеющегося товара на складе с
учетом поступления. Очевидно, что в этом случае мы получим формулу
y = kx + b . И здесь начинают оживать те графики, анализ поведения которых
был уже проведен.

Рис.1. Графики прямых линий
То есть студент зрительно на графике воспринимает поведение
функции, отражающее зависимость суммы товара на складе на конец дня
от суммы поступившего товара и его цены и суммы имевшегося остатка
товара на складе.
Далее задачу можно усложнить, рассмотрев два вида товара. В этом
случае будем иметь не прямые, а плоскости, и можно провести анализ
поведения плоскостей с точки зрения математики и экономики.
Продолжая усложнение этих примеров, можно придти к системе
уравнений и решить ее различными способами, используя возможности
пакета MathCAD. А затем показать, как это связано с экономикой.
Можно с помощью этого пакета визуализировать поведение кривых
второго порядка и решить уравнение второго порядка и т.д.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ
ПРИ ПОГЛИБЛЕНОМУ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРІЇ
О.І.Буковська,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ,УКРАЇНА
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Відповідно до Національної Доктрини розвитку освіти [1], одним із
основних напрямків оновлення змісту шкільної освіти є особистісна
орієнтація освіти, основною метою якої є розвиток всіх форм
самостійності учнів. Тому є актуальним використання новітніх
інформаційно-комунікативних технологій в навчальній діяльності учнів та
реалізацію при цьому самостійного пошуку. Слід підкреслити, що
застосування педагогічних програмних засобів (ППЗ), наприклад, Gran 2D
та Gran 3D, DG, «Открытая Математика 2.5. Стереометрия», «Уроки
геометрії, 10-11» (виробник «Кирило і Мефодій»), «Стереометрія, 10-11»
(виробник «Кудіц»), «НК-Слушатель: Математика абитуриенту 2.0»,
презентації у поєднанні з навчальними дослідженнями учнів особливо
доцільні на уроках геометрії. Ці ППЗ розвивають просторове мислення, що
є різновидом образного мислення і важливою гранню інтелектуального
розвитку школяра, відіграють значну роль в оволодінні знаннями основ
наук. За допомогою ППЗ можна «підводити» учнів до самостійних
«відкриттів» нових знань, тобто активізувати їх евристичну діяльність.
Можливість виконати самостійне дослідження геометричного матеріалу з
застосуванням ІКТ, впливає на виникнення в учня позитивних емоцій та
впевненості, що підвищує самооцінку, самоефективність та мотиваційну
складову навчальної діяльності старшокласників. За висловленням
О.Д.Александрова, геометрія у своїй сутності є „поєднанням живої уяви і
строгої логіки, в якому вони взаємно організовують і спрямовують одна
одну”. Основні завдання навчання геометрії – розвивати в учнів три якості:
просторову уяву, практичне розуміння та логічне мислення. Як показує
практика, значна частина старшокласників надзвичайно складно сприймає
перехід „від площини” до „простору”, не вміє читати рисунок, плоске
креслення не сприймає як об’ємне. Учні відчувають труднощі при
визначенні співвідношень між окремими елементами зображення, подумки
не можуть змінювати їх розташування, розділяти фігуру на частини чи,
навпаки, „склеювати” її з наявних частин. Певною мірою це пов’язано з
низькою графічною культурою багатьох школярів, оскільки для задач на
побудову відводиться обмаль часу. Розвиває просторову уяву і просторове
мислення учнів виконання вправ таких типів:
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пошук зображення серед кількох даних для пред’явленого об’єкта;
знаходження об’єкта, що відповідає даному зображенню, з деякого
набору об’єктів;
3) завершення зображення відомої фігури за її фрагментом;
4) ідентифікація різних зображень одного і того ж просторового
об’єкта;
5) впізнавання фігури за її проекціями;
6) визначення взаємного розташування кількох фігур за їх
зображеннями;
7) оцінювання форми і розмірів фігури;
8) побудова проекцій заданої фігури;
9) побудова зображення об’єкта за його проекціями;
10) зображення об’єкта за його словесним описом;
11) виготовлення моделі за її кресленням, за пред’явленим об’єктом, за
описом;
12) впізнання і зображення об’єкта, отриманого (подумки) зміною (за
допомогою повороту, симетрії, паралельного перенесення)
положення заданого об’єкта;
13) зображення перерізу заданих фігур (в тому числі після уявного перенесення);
14) зображення частин фігури після її уявного розтину.
У процесі навчання доцільно розділити учнів на три підгрупи відповідно
до типу оперування просторовими образами. Це допоможе підходити до
розвитку просторової уяви учнів диференційовано, враховуючи індивідуальні
особливості учнів, поступово ускладнюючи завдання, доповнюючи навчальний матеріал наочністю, фіксуючи увагу на практичному застосуванні знань.
Дії з моделями, створеними за допомогою ППЗ, займають проміжну ланку між
зовнішніми діями з геометричними тілами та уявними внутрішніми діями.
До переваг особистісно орієнтованого навчання на базі самостійної
дослідницької діяльності з застосуванням ІКТ у порівнянні з традиційним, на
нашу думку, можна віднести те, що старшокласники не бояться висловлювати
власну думку, мають право на помилку, відчувають себе рівними партнерами
як вчителя, так і однолітків. Виникає інтерес до здобуття додаткових знань про
предмет розмови та об’єкт, що вивчається. Використання комп’ютерів є
істотним резервом підвищення ефективності організації, проведення й
результативності самостійної навчальної діяльності. Дає можливість посилити
мотивацію такої діяльності, розв’язати ряд проблем, пов’язаних з
індивідуалізацією навчання; забезпечити своєчасне отримання зворотного
зв’язку; виробити та розвинути самостійне творче мислення; розвинути
навички самостійного аналізу різних навчальних ситуацій.
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м. Донецьк, УКРАЇНА
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Сучасні комп'ютерні телекомунікації здатні забезпечити передачу знань
та доступ до різноманітної навчальної інформації нарівні, а іноді й набагато
ефективніше, ніж традиційні засоби навчання. Проте для їхнього ефективного
застосування в процесі придбання знань і формування інтелектуальних умінь
необхідний погоджений розвиток як технологічних, інформаційних, так і
дидактичних, методичних складових навчального процесу. Об'єднання
педагогічних та інформаційних технологій навчання привело до створення
якісно нових предметних навчально-методичних комплексів, так званих
навчально-інформаційних методичних комплексів (НІМК). Для розробки
основних складових НІМК досліджено електронні підручники, дистанційні
курси з різних дисциплін, проаналізовано переваги та недоліки використання
різних форм, методів та засобів навчання. Під час аналізу виявилося, що до
навчально-методичних матеріалів для системи дистанційного навчання
пред'являються індивідуальні вимоги, особливо якщо передбачається, що
студенти, використовуючи їх, будуть навчатися самостійно. Поняття НІМК
введемо, базуючись на понятті навчального інформаційного комплексу, що
було надане С.П.Грушевським та А.І.Архіповою [1]. Під навчальноінформаційним методичним комплексом ми розуміємо такий методичний
комплекс, який інтегрує властивості, необхідні для різних форм навчання, і
синтезує продуктивні методичні та інформаційні технології. Їх відмінність від
звичайних навчально-методичних комплексів у тім, що істотним компонентом
їх структури є дидактичне комп'ютерне середовище, орієнтоване як на локальні,
так і на мережні варіанти інформаційних технологій.
НІМК виконує декілька функцій у навчальному процесі:
1. Містить зміст навчального предмета, як і в традиційних
підручниках.
2. Відображає методику вивчення зазначеного змісту як у
підручниках для вчителів (за методикою викладання предмета).
3. Містить нову форму навчальних матеріалів – інформаційний компонент
комплексу, що має декілька модифікацій, пов'язаних із застосуванням
комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій у навчальному процесі.
4. Орієнтований на різноманітні форми навчання: очна, заочна
форма, самоосвіта та ДН.
Схематично структуру НІМК можна представити таким чином:
«інформація + методика + комп'ютер».
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Основними складовими блок-схеми структури НІМК є:
1) база даних навчальних завдань: типові розрахунки (робочі
зошити), індивідуальні вправи, контрольні роботи, завдання-тренажери,
практикуми з елементами самоконтролю, навчальні тести;
2) навчально-методичні матеріали: лекції, презентації, теоретичні та
формульні довідники, глосарії, навчальні практикуми, методичні вказівки
до виконання завдань, приклади виконання типових розрахунків і тестових
завдань, збірники відповідей;
3) інтерактивний блок (уроки, автоматизовані системи тестування в
режимах тренажера, системи інтерактивних навчальних завдань);
4) програмні продукти дидактичного призначення, що утворюють
систему інформаційної підтримки НІМК; в них можна виділити дві групи:
програми, за допомогою яких організується навчальний процес (автоматизовані навчальні програми, моделі, навчальні web-сайти, програмирозв’язники, програми-демонстратори тощо) і програми, що дозволяють
розробляти нові або модернізувати вже наявні елементи НІМК (текстові та
графічні редактори, скрипти, мови програмування тощо);
5) комунікативний блок, що здійснює зворотний зв'язок за допомогою
електронної пошти, гостьових книг, форумів, чатів.
Практика показала, що застосування інтернет-технологій в навчальноінформаційних комплексах істотно збагачує процес навчання. Завдяки синтезу
педагогічних та інформаційних технологій у ДН формується мотиваційна
основа навчання, стимулюється активна самостійна робота, інтелектуальний
розвиток слухачів дистанційних курсів. При цьому забезпечуються умови
трансформації навчальних матеріалів в інтерактивні варіанти, що дає
можливість застосування сучасних інформаційних технологій; розширюються
можливості контролю і самоконтролю; забезпечується розробка інструментальної програмної оболонки, яку можна наповнювати різним змістом.
Окрім того, використання на web-сторінках графіки, динаміки, моделей,
елементів форматування, таблиць, гіперпосилань створює навчальне
середовище з яскравим і наочним поданням інформації.
Розробка навчально-інформаційних методичних комплексів, заснована на
синтезі педагогічних і комп'ютерних технологій, може стати новим освітнім
напрямком у розвитку приватних методик сучасного навчання студентів, а
також у системі професійної підготовки фахівців, якщо компоненти НІМК
задовольняють вимогам методичним систем різних форм навчання.
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ
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Незважаючи на реформування освіти України та її інтеграції в
освітній європейський простір, продовжується зниження рівня
математичної підготовки випускників середніх шкіл. Про цю негативну
тенденцію свідчать не тільки виступи викладачів вищої та вчителів
середньої школи, а й результати зовнішнього незалежного оцінювання з
математики. Той факт, що майже 9,62% випускників цього року не
набрали необхідної для отримання сертифіката кількості балів, безумовно
турбує провідних освітян країни і спонукає на пошук ефективних шляхів
підвищення рівня математичної підготовки школярів та покращення якості
цієї підготовки. Разом з розробкою інноваційних технологій навчання
математики, пропонується використання традиційних методів, прийомів і
форм, які б, в першу чергу, стимулювали в учнів інтерес до вивчаємого
матеріалу, підтримували активність учнів впродовж всього уроку.
Ефективним способом активізації пізнавальної діяльності учнів є
проблемний підхід, який є основною складовою евристичного методу
навчання математики. Проблемно-пошукове навчання математики зближує
процес навчання в школі з науковим пізнанням, адже психологи вважають,
що результат пізнання не зможе взагалі бути «відкритим», якщо учень не
повторює «процес народження цього результату». З точки зору розвитку та
становлення математичного знання, математична діяльність не зводиться
лише до відтворення отриманих раніше знань, а включає в себе процес
пошуку і відкриття нових фактів та закономірностей. «Майже самостійно»
відкриті учнями правила, ознаки, алгоритми краще запам’ятовуються і
становлять фонд дійових знань, які школярі широко використовують в
подальшому вивченні дисципліни. Безперечно, програмовий матеріал не
можливо засвоювати тільки шляхом розв’язання проблем. Проблемний
підхід доцільно застосовувати, якщо: зміст учбового матеріалу містить
причинно-наслідкові зв’язки і залежність, спрямовану на формування
понять, законів; учні підготовлені до проблемного вивчення теми; у
вчителя є час для проблемного вивчення теми; вчитель добре володіє
відповідними методами і засобами навчання.
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Ефективним
засобом
організації
проблемного
вивчення
математичного матеріалу можуть бути дидактичні ігри з використанням
комп’ютерних технологій. Ми пропонуємо використовувати саме такі ігри
в процесі вивчення математичного матеріалу в 5-6 класах, адже вони
поєднують два основні види діяльності, притаманні дітям цього віку:
навчальну та ігрову.
Наведемо приклад гри «Країна подільності», яку доцільно
використовувати в процесі вивчення теми «Ознаки подільності» в 6 класі.
Гра передбачає два етапи, на першому – виведення ознак подільності на
2, 5 та 10, на другому – виведення ознак подільності на 3 та 9. Слід
зауважити, що на першому та другому етапах гри деякі кроки однакові.
Першим кроком є чітке формулювання завдання, яке повинні виконати
учні. Для вирішення поставленої перед ними задачі, учням надають
можливість розглянути таблицю з двох стовпчиків. У лівому стовпчику
записані числа, які діляться на 2 (5, 10, 3, 9). В правому стовпчику записані
числа, які не діляться на 2 (5, 10, 3, 9). Дана умова гри дає змогу порівняти
та простежити певну закономірність. Якщо учні не в змозі виконати
поставлене завдання, їм надається можливість скористатися підказками.
Для кожної ознаки подільності свої підказки.
Для ознаки подільності на 2: перша – зверніть увагу на останні цифри
вказаних чисел; друга – з’ясуйте питання щодо парності чи непарності
останньої цифри кожного з чисел. Для ознаки подільності на 5 відповідно:
зверніть увагу на останню цифру заданих чисел; з’ясуйте чи ділиться
остання цифра даних чисел на 5. Для ознаки подільності на 10: зверніть
увагу на останню цифру вказаних чисел, число буде ділитися на 10 тоді і
тільки тоді, коли остання цифра заданого числа ділиться на довільне
натуральне число. Для ознаки подільності на 3 та 9: зверніть увагу на
комбінацію цифр у числі; спробуйте виконати над ними такі операції як:
множення та додавання. Наступним кроком є спроба самостійно
сформулювати ознаку подільності на 2 (5, 10, 3, 9). Після цього учням
надається можливість переглянути 5 різних варіантів формулювань ознаки
подільності на 2 (5, 10, 3, 9), де лише одне буде правильне. Останнім
кроком даного етапу є перегляд правильної відповіді.
У процесі гри у дітей виробляється звичка зосереджуватися,
працювати свідомо, самостійно, розвивається увага, пам’ять, вміння
аналізу та порівняння. У грі найповніше виявляються індивідуальні
особливості та можливості дітей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
НА ПОСТРОЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ППС GRAN 2D
Л.В.Грамбовская,
Областной институт последипломного педагогического образования,
г. Чернигов, УКРАИНА
E-mail: grambovsky@mail.ru
Особенностью развития общества на современном этапе является
активное проникновение информационно-коммуникационных технологий во
все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе и в сферу образования.
Такие тенденции требуют переосмысления и обновления традиционных
методик обучения предметам неинформатического цикла, поиска новых
подходов к организации и управлению учебной деятельностью учащихся.
Покажем, каким образом можно организовать учебно-исследовательскую
деятельность учеников с использованием пакета динамической геометрии
GRAN 2D на примере обучения решению задач на построение. Рассмотрим для
примера такую конструктивную геометрическую задачу.
Задание. При помощи циркуля и линейки построить равносторонний
треугольник так, чтобы все его вершины лежали на трех заданных
параллельных прямых.
Для того, чтобы решение задачи «появилось» прямо на глазах учеников,
целесообразно поступить таким образом: 1) построить в динамической среде
ППС GRAN-2D три параллельные прямые; 2) используя меню «автоматическое
построение правильных многоугольников», построить правильный треугольник
так, чтобы только две его вершины, например F и E лежали на двух
произвольных заданных параллельных прямых, например, m, n (рис. 1,а); 3)
используя меню «свойства точек», выбрать команду «оставлять динамический
след», для точки G; 4) по построению, точки F и Е «прикреплены» к прямым m,
n соответственно. Используя курсор, начать менять положение, например, на
прямой n прикрепленной к ней точки Е (рис. 1, б). В результате изменения
положения точки Е на прямой n, автоматически меняются и размеры
правильного треугольника FGE (рис. 1, а-б).

а)

б)
в)
Рис. 1
Работая таким образом в динамической среде ППС, ученики могут
наглядно «увидеть», что среди «подвижных» треугольников FGE найдется
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такой, у которого все три вершины лежат на заданных параллельных прямых.
При этом подвижная точка G «описывает» некую прямую k, которая пересекает
все три заданные прямые, в том числе и прямую l (рис. 1,в).
1) В результате такой работы, учащиеся могут самостоятельно
выдвинуть, например, такую гипотезу: чтобы при помощи циркуля и линейки
построить правильный треугольник, у которого все три вершины лежат
на заданных параллельных прямых нужно: 1) на прямой m выбрать
произвольную точку, например, Е, а на прямой n выбрать две произвольные
точки, например, G и F; 2) построить отрезки ЕG и ЕF (рис. 2, а); 2) на отрезках
ЕG и ЕF как на сторонах построить два правильных треугольника, например,
EHG и EIF (рис. 2, б); 3) через точки H и I провести прямую HI, которая
пересекает третью параллельную прямую в точке J (рис. 2, в);

а)

б)
в)
Рис. 2
3) на отрезке JЕ как на стороне построить правильные треугольники, один
из которых будет иметь вершину, которая будет лежать на заданной
прямой (рис. 3, а-б).

а)

б)
в)
Рис. 3
Проведение учебного исследования в динамической среде ППЗ
GRAN-2D, может помочь ученикам и на этапе исследования полученного
решения (рис. 3, в).
Подводя итоги подчеркнем, что внедрение в учебный процесс
основной школы ИК технологий позволяет «подвести» учеников к
самостоятельному открытию новых для них знаний, активизировать
самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
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КУРС ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ
С РЕШЕНИЕМ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ МS EXCEL
В.П.Грибкова,
С.М.Козлов,
Г.И.Лебедева,
Л.А.Раевская,
А.Е.Филиченок,
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
В Белорусском национальном техническом университете на факультете
маркетинга, менеджмента и предпринимательства коллективом авторов
подготовлен к изданию «Сборник задач по линейной алгебре и аналитической
геометрии для экономистов. Решение типовых задач средствами MS Excel»
Материал изложен в соответствие с программой для студентов экономических
специальностей с большим количеством экономических примеров. Сборник
задач является дополненным изданием «Сборника задач для экономистов»
часть 1, который был издан ранее для студентов факультета [1].
Обладающий математическим мышлением специалист должен уметь
формализовать реальные ситуации; строить математические модели, описывающие поведение конкретных систем; разрабатывать методики и выдвигать
гипотезы и идеи для решения поставленных практических и теоретических
задач. Поэтому изучение математики должно идти на примерах возможности
использования математического аппарата для описания и решения современных проблем. Появление компьютеров помогает в решении такой задачи. На
современном этапе развития вычислительной техники пользователю предоставляется возможность отказаться от традиционных подходов к решению задач
вычислительного характера.
Переход от программирования в системах традиционных алгоритмических
языков к работе в среде математических пакетов (Mathematica, MathCAD, MatLab,
Maple, Derive) значительно ускоряет весь процесс реализации расчетов
(постановка задачи, создание математической модели, написание программы, ее
отладка, компиляция, оптимизация, документирование и др.).
Тесная интеграция со стандартом в области расчетов с электронными
таблицами MS Excel позволяет создавать единые рабочие документы,
расширять функциональные возможности электронных таблиц, дополнив их
чрезвычайно разнообразными и производительными математическими и
графическими средствами. Компьютерный инструментарий не сможет заменить
изучение теоретических основ высшей математики, но он избавляет от
рутинной работы, делающей вычислительную часть математики столь мало
привлекательной. Он должен стать удобным вспомогательным средством при
изучении математики.
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Расчетные проекты, созданные в средах математических пакетов,
открыты для анализа, доработки и совершенствования. Это очень важно в сфере
образования, которая стала основным потребителем математических пакетов.
Немаловажным преимуществом использования математических пакетов
является также отсутствие программиста как промежуточного звена между
специалистом в области экономики и компьютером.
Современные студенты поступают в институт с достаточно высокой
подготовкой по информатике. Однако, при выполнений различных вычислительных операций и построении графических изображений испытывают
затруднения с привлечением для этого компьютеров. Для облегчения связи
между определёнными вычислительными процессами и выполнением их на
компьютере коллективом авторов были разработаны и включены в сборники
задач примеры проведения определённых вычислительных процессов в среде
MS Exсel. Примеры сопровождают все темы, рассмотренные в задачнике.
Решение задач рассматривается двумя способами. Первый способ –
непосредственное решение, то есть, реализация «ручного» счёта. Второй способ
– с помощью встроенных функций. Такое изложение материала позволяет
глубже изучить большие возможности математического обеспечения
компьютеров. Полученные навыки студенты в дальнейшем могут применять
при изучении различных спецкурсов, выполнении расчётно-графических работ
и курсовых проектов.
Учитывая, что в первом семестре построение графиков всегда представляло
трудности, на эти темы обращено особое внимание в сборнике задач. Приводятся
примеры построения прямых, плоскостей, областей допустимых решений, кривых
второго порядка и поверхностей второго порядка.
Так как в учебном процессе на освоение компьютерных приложений не
отведено времени, то их изучение в первом семестре вынесено на
самостоятельную работу, связанную с выполнением расчётно-графических
работ. Навыки, полученные при этом, в дальнейшем используются студентами
вплоть до выполнения дипломных проектов.
Последовательное изучение различных приёмов упрощения решения
сложных задач даёт возможность оценить эффективность использования
компьютера как рабочего инструмента, а не только как источника для
развлечений.
Авторы считают, что изучение математических пакетов программ
является необходимым в курсе высшей математики наряду с теоретическими и
практическими аспектами курса.
ЛИТЕРАТУРА
1. Грибкова В.П., Козлов С.М., Лебедева Г.И., Раевская Л.А. Сборник
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАСОБУ
GRAN1 ПРИ ВИВЧЕННІ ТРИГОНОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
Т.А.Грицик,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м.Київ, УКРАЇНА
E-mail: grizik2008@ukr.net
У час реформування та розвитку національної системи освіти актуальним
є питання впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес.
Застосування НІТ інтенсифікує та оптимізує навчання математики, активізує
пізнавальну діяльність учня, розвиває його дослідницькі здібності [1, 2].
Проблемі розробки сучасних концепцій комп’ютерної підтримки навчального
процесу присвячені праці В.П.Беспалька, Ю.В.Горошка, М.І.Жалдака,
О.Б.Жильцова, С.О.Ракова, Є.М.Смирнової, О.В.Співаковського та інших
науковців. Наведемо приклади застосування програмного педагогічного засобу
GRAN1 при вивченні тригонометричного матеріалу у сучасній профільній
школі.
Незаперечна цінність цього програмного продукту як засобу побудови
графіків функцій методом геометричних перетворень. Комп’ютерна
візуалізація паралельного перенесення, розтягу, стиску та інших перетворень
графіків функцій в класі будь-якого профілю навчання сприяє
запам’ятовуванню алгоритмів цих побудов, розумінню їх суті. Наприклад, з
допомогою GRAN1 можна продемонструвати всі п’ять етапів побудови

π
графіка функції y = 5 sin 2 x +  − 1 , проаналізувати кожен з них, повторити


3

довільну кількість разів, сконцентрувати увагу на суттєвому. Прослідкувавши
за комп’ютерною демонстрацією, учень отримує можливість самостійно
сформулювати алгоритм побудови, навести власні приклади і відразу
розв’язати їх графічно.
Ефективне застосування програми GRAN1 при вивченні гармонічних
коливань. Цій темі приділяється особлива увага в класах, де вивчається
прикладний курс математики (технічні, природничі профілі). Це зумовлено
широким застосуванням поняття гармонічного коливання при моделюванні
багатьох природних явищ та процесів. Варто запропонувати учням з
допомогою GRAN1 дослідити рівняння гармонічного коливання
y = A sin (ωx + α ) , з’ясувати вплив коефіцієнтів А, ω , α на форму та розміщення
цієї кривої, встановити зміст цих коефіцієнтів. Для цього в GRAN1 слід ввести
функцію Y (x ) = P1 * sin (P 2 * x + P3) з трьома динамічними параметрами Р1, Р2 і
Р3. Послідовно змінюючи їх значення, можна прослідкувати певні
закономірності і зробити відповідні висновки. В середовищі GRAN1 зручно
також розглянути питання знаходження суми гармонічних коливань для
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різних випадків (коли періоди коливань-доданків однакові та різні). Варто
дослідити додавання взаємно перпендикулярних коливань, явище биття, які
моделюють реальні фізичні процеси.
Важливою задачею у викладанні прикладного курсу математики є
формування навичок наближеного та графічного розв’язування рівнянь,
нерівностей та їх систем. Широкі можливості для розв’язання цієї задачі
створює GRAN1. Наприклад, нехай необхідно наближено розв’язати рівняння
sin x + 2 = ln x . Побудувавши в GRAN1 графік функції y = sin (x ) + 2 − ln( x ) ,
переконуємося, що існує п’ять точок перетину цього графіка з віссю Ох і
знаходимо наближені значення їх абсцис.
Для учнів, які вивчають поглиблений курс математики (математичні,
фізико-математичні профілі), досить корисними та цікавими можуть бути
побудови засобами GRAN1 кривих, рівняння яких задаються в полярній
системі координат або параметрично. Наприклад, школярі досить ефективно
можуть дослідити криву ρ = a sin kϕ . Для цього необхідно створити об’єкт
типу «Полярна R=R(F)», що задається рівнянням з двома параметрами
R = P1 * sin (P 2 * F ) . Вказавши відрізок зміни F, кількість точок побудови, межі
та кроки зміни динамічних параметрів, отримаємо різні види троянд.
В класах математичних профілів під час роботи з програмою GRAN1
доцільно ввести поняття про неявне задання функціональної залежності
 y = cos x
в GRAN1 можна
2
2
x + y = 1

між змінними х і y виду G (x, y ) . Так, систему 

розв’язати в такий спосіб: побудувати графіки неявних функцій
G1 ( x, y ) = y − cos x , G2 ( x, y ) = x 2 + y 2 − 1 і знайти абсциси їх точок перетину.
Для учнів класів гуманітарних профілів характерні невисокі навчальнопізнавальні можливості аналітичного дослідження функцій. В цих класах
акцент зміщено на формування в учнів вміння читати графіки функцій, тобто
на графічному аналізі функцій. Його досить ефективно можна здійснити з
допомогою програми GRAN1. Демонстраційні можливості цього програмного
продукту дають змогу візуалізувати математичні поняття, які важко
засвоюються учнями-гуманітаріями (наприклад, такі властивості функцій як
періодичність, парність-непарність, знакосталість).
Комп’ютерна підтримка вивчення тригонометричного матеріалу з
використанням ППЗ GRAN1 дає можливість вчителю зосередити увагу на
профільно-значимих складових змісту тригонометричного матеріалу,
виокремити ті аспекти діяльності учня, які важливі для його подальшого
навчання і майбутньої професії.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ
К РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.В.Жидких,
И.Л.Шурко,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Дистанционное образование одно из самых популярных направлений
во всем мире. Сегодня эта форма образования развивается особенно активно
и при помощи Интернета абсолютно любой человек может получить
дистанционное образование в любой точке планеты.
Модернизация профессионального образования как условие перехода
страны на инновационный путь развития предполагает целый ряд шагов,
направленных на изменение структуры подготовки специалистов. Главная
цель модернизации высшей школы – построение системы обучения,
способной готовить выпускников, востребованных на рынке труда.
Активно внедряется новая информационная образовательная система
Moodle. Используя модульную систему обучения, студент с помощью
компьютера может получить все лекционные курсы, учебники, контрольные
работы, тестовые задания – словом всё, что необходимо для обучения. По
аналогичной программе работают университеты в Европе и Америке. Moodle
открывает новые горизонты заочного обучения [2].
Подходит ли Вам дистанционное образование?
• Предпочитаете ли планировать свой день?
• Планомерно ли Вы стремитесь к цели?
• Избирательны ли Вы в общении?
• Зрительная память развита лучше слуховой?
Если на большинство вопросов ответ утвердительный, значит,
дистанционное обучение для Вас.
Требуемый уровень подготовки: слушатель должен быть уверенным
пользователем персонального компьютера.
Системные требования: персональный компьютер, имеющий выход
в Интернет, браузер и ящик электронной почты.
Условия обучения:
• Выбор нужного курса и регистрация на сервере дистанционного
обучения.
• После оплаты курса доступ к электронной библиотеке, содержащей
учебные материалы и рекомендуемый график учебы.
• В процессе обучения: изучение теоретической части, выполнение
практических заданий и решение контрольных работ.
• В процессе обучения: общение и консультация с преподавателем по
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e-mail или через внутренний форум.
• В конце курса выполнение итогового задания (тест) и получение
документа об образовании.
Цель: обучение ставит своей целью дать слушателю необходимый
уровень теоретических и практических знаний, достаточный для начала
профессиональной деятельности по новой специальности. Дистанционное
обучение дает реальные и качественные знания и абсолютно реальный диплом.
Несмотря на то, что половина менеджеров используют электронное
обучение, они все еще сомневаются в его эффективности. Это показал
ежегодный опрос об обучении и развитии кадров, проводимый CIPD
(Chartered Institute of Personnel and Development – Институт персонала и
кадрового развития) [3].
Основные преимущества дистанционного обучения:
• быстрая доставка информации;
• оперативная обратная связь;
• возможность прямого взаимодействия со специалистами вне
зависимости от их территориального расположения;
• свободный график занятий;
• снижение стоимости обучения.
Недостатки дистанционного образования: отсутствует традиционное
студенческое общение, взаимовыручка, подсказка, шум в аудитории,
обсуждение новостей и утомительная необходимость сосредоточиться на
том, о чем сейчас у доски рассказывает лектор. Нет и возможности списать
очередное задание. А нужно ли это?
В виртуальной группе собираются люди, которых объединили не
возраст и общие увлечения, не желание провести вместе время, а желание
научиться работать, получить новую квалификацию, новые навыки,
необходимые для дальнейшего профессионального совершенствования.
Проект первого открытого университета был реализован в
Великобритании. Самый крупный открытый университет на сегодняшний
день находится в Турции, в нем обучается 500 тысяч человек. Однако до сих
пор некоторые вопросы в этой области не сняты [1].
Широкому распространению IT-технологии мешает некоторый
консерватизм. Необходимо менять менталитет и активнее внедрять
современные технологии. По прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет
две трети студентов в развитых странах будут учиться дистанционно!
ЛИТЕРАТУРА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
C.И.Иванова,
Московський гос. педуниверситет,
г.Москва, РОССИЯ,
Е-mail: artemka_svetik@mail.ru
1. С переходом школы на профильное обучение становится актуальной
проблема организации предпрофильной дифференциации обучения
отдельным предметам. Выпускник 9-го класса оказывается перед выбором
профиля дальнейшего обучения. Для того, чтобы этот выбор был сделан
осознанно, необходимо, чтобы учащийся реально оценивал свои возможности
и способности к конкретной деятельности, осознавал свои потребности,
склонности и интересы, получая при этом представление о разных сферах
деятельности. Формирование способностей и склоностей происходит на
протяжении всего периода обучения и в процессе учения. Этим объясняется
необходимость прикладной направленности преподавания предметов.
2. Реализация прикладной направленности обучения математике
возможна, в частности, через использование на уроках практико-ориентированных задач, сближение методов решения учебных задач с методами,
применяющимися на практике, обучение учащихся построению математических моделей, демонстрацию межпредметных связей.
Обучение в предпрофильных классах требует включения в содержание
урока дополнительной информации, иллюстрирующей применение математики в науке, практике, быту, что вносит определенные сложности в работу
учителя. Современные информационные технологии позволяют оперировать с
большими объемами информации, устраняя многие неудобства при разработке
и проведении уроков.
3. Среди технических средств обучения особо следует выделить интерактивную доску (SmartBoard). Интерактивная доска может быть использована как
демонстрационный экран, например, при показе презентаций для мотивации
введения нового понятия или обобщения уже изученного материала.
Решение прикладных задач целесообразно сопровождать дополнительной информацией из той области, к которой задача относится. Это
может быть видеофильм о применении математических методов в
технологиях производства, или сюжет о реальных процессах, описываемых
данной математической моделью, иллюстрации, поясняющие особенности
сюжета конкретной задачи. Рассматривая задачу из экономики на вклады,
предлагать учащимся самостоятельно производить расчет простых и
сложных процентов с последующим обсуждением того, в каком случае
вкладчик получает наибольшую выгоду. На интерактивной же доске при
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подведении итогов строить графики прибыли по полученным годовым
значениям, что обеспечивает наглядность и осознанность выводов.
Прикладные задачи часто требуют достаточно сложных чертежей,
выполнить которые учителю непосредственно на уроке или перед ним
затруднительно. Программное обеспечение интерактивной доски дает
возможность использовать ранее подготовленные чертежи, что позволяет
сэкономить время на уроке. По готовым чертежам возможно быстро
организовать актуализацию опорных знаний или самостоятельную работу
учащихся, причем все записи наносятся маркерами поверх изображений. К
сделанным записям всегда можно вернуться и откорректировать их, также
возможно произвести дополнительные построения (что полезно при
решении геометрических задач и доказательстве теорем).
Интерактивная доска позволяет заранее подготовить необходимый для
урока материал, комбинировать кадры из готовой коллекции изображений
(таблицы, графики, шаблоны линованной бумаги, системы координат,
измерительные инструменты), сочетать на уроке текстовую, графическую и
звуковую информацию, расширяя, таким образом, представления учащихся о
применении математических методов в различных отраслях знаний.
4. Для реализации межпредметных связей при организации предпрофильной дифференциации обучения математике целесообразно проводить
интегрированные уроки, вовлекая сведения из области физики, химии,
биологии, географии, использовать на уроках интерактивные карты и
проводить виртуальные опыты (например, на уроках теории вероятностей и
математической статистики). Интерактивная доска позволяет организовать
практические и лабораторные работы по математике, вовлечь учащихся в
самостоятельную исследовательскую деятельность, стимулировать познавательную активность. Например, это могут быть лабораторные работы на
исследование свойств графиков функций или на графическое решение
квадратных уравнений и неравенств с параметром.
Учебные пособия, разработанные для интерактивной доски (как
учителем, так и готовые), позволяют обучать учащихся построению моделей
реальных процессов, объяснять новый материал, организовать повторение,
контроль знаний в увлекательной форме и удерживать внимание учащихся на
протяжении всего урока. Функция записи проведенного урока позволяет
организовать самоанализ, обеспечивать учебным материалом заболевших
учащихся, пополнять «методическую копилку» учителя.
Разумное сочетание на уроке визуальной, слуховой информации,
дополненной непосредственной работой учащегося с поверхностью доски
через прикосновение, позволяет в равной степени задействовать все возможные каналы приема информации учащихся, что позволяет значительно
повысить эффективность преподавания и подготовить учащихся к осознанному выбору профиля обучения в средней школе.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЛЕКЦИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Н.А.Каллаур,
Брестский гос. университет им. А.С.Пушкина,
г. Брест, БЕЛАРУСЬ
E-mail: Kalavur.M.A@tut.by
Активизация обучения тесно связана с формированием устойчивого
познавательного интереса. Информационные технологии вызывают такой
интерес своими изобразительными возможностями, тем, что даже известный
материал, представленный в необычном виде, приобретает новые стороны,
выглядит иначе, чем представлялось. Стимулирует интерес учащихся к
обучению и включение в учебно-воспитательный процесс документального
материала: фотографий, рисунков, рукописей, старинных книг, фотохроники,
показ объектов изучения в движении, в динамике. Особенно полезны
применяемые в последнее время интерактивные доски, которые, используя
разнообразные динамичные ресурсы и улучшая мотивацию, делают занятия
увлекательными и для учителей, и для учеников. Работа с интерактивной
доской может помочь учителю проверить знания учащихся, развить дискуссию
для прояснения изучаемого материала, что позволяет ученикам лучше понять
материал. Управляя обсуждением, учитель может подтолкнуть учащихся к
работе в небольших группах. Интерактивная доска становится центром
внимания для всего класса.
Умелое сотрудничество человека и персонального компьютера в
образовании позволяет сделать процесс обучения более эффективным. Ярко это
сотрудничество проявляет себя в ходе проведения интерактивных лекций с
применением мультимедиа-технологии обучения.
По сравнению с традиционным, для старших классов, уроком-лекцией,
когда преподаватель излагает тему, а ученики слушают, запоминают или
записывают учебный материал, лекция, построенная по предлагаемой методике,
имеет преимущество — интерактивность. Интерактивность дает ученикам
возможность активно вмешиваться в процесс обучения: задавать вопросы,
получать более подробные и доступные пояснения по неясным для них
разделам и фрагментам излагаемого преподавателем учебного материала.
Под мультимедиа-технологией понимают совокупность аппаратных и
программных средств, которые обеспечивают восприятие человеком информации одновременно несколькими органами чувств. При этом информация
предстает в наиболее привычных для современного человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации (мультипликации,
оживления).
Сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией
значительно активизирует внимание учеников к содержанию излагаемого
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преподавателем учебного материала и повышает интерес к новой теме.
Обучение становится занимательным и эмоциональным, повышая качество
излагаемой преподавателем информации. При этом существенно изменяется
его роль в учебном процессе. Преподаватель эффективнее использует учебное
время урока, сосредоточив внимание на обсуждении наиболее сложных
фрагментов учебного материала.
Интерактивная лекция сочетает в себе преимущества традиционного
способа обучения под руководством педагога и индивидуального
компьютерного обучения. Компьютер из «учителя» превращается в активного
помощника преподавателя. Заранее готовясь к лекции, преподаватель
разрабатывает на компьютере в приложении «Power Point» программы «Office»
необходимое количество слайдов, дополняя видеоинформацию на них
звуковым сопровождением и элементами анимации. Естественно, что это
значительно повышает требования к квалификации преподавателя. Он должен
обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть
навыками работы с программным обеспечением.
Важным условием проведения интерактивной лекции является также
наличие специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой
и современными средствами публичной демонстрации визуального и звукового
учебного материала. В процессе изложения лекции преподаватель эпизодически
представляет информацию на слайде в качестве иллюстрации. Это способствует
лучшему усвоению учебного материала учениками.
Таким образом, участие в процессе обучения одновременно педагога и
компьютера значительно улучшает качество образования. Использование
предложенной методики активизирует процесс преподавания, повышает
интерес к математике и эффективность учебного процесса, позволяет достичь
большей глубины понимания учебного материала.
В ходе выполнения исследования была разработана лекция в виде
презентации по теме «свойства функции у=tg x» для 11 классов. Лекция
преследует следующие цели:
• повторить ранее изученные свойства функции у=tgx;
• научить строить график функции у=tgx, используя данные свойства
функции;
• на основе анализа графика определить остальные свойства функции;
• научить решать простейшие уравнения и неравенства с помощью
графика функции.
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МУЛЬТИМЕДІЙНА ДОШКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Д.В.Коваленко,
Ліцей «Престиж»,
м. Київ, УКРАЇНА
Дошка – слово запозичене в праслов’янську мову з латинської, походить
від латинського discus – «круг, блюдо». Це вказує на те, що зароджувалася
дошка як горизонтальне унаочнення навчального матеріалу. Приблизно у 18
столітті у школах Європи з’явилися аспідні дошки (грифельні) дошки.
Спочатку вони кріпилися на столах, а згодом їх почали розташовувати
вертикально, прикріплюючи до дерев’яних ніжок (дошка могла переноситися).
З того часу і досі дошка набула вертикального розташування, що дозволяє
дивитися на неї більшій кількості людей.
В середині минулого століття разом із запровадженням кабінетної
системи в школі почали з’являтися різновиди дошок з лінолеуму чи скла:
розсувні, з декількома елементами, комбіновані дошки (де одна з робочих
поверхонь може бути магнітною). Пізніше стали запроваджуватися маркерні
дошки – сталева дошка, покрита емаллю білого кольору. Пишуть по ній
спеціальними маркерами, написи можна стерти спеціальною сухою губкою.
На початку 21 століття поруч зі звичайними шкільними дошками у
класах почали використовувати мультимедійні дошки у різних
модифікаціях. Такі дошки дуже швидко набули популярності, але до цього
часу не визначено однозначно їх назву. В світовій практиці для їх назви
використовуються терміни «розумна дошка», «біла дошка», «інтерактивна
дошка», «мультимедійна дошка».
Інтерактивний – означає можливість взаємодіяти або знаходитись у
режимі бесіди, діалогу з чим-небудь або ким-небудь. Отже, інтерактивна
дошка – це дошка, що взаємодіє з учнем. Термін «інтерактивна дошка» є
некоректним, але призваний відобразити суб’єктивні відчуття від
інформації, яка «оживає» під пальцями, що торкаються поверхні дошки.
Мультимедіа це – поєднання різних форм подання інформації на одному
носію, наприклад: текстової і звукової; графічної і звукової; текстової,
графічної і звукової; звукової разом з нерухомими об’єктами; звукової разом з
рухомими об’єктами; звукової разом з нерухомими та рухомими об’єктами;
анімація, відеокліпи, презентації, комп’ютерні ігри тощо. На нашу думку, саме
остання назва найкраще відображає особливості і можливості нової дошки, а
тому надалі будемо використовувати саме цей термін.
Мультимедійна дошка – це не самодостатній пристрій. Це чуттєва до
дотику панель, яка працює в комплексі з комп'ютером і проектором. Можна
сказати, що це своєрідний додатковий монітор комп’ютера, що має великі
розміри і реагує на дотик. Перші інтерактивні дошки були випущені
компанією SMART Technologies в 1991 році. Нині у світі існує 11 основних
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виробників мультимедійних дошок. Найпоширенішими у навчальному
процесі є дошки таких торгових марок: «SMART Technologies», «Webster»,
«Polyvision».
В залежності від принципу, що покладений в основу роботи
мультимедійні дошки поділяють на такі види: оптична (інфрачервона),
сенсорна, дошка з вбудованою системою мікро точок, електромагнітна,
конденсаторна, лазерна, ультразвукова, дошка з внутрішнім інфрачервоним
відбиттям, Wii пульт.
Багато шкіл України вже мають мультимедійні комплекси, до яких
входить: мультимедійна дошка, комп’ютер і проектор. До кожного такого
комплексу входить програмне забезпечення, розроблене компанієювиробником.
Мультимедійна дошка суттєво відрізняється від білого екрану.
Маючи комп’ютер, проектор і білий екран вчитель теж може унаочнювати
матеріал та проводити уроки, але в цьому випадку проектор просто
відображає збільшене зображення, що є на моніторі комп’ютера. І вчитель
з учнями потребують класичної дошки, на якій можна писати, малювати,
змінювати записи, витирати і т.д. Управляння здійснюється безпосередньо
через комп’ютер, що створює незручності.
Мультимедійні ж комплекси поєднують в собі можливості класичної
дошки і комп’ютера. Управління комп’ютером відбувається безпосередньо з
поверхні дошки. Редагування інформації можна здійснювати в реальному часі.
Програмні засоби, що входять в комплект дають можливість вибирати розміри
та колір робочої поверхні дошки, освітлення чи затемнення деякої області
дошки, швидко малювати геометричні фігури, графіки та інші об’єкти
наочності, розпізнавати рукописні літери і перетворювати їх на друковані та ін.
Технічні можливості мультимедійної дошки забезпечують її особливу
роль серед інших засобів навчання. Органічне поєднання традиційної та
мультимедійної дошок дозволяє зробити навчальний процес більш
гнучким і ефективним. Якість навчального процесу підвищується завдяки
гармонійному поєднанню традиційних та інноваційних форм, засобів і
методів подання нового матеріалу та формування знань та навичок в учнів.
Кожний з присутніх у класі учнів стає активним учасником уроку за
рахунок залучення додаткових засобів, які сприяють: розширенню
можливостей ілюструвати новий навчальний матеріал; оперативному
здійсненню актуалізації опорних знань; урізноманітненню форм контролю;
забезпеченню автономного каналу зв'язку з учителем тощо.
Готуючись до уроку з мультимедійною дошкою вчитель може
використовувати вже готові програмні засоби, відео, презентації, або
створювати їх самостійно. У виступі на конкретних прикладах будуть
показані деякі прийоми використання мультимедійної дошки під час
навчання математики в 5-6 класах.
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ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
М.А.Кононов,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Широке впровадження комп'ютерної і телекомунікаційної техніки і
зв'язаних з ними технологій у повсякденне життя веде до демократизації
самого процесу навчання, роблять процес пізнання творчим, стимулюють
заняття самоосвітою, підштовхують до перегляду прийомів і методів
освіти і професійної підготовки та перепідготовки, підвищення
кваліфікації. Рамки традиційного очного навчання виявляються занадто
тісними. Традиційні технології навчання поступово замінюються
новітніми технологіями, спрямованими на формування умінь та навичок,
що відповідають випереджаючому стану науки й техніці.
У сучасному світі перед викладачем постає проблема навчити своїх
студентів організовувати самостійно свою навчальну діяльність.
Інтенсифікація сучасної освіти відбувається завдяки застосуванню
сучасних інтерактивних методів навчання, спираючись на сучасні
інформаційні технології.
Одним із найперспективніших напрямків, вирішення цієї проблеми є
розробка системи дистанційної освіти та впровадження дистанційного
навчання на основі інформаційних та телекомунікаційних технологій як у
середню, вищу, так і у післядипломну освіту. Процес інформатизації є
закономірним й об'єктивним в освіті. Завдяки цьому процесу стала
можливою нова синтетична, інтегральна, гуманістична форма навчання дистанційне навчання, що вбирає в себе кращі риси традиційних форм
навчання - очного, заочного, екстернату, і добре з ними інтегрується. Увага
до цієї форми навчання спостерігається у світовому масштабі [1].
Вміння виділяти головне, суттєве в навчальному матеріалі
формується в студентів в процесі самостійної роботи.
Дидактичні етапи формування понять:
Підготовчий (пропедевтичний) етап. Повторюються ті поняття і
правила оперування, які являються опорними при введенні нового поняття.
Під “опорними” розуміють такі поняття або дії, на основі яких (по аналогії
з якими) вводиться нове поняття.
Мотиваційний етап. Від зацікавленості, бажання, наполегливості,
цілеспрямованості студентів значно залежить успіх навчання. Збудити
інтерес до нової теми, зробити значимою мету її вивчення, показати
необхідність введення нового поняття, розширення наявних знань – задачі
мотиваційного етапу.
Орієнтувальний етап. Вводиться означення нового поняття,
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виділяються його суттєві ознаки (основи класифікації або правила одержання).
На достатній кількості прикладів (суттєві ознаки у наявності, відмінності в
несуттєвих ознаках) і контрприкладів (невиконання частини суттєвих при
можливо більшому співпаданні несуттєвих ознак) формується дія підведення
під поняття. Дія відпрацьовується на задачах виду: “Чи належить об'єкт до
об'єкту даного поняття?” Подальше відпрацьовується виведення наслідків з
поняття. Тобто, у студентів формується орієнтація у відокремленні поняття із
множини понять.
Абстрагування. На цьому етапі відбувається узагальнення і
формалізація введеного поняття, в результаті досягається більш широке
використання поняття (теорії) в різних сферах практичної діяльності.
На основі аналізу психолого-педагогічної, методичної літератури з
даної проблеми пропонуємо основні навчальні задачі для формування
вміння виділяти головне, суттєве в навчальному матеріалі. А саме: вказати знання
про вказане поняття; скласти логіко-структурну схему вказаного поняття; для
даного поняття вказати орієнтовну основу дій виведення наслідків із поняття;
вказати орієнтовну основу дій підведення під поняття; виділити дії, адекватні
суттєвим ознакам поняття і записати алгоритм виконання дій; скласти конспект
вивчених властивостей поняття, систематизував їх; скласти набір достатніх умов
для доведення рівності вказаних понять; скласти набір необхідних і достатніх
умов даного поняття, понять; скласти і проаналізувати логічну структуру системи
понять з указаних тем; на основі логіко-математичного аналізу структури теореми
скласти конспект теореми; вказати головну ідею (ідеї) доведеної теореми; скласти
план доведення теореми; виділити головні поняття, теореми в темі; виділити в
темі її основні логічно завершені частини, вказавши головне в кожній частині [2].
Обираючи дистанційні курси студенти вбачають в них, як правило,
не тільки спосіб отримання нової інформації, але й можливість навчатися
по-новому, використовуючи телекомунікації, за особливою технологією,
спілкуватися з колегами з метою обмінятися досвідом, а також вбачають
спосіб реалізуватися.
З іншого боку, за допомогою дистанційних курсів викладач може сприяти
досягненню поставленої мети студента – вдосконалювати навички самостійної
роботи студента, вчитися аргументовано викладати свою позицію.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕМИКЛАСНИКІВ
У НАВЧАННІ ГЕОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ
Т.Г.Крамаренко,
Т.В.Колчук,
Криворізький держ. педуніверситет,
м. Кривий Ріг, УКРАЇНА
E-mail: tgkramarenko@mail.ru, TanyaKolchuk@ukr.net
Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів займає чільне
місце в психолого-педагогічних дослідженнях і належить до числа
пріоритетних і актуальних питань сучасної педагогічної науки і практики.
Разом з тим окремі її аспекти не знайшли належного розв'язання. Особливо
це стосується учнів основної школи при вивченні геометрії в умовах
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН)
та інтенсифікації навчально-виховного процесу.
У працях багатьох педагогів визначення поняття "пізнавальна
активність", "активізація пізнавальної діяльності учнів" розглядається у
тісному зв'язку з поняттям "самостійність". Так, Т.І.Шамова вважає, що
пізнавальну активність слід розглядати як відношення учня до змісту і
процесу пізнання, а самостійність – як реалізацію цього відношення в дії,
яка без активності відбуватися не може [5]. Пізнавальна активність, як
важливий показник творчої особистості, включає в стійкій єдності такі
складники як мотиваційний компонент (потреби, інтереси, мотиви),
операційний компонент (розумові операції та розумові вміння, властивості
мислення, мовно-розумова діяльність) та особистісний компонент (якості
особистості, які стимулюють прояв та розвиток пізнавальної активності і
самі розвиваються в результаті функціонування).
Мета дослідження – теоретично визначити та експериментально
перевірити доцільність упровадження окремих засобів ІКТН геометрії з метою
активізації пізнавальної діяльності семикласників. Для цього доцільно з'ясувати
зміст базової термінології "пізнавальна активність" і "активізація пізнавальної
діяльності учнів", визначити специфіку активізації пізнавальної діяльності
семикласників на заняттях з математики, зокрема з використанням ІКТ.
У шкільному курсі геометрії 7-го класу спеціально виділяються задачі на
побудову, які розв'язуються лише за допомогою циркуля і лінійки. Ці задачі
мають значну дидактичну цінність, оскільки не тільки формують практичні
навички виконання основних побудов, а й розвивають логічне мислення,
формують евристичну діяльність. Важливість задач на побудову обумовлюється
особливостями наукової структури курсу планіметрії, провідним компонентом
якої є конструктивізм: майже всі геометричні поняття означуються
конструктивно; доведення всіх теорем спирається на використання фігур,
реальне існування яких можна підтвердити побудовою. Отже, задачі на
побудову мають розвивати в учнів конструктивний підхід до осмислення всього
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комплексу геометричних знань, а не лише формувати конструктивні навички
розв'язування задач [2]. Відома схема розв'язування задачі на побудову
складається з чотирьох етапів − аналіз, побудова, доведення, дослідження. При
розв’язуванні задач на побудову у 7-му класі використовують метод
геометричних місць точок (ГМТ).
На етапі пошуку і розробки алгоритму побудови, виконання
побудови, дослідження розв’язків доцільно застосовувати педагогічні
програмні засоби (ППЗ) GRAN-2D і DG. Створивши динамічні моделі,
аналізуючи динамічні вирази, можна проводити дослідження ГМТ,
встановлювати значення певних величин, шукати закономірності [3].
Принцип наочності за умови використання ППЗ полягає не стільки в
можливості пасивного споглядання учнями моделей, як в активній
перетворюючій діяльності, у процесі якої школярі самостійно будують моделі.
Проаналізувавши електронні наочності ППЗ "Бібліотека електронних
наочностей. Геометрія, 7-9 клас" [4], рекомендованого МОН України для
використання у школі, виявили, для вивчення розділу "Геометричні побудови",
розв’язування задач на побудову розроблено обмаль наочностей. Їх
використання не може в повній мірі забезпечувати конструктивний підхід до
задач на побудову, реалізацію принципу наочності, наступності у змісті і
методах навчання.
Нами розроблено дослідно-експериментальну програму вивчення теми
"Геометричні побудови" з використанням засобів ІКТ. До зазначеної теми
створено презентації, електронні наочності за допомогою ППЗ GRAN-2D
відповідно до одного із затверджених МОН України підручників геометрії [1].
У доповіді будуть продемонстровані розроблені наочності, розкриті
особливості їх використання з метою активізації пізнавальної діяльності
семикласників у процесі вивчення геометрії.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Н.П.Макарова,
Гродненский гос. университет им. Янки Купалы,
г. Гродно, БЕЛАРУСЬ,
E-mail: ninamn@mail.ru, npmak_@tut.by
В настоящее время включение школьников в систему обучения
математике происходит в условиях насыщенного информационного поля.
Одной из важных задач современной школы становится обучение ребенка
умению ориентироваться в «электронной среде», приобретать навыки чтения,
переработки и анализа информации, получаемой из разных источников. В
связи с этим развитие современной системы образования определяется
степенью активизации использования современных образовательных и
информационных технологий и интеграции технологий медиаобразования
[2]. Реформирование образования требует формирования определенным
образом ориентированной информационно-обучающей среды, позволяющей
проектировать учебную деятельность с использованием компьютерных
технологий и направленной на активизацию учебно-познавательной
деятельности учащихся.
Информационно-обучающая среда для обучения математике, по
нашему мнению, должна включать средства «общения» с общечеловеческой
культурой (глобальную сеть Интернет, электронную библиотеку); систему
самостоятельных работ учащихся с информацией в виде электронных
презентаций, пособий, компьютерных тренажеров; средства диагностики
учебных достижений. Такая среда должна быть легко настраиваемой и
адаптируемой в условиях реформирования системы образования, изменения
контингента учащихся.
По нашему мнению, особое внимание следует уделять компьютерной
презентации как средству создания мультимедиа-курсов для иллюстрации
некоторого процесса (например, построения графика функции),
демонстрации опорного конспекта или структурно-логической схемы,
проведения мультимедиа-лекции. Среди программных средств наиболее
эффективно используются нами программно-методические комплексы
«Алгебра-10» (серия «Наглядная математика»), «Математика. Средняя
школа. Части 1, 2, 3», информационно-справочная система «Математика в
задачах и решениях», электронный учебник «Методы решения задач
элементарной математики», учебно-методические пособия [3-4]. Для
мониторинга
учебной
деятельности
целесообразно
использовать
программный комплекс «Знак», который представляет собой открытую
тестовую среду, позволяющую обеспечить основные виды контроля качества
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знаний учащихся по математике, а также анализ результатов контроля [5].
При подготовке урока математики мы следуем такому алгоритму:
планирование задач урока, его временной структуры и этапов; отбор
наиболее эффективных средств компьютерного обеспечения, определение
целесообразности их применения в сравнении с традиционными; оценка
отобранных материалов с позиций эргономики и валеологии; составление
повременной развертки урока; отбор иллюстративного материала;
составление компьютерной презентации или заполнение базы знаний
тестовой системы; планирование уровней достижения целей обучения на
основе поэтапной и результирующей диагностики [1].
Подготовленные нами электронные материалы вошли в состав учебнометодического комплекса по теме «Координаты и функции».
Методическую основу обучения составляют различные методики,
которые используются в зависимости от ситуации: самостоятельное освоение
учебного материала учащимся по выбранному уровню сложности; групповое
обучение двух учащихся (слабого и сильного); дифференциация учащихся по
уровню знаний и работа в сменных группах.
Интеграция обучающей среды с телекоммуникационными технологиями, как свидетельствует наш опыт, способствует активизации учебнопознавательной деятельности учащихся.
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Учебно-методическое пособие / И.А.Новик, Н.В.Бровка, О.В.Хайновская. –
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ДОСВІДУ
САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Т.С.Максимова,
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»,
м. Горлівка, УКРАЇНА
Нині вища освіта виступає складовою процесу реалізації навчання
впродовж всього життя. Сутність безперервної освіти полягає в
систематичному корегуванні та забезпеченні освітнього потенціалу
людини, що пов’язано з розвитком науки, техніки, культури, з
необхідністю удосконалення підготовки фахівця та задоволення його
зростаючих духовних потреб.
Важливою умовою здійснення безперервної освіти виступає
формування у студентів готовності до самоосвіти під час навчання у
вищому навчальному закладі. Останнє пов’язане з необхідністю
удосконалення процесу управління навчально-пізнавальною діяльністю
студентів на заняттях з вищої математики, а саме, переходом від
зовнішнього управління до самоуправління, від освіти – до самоосвіти.
Самостійна діяльність, яка управляється та організується
викладачем, тісно змикається з їх самоосвітою. Самостійна робота, у
зв’язку з цим, виступає провідним засобом формування досвіду
самоосвітньої діяльності студентів під час навчання вищої математики.
Студент як суб’єкт навчання на основі мети, яка визначена
викладачем, та мотивів і умов самостійної діяльності повинен: планувати
свою діяльність у зв’язку з розв’язуванням поставлених математичних
проблем; організовувати свою діяльність по виконанню запланованих дій,
застосовуючи свої знання, навички, уміння з вищої математики; управляти
своєю діяльністю, здійснюючи самоконтроль із наступною корекцією дій.
Належне управління самостійною роботою студентів під час
навчання вищої математики створюватиме умови для виникнення
усвідомленої потреби у набуванні досвіду самоосвітньої діяльності,
збагаченню досвіду самоосвітньої діяльності освітніми продуктами у
вигляді умінь самоосвітнього характеру.
Для того, щоб кожний елемент діяльності студента успішно
функціонував при виконанні самостійної роботи перед викладачем стоять
наступні задачі [1]: визначення мети та умов організації пізнавальної
діяльності студентів; виявлення початкового стану суб’єкту управління;
розробка програми дії на студента; збір, накопичення та врахування
інформації про стан навчання, яке управляється; здійснення корекційних
дій, спрямованих на процес діяльності студента; збір та повідомлення
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інформації про кінцевий результат управління процесом.
Впровадження дистанційної форми навчання при викладанні вищої
математики надасть змогу викладачу ефективно вирішувати задачі
управління самостійною роботою студентів. Організація самостійної
роботи за допомогою дистанційної форми навчання забезпечить передачу
функцій планування, організації та контролю від викладача до студента.
Поєднуючи застосування інформативних та активних методів навчання в
дистанційних курсах, викладач має можливість спрямовувати діяльність
студентів в евристичне русло та стимулювати їх творчість.
Однією з можливостей впровадження дистанційної форми навчання
є створення дистанційного курсу, спрямованого на підготовку студентів
нематематичних спеціальностей до олімпіад з вищої математики. Модель
навчання, закладена в основу такого курсу, передбачає переважно
самостійну діяльність студентів, орієнтовану на «відкриття», засвоєння та переніс
у нові ситуації способів розв’язування нестандартних математичних задач.
Перевага самостійної роботи у навчанні студентів розв’язувати
олімпіадні завдання вимагає постійної підтримки навчального процесу з
боку викладача. Проведення консультацій за допомогою форумів та чатів
сприяє виявленню індивідуальних особливостей студентів та включає
допомогу студентам у побудові ними власної освітньої траєкторії.
Консультативна допомога забезпечується також наявністю електронних
навчально-методичних видань допоміжного характеру, які містять
евристичні правила-орієнтири розв’язування деяких типів задач,
ознайомлюють з операційним складом прийомів евристичної діяльності.
Організація практикумів з розв’язування задач у дистанційному
курсі передбачає для студентів можливість отримати допомогу у вигляді
евристичних підказок, питань, які сприяють просуванню студента в
самостійному розв’язуванні задач, підтримуючи їх цікавість та активність.
Окремі кроки у розробленому студентами алгоритмі пропонується
реалізувати за допомогою математичних пакетів. Проведення
дистанційних семінарів сприятиме систематизації та класифікації
нестандартних завдань з вищої математики та способів їх розв’язувань
протягом організованої викладачем дискусії.
Застосування дистанційної форми навчання з методичним
забезпеченням евристичного характеру створює основу для здійснення
самоосвітньої діяльності студентами упродовж всього життя завдяки
розвитку їх пізнавальної активності, усвідомленню кожної ланки їх
діяльності в досягненні кінцевої мети.
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ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ У ВНЗ ДО
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Вінницький держ. педуніверситет ім. Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, УКРАЇНА
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Удосконалення системи освіти в Україні є на сьогодні актуальним
завданням, що має стратегічне значення для розвитку держави. Таке
удосконалення, на нашу думку, передбачає:
- розширення можливостей для всебічного розвитку учня в школі;
- розширення можливостей у ВНЗ для формування фахівця з широким
колом компетенцій, серед яких володіння сучасними інформаційними
технологіями;
- розширення можливостей для творчої діяльності вчителя в школі,
викладача у ВНЗ.
Темпи технологічного розвитку у світі спонукають активне
впровадження сучасних технологій і змушують усвідомлювати, що також
відбувається принципова зміна технологій розумової праці на основі
комп’ютеризованих інформаційних систем. Професійна культура вчителя,
зокрема математики, має уже включати складову інформаційної культури.
Інформаційна культура особистості є інтегральним показником рівня
її досконалості в інформаційній сфері діяльності.
Максимальна ефективність фахової підготовки вчителя у ВНЗ
можлива при оптимальному поєднанні різних складових, серед яких:
здібності студентів, рівень вмотивованості їх у навчанні, кваліфікація
викладачів, матеріально-технічне оснащення навчальних закладів, тощо.
Ми переконані, що в педагогічних вищих навчальних закладах, зокрема за
напрямом підготовки « Математика», уже сьогодні мають бути створені
такі умови здобуття знань та умінь, які в майбутньому є бажаними для
формування знань та умінь учнів з математики в школі.
Реалізація державної програми комп’ютеризації та інформатизації
середньої освіти має призвести до наповнення шкіл сучасними засобами
навчання, серед яких комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка. Однак
наповнення шкіл такими засобами навчання ще не означає оптимального їх
використання в навчальному процесі. На нашу думку, економічно
вигідним для держави є формування вчителя у ВНЗ з відповідними
компетенціями методично-грамотного використання сучасних технологій
навчання на кожному уроці. Мова йде не лише про необхідний об’єм
знань, умінь та навичок вчителя, мова йде про створення в педагогічному
університеті такого навчального середовища, в якому у майбутнього
вчителя формуються глибокі переконання щодо сучасних та
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перспективних оптимальних умов навчання учня в школі. До компонентів
такого навчального середовища в школі ми відносимо сучасний кабінет
математики, його обладнання, в якому, зокрема, виділяємо комп’ютер,
проектор, інтерактивну дошку тощо. Варто зауважити, що мова йде про
якісно нове завдання: комп’ютер, інтерактивна дошка мають стати
органічно необхідними засобами, які дозволять вчителеві математики
значно інтенсифікувати навчальний процес, оптимізувати його.
Таким чином, сучасний кабінет математики шкільного типу у
педагогічному ВНЗ ми розглядаємо як мінімодель навчального
середовища, в якому має виховуватись підростаюче покоління. Щоб
вчитель, зокрема математики, міг максимально використовувати таке
середовище у професійній діяльності, він сам повинен уже сьогодні
формуватися в процесі навчання у ВНЗ в хоча б наближеному за умовами
навчальному середовищі.
На кафедрі алгебри і методики викладання математики Вінницького
державного педагогічного університету здійснена спроба залучення коштів
Вінницької обласної ради депутатів та обласної адміністрації для
обладнання сучасного кабінету математики шкільного типу в інституті
математики, фізики і технологічної освіти ВДПУ. Етапами реалізації
нашого проекту є:
- обладнання кабінету математики шкільного типу у ВНЗ у
відповідності до сучасних вимог і перспектив розвитку
загальноосвітньої школи;
- активне використання кабінету математики шкільного типу у процесі
формування компетенцій вчителя при вивченні навчальних
дисциплін «Методика навчання математики», «Технології навчання
математики», «Основи педагогічної майстерності», «Елементарна
математика»;
- функціонування кабінету математики шкільного типу, як методичної
лабораторії в процесі виконання науково-дослідних, індивідуальносамостійних завдань майбутніх вчителів математики;
- підготовка та наукове обґрунтування методичних рекомендацій для
вчителів математики щодо оптимального, методично виваженого
використання як кабінету математики, взагалі, так і окремих засобів
навчання, зосереджених в ньому.
Для реалізації такого проекту маємо творчу групу молодих викладачів
кафедри, які, по-перше, самі на належному рівні володіють комп’ютерними
технологіями; по-друге, на рівні дисертаційних досліджень активно вивчали
проблему підвищення ефективності формування вчителя математики у ВНЗ;
по-третє, здатні реально перебудувати викладання фахових дисциплін у
напрямі активного впровадження таких засобів навчання, як інтерактивна
дошка, комп’ютер тощо…
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ІННОВАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У НАВЧАННІ ГЕОМЕТРІЇ
А.А.Науменко,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
Інновація – це нововведення, що поліпшує хід і результати
навчально-виховного процесу. Основа і зміст інноваційних освітніх
процесів це – інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні
педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему.
У сучасній педагогіці існує багато різноманітних форм та
методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння
учнями знань і умінь, розвиток їх розумової діяльності, формування
критичного мислення, набуття досвіду самостійного опрацювання
навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які
стануть у нагоді в подальшому розвитку самоосвіти і самореалізації.
Сучасний стан інформатизації суспільства не можна уявити без
введення комп’ютерних технологій на всіх ланках системи освіти. Одним з
найважливіших завдань навчальних закладів є впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес. Для цього необхідні три основні
умови: наявність сучасної комп’ютерної техніки; програмне забезпечення;
відповідний професійний рівень вчителів.
Використання комп’ютера у навчанні математики дає значний
педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і поглиблюючи вивчення
та розуміння навчального матеріалу. Для вчителя комп’ютер може бути
засобом:
− підготовки до уроків;
− демонстраційного супроводу уроку;
− організації самостійної роботи учнів у позаурочний час;
− здійснення контролю знань учнів.
На жаль, процес комп’ютеризації освіти в Україні іноді розуміється
однобоко і зводиться просто до придбання учбовим закладом все більш
нових зразків техніки, вважаючи, що вже сама поява комп’ютера може
підвищити ефективність процесу навчання. . Використання комп’ютерної
техніки в процесі навчання повинно бути методично виправдане (не можна
намагатися перекласти на комп’ютер всі функцій вчителя в навчанні,
зокрема функцію управління учбовим процесом або виховну функцію). На
нашу думку головними проблеми є підготовка вчителів до використання
комп’ютерної техніки і створення програмно-методичних комплексів
Використання комп’ютера вимагає від учителя особливої організації
уроку і забирає у декілька разів більше часу для підготовки у порівнянні з
традиційним способом подачі навчального матеріалу. В той же час ретельно
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підготовлене заняття (з урахуванням всіх особливостей комп’ютерного
навчання) дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати
навчально-пізнавальну діяльність учнів, розвивати інтерес до навчання тощо.
Наприклад, тема «Геометричні перетворення» завжди викликала в учнів
труднощі. Вони стосувалися як вивчення теоретичного матеріалу, так і
розв’язування задач. За допомогою комп’ютерних технологій можна детально
розглянути способи побудови об’єктів, які утворюються при паралельному
перенесенні, симетрії, повороті, гомотетії та їх композиціях. Захоплення в
учнів викликають практичні роботи «Мій орнамент», які вони виконують
дома, а захищають на уроках.
Серед різноманітних форм та методів інноваційного навчання
математики особливе місце належить дидактичним іграм. Концептуальними
основами запровадження ігрових технологій у навчанні математики є
психологічні механізми ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні
потреби особистості у самовираженні, самоутвердженні, самовизначенні,
саморегуляції, самореалізації. Дидактичні ігри розрізняють за цільовими
орієнтаціями, характером педагогічного процесу, ігровою методикою тощо.
У навчанні геометрії в основній школі ігрову діяльність можна
використовувати, щоб реалізувати такі функції:
• спонукальну (викликає інтерес);
• комунікативну (засвоєння елементів культури спілкування);
• самореалізації (кожен учень реалізує свої можливості);
• розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей);
• діагностичну (виявлення прогалин у знаннях);
• корекційну (внесення позитивних змін у структуру особистості
учнів та їх систему знань);
• розважальну (отримують задоволення) .
Цікаво проходять ігри з прикладною тематикою. Наприклад, у 8 класі
– це «Ремонт квартири» (обчислення площ фігур), «Через терни»
(Визначення відстані до недоступної точки).
Звернемо увагу на той факт, що інноваційні навчальні технології
спрямовані не лише на засвоєння школярами нових фактів, а на їх відкриття,
на пошукову та дослідницьку діяльність учнів. Організацію такої діяльності в
процесі вивчення геометрії можна забезпечити на основі використання ППЗ
«GRAN-2D». Ознайомити учнів з цією програмою можна на уроках
інформатики або в процесі позакласної роботи з математики. Якщо всі учні
класу вміють працювати в ППЗ «GRAN-2D», то це суттєво підвищує
ефективність її використання в навчальному процесі. В іншому випадку
вчитель працює у GRAN-2D самостійно, а учні за допомогою інтерактивної
дошки мають можливість слідкувати за фігурами, що створюються на екрані
та аналізувати їх властивості.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ В ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ
С.Е.Носовская,
Приазовский гос. технический университет,
г. Мариуполь, УКРАИНА
E-mail: s.nosovski@gmail.com
Протекающие в современном обществе процессы глобализации,
компьютеризации и технологизации трансформируют содержание профессиональной деятельности инженера-специалиста, требуя от него профессиональной
гибкости и мобильности. Современный специалист должен свободно владеть
своей профессией и разбираться в смежных областях деятельности, быть
готовым к постоянному профессиональному росту. Как показывает практика,
если инженер владеет современными знаниями, включающими знания и
навыки использования самых передовых технологий, то это повышает его
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. В получение
высшего технического образования вносит вклад каждая дисциплина,
изучаемая во втузе. Особая роль в этом процессе принадлежит фундаментальным общеобразовательным дисциплинам, и в первую очередь, курсу
математики. Нынешнее состояние техники позволяет каждому получить
качественное высшее техническое образование в любом втузе нашей страны и
мира при помощи дистанционных курсов.
Дистанционное обучение в настоящее время самое интересное и
перспективное направление развития образования. Его называют образовательной системой XXI века. Ведущие вузы мира благодаря современным
технологиям делают образование высокого качества доступным для самых
удаленных мест и потребителей образовательных услуг.
Эффективность дистанционного обучения зависит от условий его
организации, мотивации, содержания заданий, доли имеющихся и полученных
знаний в процессе обучения, их качества. Студент инженерно-технического
направления, обучающийся дистанционно может воспринимать математику как
абстрактную дисциплину, которая никак не связана с его будущей работой по
специальности. А все, что связано с его будущей профессией представляется
ему важным и значимым. Поэтому нужно существенно усилить мотивацию
изучения математики. Также немаловажно в процессе обучения сформировать у
студентов навыки математического моделирования.
Чтобы усилить мотивацию изучения математики для студентов
инженерно-технических специальностей, обучающихся дистанционно,
необходимо разработать комплекс профессионально направленных задач по
всему курсу математики. Благодаря такому комплексу задач у студента будет
формироваться представление об этой дисциплине как о важном инструменте
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решения его будущих профессиональных задач. Решая математические задачи,
в которых присутствуют объекты будущей профессиональной деятельности,
студент
осознает
профессиональную
значимость
соответствующих
математических понятий. Кроме того, такие задачи в определенном смысле
имитируют решение профессиональных задач математическими методами,
формируя у студента навыки математического моделирования.
Профессионально направленные задачи отличаются от обычных учебных
тем, что их решение предполагает обязательность присвоения профессионального умения любого уровня. Наряду с этим, студент встречается с терминами,
понятиями из будущей профессиональной деятельности. В процессе решения
профессионально направленных математических задач должны проявляться и
развиваться формализационные (умение построить математическую модель),
конструктивные (умение решить математическими методами полученную
модель), творческие способности, изобретательские интересы студентов.
Для студентов дистанционной формы обучения комплекс профессионально направленных математических задач должен дифференцироваться
по форме, содержанию, способу решения. По форме это могут быть такие типы
задач:
 задачи по образцу;
 задачи, при решении которых используются уже имеющиеся
знания;
 эвристические задачи;
 задачи исследовательского типа.
По содержанию:
 учебные задачи;
 задачи, реализующие межпредметные связи;
 задачи, реализующие связи с направлением и будущей
специальностью студентов;
 задачи, близкие к профессиональным.
По способу решения:
 алгоритмические задачи, задачи с явным способом решения;
 задачи, требующие самостоятельного выбора алгоритма решения;
 задачи, требующие комбинации знаний и известных алгоритмов
решений.
Комплекс профессионально направленных математических задач должен
быть создан, опираясь на рабочую программу конкретной технической
специальности, по которой обучаются студенты дистанционной формы
обучения.

161

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
С ПОМОЩЬЮ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ
О.Б.Перец,
А.В.Кармазина,
Южноукраинский национальный педуниверситет им К.Д.Ушинского,
г. Одесса, УКРАИНА
E-mail: o1perets@yahoo.com
Интерактивные SMART-технологии на базе устройства SMART Board
все более активно внедряются в образовательное пространство Украины.
Использование SMART Board дозволяет преподавателю творчески
проектировать учебный процесс и реализовывать этот проект на занятии.
Возникает необходимость несколько иного построения учебного процесса,
который становится более презентационным и требует новых дидактических
разработок, а также соответствующей подготовки преподавателя.
Учебный комплекс на основе SMART Board является реализацией
концепции новой информационной среды и предназначен для неограниченного
использования преподавателями, школьными учителями, аспирантами и
студентами (лекции, практические, интерактивные и самостоятельные занятия,
справочная поддержка и т.д.). Мы можем говорить о необходимости обучения
студентов педагогических ВНЗ созданию "SMART-конспектов" – нового типа
учебных материалов, предназначенного для обучения в условиях системного
использования новых информационных, коммуникационных и интерактивных
педагогических технологий на базе SMART Вoard.
Для проектирования и проведения занятия с использованием
интерактивной доски мы предлагаем создать структуру учебного занятия в
режиме «домашней заготовки» с использованием программы SMART
Notebook. Для этого разбиваем содержание занятия на смысловые блоки:
блок определений, понятий и фактов, блок доказательств и обоснований,
блок практических заданий (см. рис.1).
Первый блок может состоять из страницы-заголовка с темой и целью
занятия и из страниц, содержащих ключевые определения и факты по данной
теме, причем каждое определение можно располагать на отдельной странице,
сопровождая, по необходимости, рисунками и примерами. Для лучшего
запоминания и контроля усвоения пройденного материала рекомендуем на
каждой (или только последней) странице этого блока установить гиперссылки
на страницу с контрольными вопросами по пройденным определениям (стрелка
1). Для записи ответов на контрольные вопросы лучше выделить отдельную
страницу (стрелка 2), тогда лист с контрольными вопросами не будет испорчен
и цикл по стрелкам 1, 2, 3 можно будет проходить, по необходимости,
несколько раз после каждого определения.
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Переход ко второму блоку осуществляем с помощью гиперссылки
(стрелка 4). Страницы этого блока содержат необходимые доказательства и
пояснения изложенных в блоке 1 фактов. После ознакомления с этим
материалом снова организуем цикл самоконтроля – стрелки 5, 6, 7.

Рис. 1. Схема организации «SMART-конспекта»
По рис. 1 видно, что возможна и другая логика проектирования занятия:
после каждого факта из блока 1 можно переходить к его обоснованию – блоку 2
(стрелка 4), а процесс контроля организовывать циклом по стрелкам 5, 6, 7 или
5, 6, 3, 4. В случае необходимости можно использовать дополнительные
страницы – «черновик» (стрелка 8).
После ознакомления с теорией по гиперссылке переходим к
практическим занятиям – блоку 3 (стрелка 9). Страницы этого блока могут
содержать задачи разного типа, использующие преимущества интерактивной
доски: на передвижение объектов, построение графиков и диаграмм по
заготовкам, использование ресурсов Интернет и др. Для выполнения
необходимых вычислений со страниц блока 3 можно организовать гиперссылки
на страницы «черновика» (стрелки 10).
В завершение изучения материала можно организовать контрольное
тестирование (стрелка 11), предложить учащимся темы для самостоятельных
исследований – проектов (стрелка 12) и указать источники дополнительной
информации – книги, ресурсы Интернет (стрелка 13).
Занятия по линейной алгебре и аналитической геометрии,
спроектированные по данной схеме, вызывают положительные отзывы у
будущих учителей физико-математических дисциплин, а полученные навыки
работы с интерактивной доскою помогут им в создании собственных опорных
«SMART-конспектов» для творческого подхода к преподаванию в школе.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТРЕБ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО
НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ MS WORD
Н.М.Полякова,
ДВНЗ «Донецький державний коледж харчових технологій і торгівлі»,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Конкуренція на сучасному ринку праці висока. Для того, щоб бути
успішним в плані професійної діяльності майбутній фахівець повинен
володіти ґрунтовними знаннями з усього спектра дисциплін, які
пропонуються
навчальним
планом.
Необхідність
застосування
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на заняттях з математики,
і необхідність математики для розв’язання практичних, професійноспрямованих завдань зі спец дисциплін, розглядали неодноразово як
провідні спеціалісти в галузі математики і інформатики, так і викладачі [1;
3; та ін.]. Поглянемо на проблему застосування ІКТ для організації і
проведення професійно-орієнтованих занять для студентів-технологів з
іншого боку. Ми вважаємо, що не менш важливим, є зворотній напрямок
навчальної діяльності. Наприклад, вміння застосувати математичне
мислення, логіку, асоціації і можливості пакету MS Office, а саме
текстового процесору – MS Word, для обробки технологічної інформації.
Відомо, що MS Word – один з основних елементів офісної технології
Microsoft. Це одна з найбільш досконалих програм, яка передбачає
виконання операцій над текстовою і графічною інформацією.
Для ілюстрації можна використати зразок алгоритму приготування
сиропу (рис. 1). Це один з найпростіших прикладів. Є зразки набагато
складніших блок-схем. Наявним є трьохсторонній зв'язок. Під час
підготовки алгоритму студент-технолог не тільки відпрацьовує навички
користувача, але й закріплює фахові теоретичні знання. Крім того,
створення подібного алгоритму, якщо задана лише назва страви, можна
розглядати як проблемне завдання, спрямоване на розвиток логічного
мислення. Доцільність створення алгоритмів на заняттях зі спецдисциплін
підтверджується ще й тим, що для розв’язку різного роду математичних
задач раціональні прийоми мислення в основному носять загальний
характер, тим більше, тоді, коли даний прийом може використовуватися в
різних видах математичних вправ. У більш широкому сенсі, необхідність
алгоритмізації самого процесу навчання, основана на розумінні
закономірностей процесу мислення, умов засвоєння знань і розвитку
пізнавальної самостійності студентів і, студентів-технологів в тому ж
числі, підтверджується і психологічною теорією навчання, де центральним
поняттям є поняття «узагальнені зв’язки», асоціації, які відіграють
важливу роль в математичному мисленні. На нашу думку, наведений
зразок – приклад можливих асоціативних зв’язків математики,
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інформатики зі спец дисциплінами. Розвиток розумової діяльності,
формування логічного математичного мислення – цілеспрямований
процес, який треба організовувати і проводити впродовж усього періоду
навчання і для цього потрібна співпраця викладача математики з
викладачами спецдисциплін.
Цукор

Вода

просіяти

Фруктовий сік

Ванілін

закип’ятити

з’єднати
Охолодити
довести до
кипіння
зняти піну
кип’ятити 1-2 хв.
Охолодити до t 20°С
додати
Використати для пропитування бісквітних коржів
Рис. 1. Алгоритм приготування сиропу
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІНІЙНОЇ
АЛГЕБРИ В ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
С.І.Почтовюк,
Інститут інформатики Національного педуніверситету ім.М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: vsegda22@yandex.ru
Освітня система технікумів та коледжів носить характер перехідний
від класно-урочної до системи лекційно-семінарських занять. Такий
перехідний характер обумовлює і специфіку організації навчальновиховного процесу в цих закладах освіти.
Для підвищення ефективності системи професійної освіти при
вивченні курсу математичних дисциплін, співвідношення традиційних
форм, методів навчання і нових прийомів повинне бути збалансованим. З
одного боку, нові методи навчання, в яких головними є активні форми
самостійного надбання знань, витісняють демонстраційні і ілюстративнопояснювальні методи і інші традиційні методи, орієнтовані на комплексні
сприйняття нового матеріалу. З другого боку, йде процес все більш
широкого застосування прикладних програмних засобів для підтримки
традиційних методів навчання.
Сьогодні центральною проблемою методики навчання математики є
проблема застосування інформаційних комунікаційних технологій.
Системи комп’ютерної математики – програмні засоби, за допомогою яких
можна досить швидко і якісно виконати числові обчислення, аналітичні
перетворення, побудувати графіки та інші обчислення.
Результати досліджень в оптимізації змісту і методики викладання
математики в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації дозволили
довести, що зміст доцільно визначати відповідно до потреб особистості і
суспільства, а також на підставі побудови моделі майбутньої професійної
діяльності, застосування математичних методів при розв’язуванні типових
задач за допомогою комп’ютера, сучасних інформаційних технологій і
пакетів прикладних програм загального призначення.
Швидке і наочне розв’язування задач з курсу лінійної алгебри було
основною метою Кліва Моулера при створенні системи комп’ютерної
математики Matlab. Можливості, що надаються системою, дозволяють
говорити про Matlab як про одну з найзручніших систем при виборі
інструменту для розв’язування задач лінійної алгебри.
Розв’язування та дослідження систем лінійних рівнянь – одна з тих
математичних проблем, яка має широке розповсюдження. До
розв’язування систем лінійних рівнянь зводяться такі групи задач:
− задачі механіки, пов’язані з розрахунком балок, фундаментів,
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мостів та інших споруд;
− задачі з областей фізики і суміжних з нею наук;
− задачі з геодезії, пов’язані з побудовою карт на підставі
експериментальних даних;
− задачі наближеного розв’язування рівнянь, що мають велике
поширення у вищій математиці;
− при знаходженні коефіцієнтів в емпіричних формулах.
Перераховані задачі не вичерпують всіх випадків використовування
систем лінійних рівнянь, але доводять, наскільки часто спеціалісти
технічного профілю стикаються при розв’язування задач з необхідністю
досліджувати і точно або приблизно розв’язувати систему лінійних
рівнянь.
Це спонукало нас розглянути деякі методичні аспекти вивчення
систем лінійних рівнянь в технічному коледжі.
При вивченні цієї тими необхідно звернути увагу на наступні
питання:
− загальні методи дослідження і розв’язування систем;
− зручні схеми для точного або наближеного розв’язування систем;
− значення несумісних систем та їх розв’язування;
− графічне розв’язування систем і застосування їх до розв’язування
технічних задач.
Використання СКМ Matlab при розв’язуванні задач з лінійної
алгебри дає можливість урізноманітнити завдання та збільшити кількість
завдань, які можна розв’язати на занятті, що дає можливість глибше
розкрити основні ідеї теми. Майже в десять разів скорочується час
розв’язування однієї задачі, поглиблюється рівень оволодіння навчальним
матеріалом. Крім того, використання систем комп’ютерної математики дає
змогу організувати навчальний процес із використанням елементів
проблемного навчання та підготувати студентів до проведення
комп’ютерних експериментів.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ У
ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
М.В.Рафальська,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: Rafalskaya@rambler.ru
Зростання обсягу фактичного матеріалу, який мають засвоїти студенти у
процесі навчання в університеті для здійснення успішної соціальної та
професійної діяльності у майбутньому, спричинює пошуки педагогічних
технологій та засобів навчання, застосування яких сприятиме інтенсифікації
навчання з дотриманням принципів фундаментальності та науковості навчання.
Аналіз організації процесу навчання математичних та інформатичних дисциплін, зокрема курсу «Методи обчислень», у педагогічному
університеті показав існування протиріч між: великим обсягом теоретичного матеріалу і обмеженою кількістю навчального часу для його
опанування; необхідністю реалізації принципів диференціації та
індивідуалізації навчання, створення умов для формування у студентів
самостійності, здатностей до самоосвіти, навчання впродовж життя та
існуючими методами, засобами, організаційними формами навчання тощо.
Для усунення зазначених протиріч організація процесу навчання методів
обчислень студентів стаціонарної форми навчання у НПУ імені М.П.Драгоманова здійснюється з використанням системи підтримки дистанційного
навчання (СПДН) Moodle. Ця система призначена для здійснення навчання за
принципами конструктивістської течії пізнавальної психології, що передбачає
самостійну побудову учнями, студентами власної системи знань на основі
використання різноманітних навчальних ресурсів та засобів навчання.
Навчальний курс «Методи обчислень» у СПДН подано у вигляді
послідовності навчальних модулів, кожен з яких включає методичні
вказівки щодо опанування його змістом; глосарій (визначення основних
понять, фактів); дидактичні матеріали; текстові, мультимедійні ресурси;
посилання на веб-ресурси; завдання трьох рівнів складності (базового,
основного, поглибленого) для перевірки рівня засвоєння матеріалу; тестові
завдання для поточного, підсумкового контролю; вікі та ін.
Дидактичні матеріали створені у середовищі СКМ Maple, що є
потужним засобом інтенсифікації діяльності [1, c. 38; 2, с.365]. Вони
призначені для опанування студентами навчальним матеріалом на
обраному ними рівні складності (базовому, основному, поглибленому). Це
забезпечується завдяки можливості розміщення на робочому аркуші
системи Maple секцій та підсекцій з текстовими, графічними блоками,
рядками введення та виведення команд. Студенти, завантаживши робочий
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аркуш СКМ можуть ознайомитись з теоретичним матеріалом (обираючи
або ігноруючи відомості основного, поглибленого рівня, що містяться у
секціях та підсекціях), розглянути приклади реалізації чисельних методів,
внести зміни у початкові дані, проаналізувати отримані результати,
зробити відповідні висновки щодо умов і меж застосування методу, його
стійкості, чутливість до похибок у вхідних даних тощо [3, с. 101].
Працюючи у СПДН курсу «Методи обчислень» студенти мають
змогу: обирати довільний навчальний модуль, тему курсу; переглядати
опорний конспект до теми, зміст основних понять і фактів; опановувати
навчальний матеріал (на обраному рівні складності) та переглядати
приклади розв’язування вправ, завантажуючи робочі аркуші СКМ;
ознайомлюватися з текстовими і мережевими ресурсами до тем курсу;
розв’язувати завдання різних рівнів складності; проходити тестування за
обраною темою; працювати над навчальним проектом та розміщувати свої
результати у СПДН; обмінюватися думками та консультуватися зі
студентами, викладачами через форум, чат, аудіо-відео конференції тощо.
Оцінювання результатів проходження тестів у СПДН здійснюється
автоматично, кількість балів за тест нараховується з врахуванням кількості
зроблених спроб, відповідно до встановлених налаштувань («краща
оцінка», «середня оцінка», «перша спроба», «остання спроба»). Крім того,
у СПДН передбачено отримання детальних звітів про навчальну діяльність
студентів (активність; час, витрачений на виконання завдань, тестів, на
ознайомлення з дидактичними матеріалами тощо). Це сприяє об’єктивному
оцінюванню результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів,
посиленню їх навчальної мотивації.
Досвід проведення навчальних занять з методів обчислень на основі
інтеграції традиційного та елементів дистанційного навчання (з використанням СКМ) свідчить про те, що така організація процесу навчання сприяє його
інтенсифікації, індивідуалізації та диференціації, спрощенню процедури
проведення моніторингу навчально-пізнавальної діяльності студентів,
формуванню у майбутніх вчителів математики та інформатики професійних
компетентностей.
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В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
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г. Москва, РОССИЯ
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В современных школах, несмотря на значительное количество
компьютеров и массовое обучение педагогов пользованию информационными технологиями, эти технологии в учебном процессе применяются
незначительно, т.е. практически не оказывают влияние на повышение
качества образования.
Основной причиной создавшегося положения является то, что
разрабатываемые для школы электронные продукты зачастую находятся в
сильном отрыве от апробированных практикой школьных учебников и, как
правило, создаются коллективами программистов, без привлечения педагогов ученых и учителей. Отсюда вытекает необходимость педагогически
осмысленного подхода к созданию компъютерно – ориентированных
учебных пособий.
В данной статье мы представим новый электронный образовательный комплекс (ЭОК) по математике для 5-6 классов общеобразовательных
школ, разработанный авторским коллективом в составе академика РАО
Ю.М.Колягина, профессора Л.М.Коротковой, доцента Н.В.Савинцевой,
доцента Т.В.Рыжовой, Л.П.Добролюбской [1,2] .
Учебно-методический комплекс с активной компьютерной поддержкой состоит из учебника, снабженного сигнализацией (подсказывающей,
когда нужно обращаться к компьютеру); рабочей тетради для учащихся и
CD – диска с учебно-дидактическими материалами. В комплекс входят
также методическое пособие для учителя, диск для учителя, в который
включен программный модуль, помогающий учителю формировать урок с
проекцией на экран и получать досье о работе каждого ученика.
Главной особенностью комплекса является то, что компьютерная
технология накладывается на конкретный учебник, прошедший апробацию
в массовой общеобразовательной школе. Комплекс создавался единым
коллективом авторов педагогов-учителей и специалистов в области
информационных технологий.
Основу комплекса составляет использование электронных средств
информационного обеспечения школьного процесса обучения, что создает
возможность существенно расширить и углубить теоретическую базу
знаний, придать результатам обучения большую практическую значимость,
активизировать познавательную деятельность учащихся.
Учитель, работая с ЭОК, имеет широкий ряд возможностей, а
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именно: создать единую и целостную систему развивающего обучения
математике с активной компьютерной поддержкой; наладить автоматическую систему самоконтроля знаний учащихся путем выполнения
компьютерных тренировочных тестов и упражнений; повысить активность
учащихся в образовательном процессе через использование информационных технологий; организовать систему своевременного и объективного
автоматического контроля знаний учащихся с последующим получением
учителем всех форм, рейтингов и отчетности; разрабатывать сценарии
уроков с проекцией учебно-дидактических материалов мультимедийного
приложения на экран.
При подготовке электронного образовательного комплекса авторами
было предусмотрено постепенное и осторожное приобщение учителя к
информационным технологиям, которые органично включаются в привычную структуру урока математики, облегчают труд учителя и делают
обучение современным и привлекательным, не требуя отказа от традиционных
приемов и методов обучения.
Электронный Образовательный Комплекс (ЭОК) по предмету
содержит два самостоятельных и взаимосвязанных между собой учебнометодических комплекса (УМК) с мультимедийными приложениями: УМК
для учителя и учащегося. Это позволяет создать единое информационнообразовательное пространство «Школа-дом» и значительно повысить
активность и результативность обучения.
Текстовые объекты в формате PDF обеспечивают компактность
файлов и качество просмотра на любой вычислительной платформе.
Доступность и быструю загрузку обеспечивает свободно распространяемая
программа Adobe Acrobat Reader.
Системное обеспечение электронного образовательного комплекса
(ЭОК) разработано с учетом здоровьесберегающих требований к процессу
школьного обучения, позволяет регламентировать время нахождения
школьника за компьютером в классе и дома, и создавать условия для
активизации процесса обучения и более полного раскрытия творческого
потенциала школьников.
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Начавшееся внедрение интерактивных досок в образовательные
учреждения пока вызывает больше вопросов. Прежде всего, что и как
использовать. Существующее программное обеспечение учебного
назначения не всегда дает возможность реализовать технические и
программные возможности интерактивной доски.
В интерактивных учебных приложениях пользователю предоставляется возможность влияния на материалы, представленные в учебном
приложении.
Использование интерактивности позволяет создавать программные
продукты, полностью отвечающие современным образовательным требованиям. Интеграция программных средств, в среде которых идет разработка данных программ, только улучшает качество создаваемых приложений.
Интерактивность в работе с учебным приложением нужна:
1. При получении информации. В данном случае пользователь
может запускать и останавливать проигрывание анимационных роликов,
звука, видео – в зависимости от того, готов он к получению новой
информации или нет.
2. На этапе закрепления знаний. Разнообразие способов решения
задачи и получения ответа затрагивает различные способности ребенка и
вносит игровой элемент в процесс решения задачи. Решенная задача может
проверяться визуально (с экрана монитора) учителем или программным
путем.
3. На этапе контроля полученных знаний. Результат контроля
обязательно должен быть обработан программно; выборка заданий должна
быть организована случайным образом, либо данные для заданий должны
генерироваться программно.
Таким образом на сегодняшний день возникает необходимость в
новом универсальном поколении обучающих программ, ориентированных
на возможности интерактивной доски, которое не будет зависеть от ее типа
и модели.
Наглядно-дидактические
пособия,
удовлетворяющие
этим
требованиям, называют электронными интерактивными плакатами.
По сравнению с обычными полиграфическими аналогами, интерактивные электронные плакаты являются современным многофункцио172
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нальным и многоуровневым средством обучения и предоставляют более
широкие возможности для организации учебного процесса. Это своего
рода укрупнённая дидактическая единица, обеспечивающая как изучение
нового материала, закрепление, контроль, так и обратную связь.
Элементами такого плаката могут быть: создание режима «скрытого
изображения» (возможность включения и выключения разъясняющей
информации); иллюстрированный опорный конспект; многоуровневый
задачник; набор иллюстраций, интерактивных рисунков, анимаций,
видеофрагментов; конструктор (инструмент, позволяющий учителю и
ученику делать пометки, записи, чертежи поверх учебного материала).
Полностью реализовать поставленные задачи может помочь
использование Flash-технологий. Редакторы Flash могут служить
универсальным программным средством для создания электронных
интерактивных плакатов.
Кроме стандартных компонентов, назначение которых –
реализовывать интерактивность в создаваемых приложениях, для
разработчиков программных продуктов есть возможность самостоятельно
создавать интерактивные элементы:
Например, в ряде задач по математике необходимо «перетаскивать»
объекты в заданную область.
Несомненным преимуществом будет обладать программа, имеющая
своеобразный графический редактор. Задач, в которых используется
графический редактор достаточно много: обвести фигуру одним
росчерком; нарисовать маршрут; соединить объекты линией; нарисовать
разъединительную линию между группами объектов; вычеркнуть лишнее.
Генерация данных программным путем также сделает обучающее
приложение более эффективным. Это позволит получать каждый раз
новое, непредсказуемое задание, исключит возможность списывания и
заучивания результатов.
Таким образом, использование Flash-технологий позволит создать
интерактивные элементы, как в любом самостоятельном программном
продукте, так и встроенные в другую среду разработки.
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РОЗВИВАЮЧА ФУНКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР
С.М.Симан,
Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ ім. М.Гоголя,
м. Ніжин, УКРАЇНА
Одними із основних завдань математичної освіти є інтелектуальний
розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, умінь, аналізувати,
класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією [2, с. 3].
У психологічних дослідженнях виділяють різні аспекти процесу
розвитку дитини: розвиток знань, способів навчальної діяльності,
загальних властивостей особистості.
Формування прийомів розумової діяльності є необхідною умовою,
розвитку мислення, оскільки ”інтелектуальний розвиток відбувається у
процесі засвоєння учнями знань і способів діяльності” [4, с. 31].
Наукові поняття відображають не безпосередні чуттєві властивості
геометричних об’єктів, а їх загальні й істотні зв’язки і відношення, які
можна виявити за допомогою мислення. Відповідно рисунок стає засобом
інтелектуального розвитку при активній цілеспрямованій розумовій
діяльності дитини. Особливості процесу сприймання геометричного
рисунка визначаються ”тісною взаємодією конкретних і абстрактних
процесів у мислительній діяльності учнів ” [4, с. 196].
Для формування у школярів геометричних понять демонструються
зображення фігур, здебільшого невелика кількість ”стандартних” рисунків,
аналізуються зв’язки і відношення між елементами геометричного об’єкта,
виділяються його істотні і неістотні ознаки, використовується абстрагування, порівняння, узагальнення. Таким способом можна розкрити зміст
поняття – множину суттєвих спільних властивостей об’єктів, що належать
до поняття. Але обсяг поняття (множина об’єктів, які охоплюються
поняттям) за такої методики залишається неусвідомленим дітьми, запас
просторових образів учнів стає обмеженим. Діти намагаються запам’ятати
і відтворити рисунки, які подані у підручнику або виконувалися на уроці.
Спостерігаючи за конкретними зображеннями геометричних об’єктів,
які відносяться до одного поняття, але мають різні видові ознаки, учням
важко встановити зв’язки між властивостями даних об’єктів.
Розглянемо особливості формування в учнів узагальнених
геометричних понять на прикладі вивчення теми ”Паралелограм”.
Методика вивчення чотирикутників у шкільному курсі геометрії є
достатньо розробленою, інформативним, цікавим й ілюстрованим є виклад
навчального матеріалу у нових підручниках з геометрії для 12-річної
школи, але у багатьох учнів поняття паралелограма, ромба, прямокутника,
квадрата є розрізненими, багато учнів не усвідомлюють зв’язки між
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властивостями даних об’єктів, їх видові ознаки, що викликає значні
труднощі у формуванні у дітей вмінь застосовувати набуті знання у
практичній діяльності.
Доцільним, на нашу думку, є використання на уроках динамічних
зображень геометричних фігур, створених за допомогою ППЗ GRAN-2D,
GRAN-3D (розроблені під керівництвом М.І.Жалдака) DG (розроблений
під керівництвом С.А.Ракова). Перевагою даних засобів є можливість
змінювати форму і положення фігури, колір зображення, товщину ліній,
проводити вимірювання і обчислення у інтерактивному режимі (вчителем
або школярами).
Схема формування узагальненого поняття паралелограма:
1. Демонстрація динамічного зображення паралелограма. Учні
цілеспрямовано спостерігають множину паралелограмів різної
форми і положення з метою виявлення властивостей об’єктів.
2. Аналіз виявлених властивостей об’єктів, їх порівняння,
відокремлення спільних істотних ознак. Формулювання означення
паралелограма.
3. Перетворення зображення паралелограма для демонстрації його
”переходу в ромб”. Спостереження учнями множини ромбів різної
форми і положення з метою виявлення властивостей об’єктів.
4. Аналіз виявлених властивостей ромба, їх порівняння, відокремлення
спільних істотних ознак. Формулювання означення ромба.
5. Виявлення спільних і відмінних властивостей паралелограма і
ромба. Формулювання висновку, що ромб є видом паралелограма.
За аналогічною схемою із використанням динамічних зображень
паралелограма демонструється ”перехід паралелограма у прямокутник”,
”перехід прямокутника в квадрат”.
Отже, розвиваюча функція використання у навчальному процесі
динамічних зображень геометричних фігур спрямована на формування в
учнів прийомів розумової діяльності, забезпечення оволодіння школярами
системою геометричних знань.
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ФОРМУВАННЯ УМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ІКТ У НАВЧАННІ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕВРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Ю.Г.Тимко,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Е-mail: Tymkom@gmail.com
Інформатизація системи освіти як одна із ланок загального процесу
розвитку суспільства, с одного боку, має на меті підвищення ефективності
навчання завдяки розширенню обсягів інформації та вдосконалення
методів її застосування, а с другого – спрямована на те, щоб користувачі
могли застосовувати інформаційні технології в особистій професійній
діяльності та навчально-виховному процесі.
Впровадження комп’ютерних засобів у процес навчання певним
чином змінює структуру діяльності педагога та помітно оновлює її. Від
сучасного вчителя вимагається не лише вміння працювати з комп’ютерною
технікою (навички користувача), але й творчо застосовувати її для
вирішення своїх фахових повсякденних потреб.
Розглянуте питання стає актуальним для вчителя математики, який
організовує та управляє евристичною діяльністю учнів. Цей вид діяльності
є складовою евристичної діяльності педагога вцілому, останню в
педагогічній літературі пов’язують з розробкою ситуацій, що носять
проблемний характер.
Евристична діяльність вчителя математики передбачає сформованість
такого інтегрованого уміння як уміння використовувати інформаційнокомунікаційні технології у навчанні. Це пов’язане насамперед з потребами
вчителя здійснювати пошук інформації та адаптувати її у власній педагогічній
діяльності, отриманням нових знань та здійсненням самоосвіти засобами ІКТ.
У педагогічній діяльності обмін ідеями, розробками, результатами
власних методичних розробок дозволяє вчителю підвищити свій
професійний рівень, а також зменшити витрати часу на роботу, яка,
можливо, раніше була виконана іншими. Такий обмін може відбуватись як
і в традиційній формі, так і в електронній. Електронна форма передачі
інформації в даному випадку матиме низку переваг. Провідну роль при
цьому відіграватимуть уміння здійснювати пошук інформації в мережі
Інтернет та на електронних носіях інформації. Це уміння, як і всі інші,
потрібно цілеспрямовано формувати у студентів в процесі навчання.
Безумовно, майбутній учитель повинен володіти не тільки навичками
роботи з різноманітним програмним забезпеченням. Засвоєні навички
потрібно уміти використовувати для розв'язання своїх професійних завдань,
тобто для організації навчального процесу – це є другим аргументом
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необхідності формування вище зазначеного вміння для готовності вчителя
математики організовувати і управляти евристичною діяльністю учнів.
Річ в тому, що засобами методичної системи «Евристичне навчання
математики» є переважно педагогічні програмні засоби навчання. До них
відносять комп’ютерні оболонки GRAN1, GRAN2, GRAN3D, EUREKA а
також різни види евристико-дидактичних конструкцій та програми
автоматизованого рецензування. Вчитель, який організовує та управляє
евристичною діяльністю учнів повинен вміти використовувати ці ППЗ та
визначати доцільність вибору конкретного засобу до конкретного етапу
уроку.
Вважаємо, що підготовка вчителів математики до широкого і свідомого
використання інформаційних технологій у професійній діяльності найкраще
здійснюється тоді, коли знання та вміння використовувати такі технології
будуть формуватимуться не тільки при вивченні спеціальних навчальних
дисциплін (які стосуються саме ІКТ), а спиратимуться на власний практичний
досвід.
Тому формування вмінь працювати з комп’ютерною технікою
можливо в рамках вивчення будь-якої дисципліни через:
- поєднання традиційного і дистанційного навчання;
- створення електронної бібліотеки за курсом;
- використання завдань, пов’язаних з пошуком інформації в мережі
Інтерент.
Більш складне завдання формування вміння використовувати ІКТ у
навчанні. Підґрунтям для формування цього вміння є курс «Методика
викладання математики» при вивченні якого здійснюється методична
підготовка майбутнього вчителя математики.
В рамках цього курсу ми моделюємо діяльність студентів таким
чином, щоб продуктом такої діяльності було формування основних видів
діяльності вчителя математики, які пов’язані з викладанням математики, а
також формування вмінь, пов’язаних з використанням ІКТ у навчанні.
Це дозволяє закласти у студентів власний стиль викладання та
використання комп’ютерних засобів при підготовці до уроку та на уроці
математики. Цей стиль виробляється протягом усього навчання у вищому
навчальному закладі, проходження педагогічної практики і має місце в
подальшій педагогічній діяльності вчителя.
Таким чином, тільки поєднання традиційного навчання з використанням
ІКТ надасть можливість сформувати професійно зорієнтованого фахівця, який
зможе використовувати набуті уміння при розв’язанні професійноорієнтованих евристичних задач.
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Л.В.Тополя,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
До ефективного здійснення професійної діяльності майбутніх
учителів математики необхідно готувати упродовж усього періоду
навчання. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
під час підготовки вчителя відкриває нові можливості в професійній
підготовці. Насамперед це проявляється в тому, що вони стають для
студентів засобом навально-пізнавальної діяльності (наприклад,
експериментування з метою перевірки власних гіпотез, розв’язування
задач, порівняння з передбаченнями теорії тощо). Навчальний процес
повинен бути зорієнтованим на поступове та неантагоністичне (без
руйнівних перебудов і змін усталених норм) вбудовування, «вкраплення»
нових інформаційних технологій в навчання, гармонійне поєднання
традиційних і комп’ютерно-орієнтованих методичних прийомів і методів
навчання.
Інформаційні технології навчання – це потужні та універсальні
засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання
різноманітних відомостей. Також це засоби виконання рутинних,
технічних, нетворчих і одноманітних операцій, пов’язаних із дослідженням
різних процесів і явищ або їх моделей. Використання ІКТ розкриває
широкі можливості для інтенсивного, активного та продуктивного
спілкування студентів, істотної активізації їх навчально-пізнавальної
діяльності, зменшення навчального навантаження та інтенсифікації
навчального процесу, надання навчально-пізнавальній діяльності творчого,
дослідницького спрямування, що природно приваблює студентів.
Результати такої взаємодії та обміну думками приносять студентам
задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати нових знань.
Серед позитивних факторів використання комп’ютера у навчальному
процесі з метою покращення якості навчання та створення умов для
активної взаємодії і взаємного навчання студентів педагогічних вузів
доцільно виділити такі: скорочення часу на виконання другорядних
завдань, що виконуються опосередковано у процесі розв’язування
основних задач і не є основними; збільшення кількості варіантів, що
можна розглянути у пошуках гіпотези або правильної відповіді, та
способів їх презентації іншим учасникам навчального процесу;
забезпечення оптимального темпу роботи кожного студента на занятті та
під час підготовки до нього; можливість здійснення швидкого та образного
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комп’ютерного моделювання реальних процесів та обговорення отриманих
результатів в активному та гнучкому режимі з використанням ІКТ;
забезпечення швидкого представлення відомостей та активної взаємодії
між учасниками навчального процесу («викладач – студент», «студент –
студент»); набуття студентами досвіду використання ІКТ і роботи з
комп’ютером, зокрема організації навчання з його використанням;
формування в студентів навичок використання комп’ютера під час
майбутньої професійної діяльності.
До основних знань, умінь і навичок з використання ІКТ, якими
повинні оволодіти студенти, доцільно віднести такі:
1) уміння знаходити навчальні відомості в електронному вигляді,
зокрема в мережі Інтернет; 2) знання про існування та вміння працювати з
електронними засобами навчання, необхідними для опанування
навчальними дисциплінами; 3) уміння правильно використовувати
знайдені відомості, форматувати їх електронні версії тощо; 4) знання про
способи розв’язування задач, зокрема і прикладного змісту, та вміння їх
розв’язувати з використанням комп’ютерних засобів навчання; 5) уміння
використовувати інформаційно-комп’ютерні технології для поглибленого
вивчення навчального матеріалу та самоосвіти; 6) уміння використання
інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки до занять,
зокрема і з методики навчання математики, а також під час їх проведення;
7) знання інформаційно-комунікаційних технологій, що доцільно
використовувати під час навчання учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах, та навички з їх використання.
Досвід показує, що значний відсоток студентів має низький рівень
умінь роботи з комп’ютерними засобами навчання. Так, регулярно,
систематично і переважно самостійно працюють з ними лише 18 %; 15 %
студентів мають певні початкові вміння роботи з комп’ютером та деякими
комп’ютерними програмами, і тільки 10 % прагнуть до ознайомлення з
новими комп’ютерними засобами навчання з метою підвищення
професійного рівня. Такі факти переконливо доводять необхідність
цілеспрямованого формування у студентів потреби та вмінь застосування
комп’ютерних засобів у процесі вивчення фундаментальних і методичних
дисциплін. Найперше та найдоцільніше відповідну підготовку студентів
здійснювати на заняттях інформатичних і методичних циклів.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ЗІ
СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ЕВРИСТИЧНОГО
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
О.В.Тутова,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: tutova-olga@rambler.ru
На сучасному етапі розвитку України на фоні широкого впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виховний процес,
питання підготовки майбутнього вчителя математики до використання ІКТ
стало особливо актуальним. Процес підготовки важливо забезпечити ще у
вищому навчальному закладі, де основною навчально-пізнавальною роботою з
активного оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними
вміннями, є самостійна робота. Розглянемо прийоми організації СРС при
вивченні системи спеціальних курсів комп’ютерного призначення.
На ІІІ курсі в процесі вивчення модуля «Використання мультимедійних
презентацій в процесі навчання математики» спецкурсу «Прикладне
програмне забезпечення профільного навчання математики» студентам
пропонується створити мультимедійну презентацію з обраної теми. Це
програмний засіб, призначений для подання нової інформації під час
індивідуального навчання, для тестування знань і вмінь того, хто навчається,
та ін. Мультимедійні презентації дають змогу швидко знаходити потрібну
інформацію, забезпечувати зворотній зв'язок, проводити динамічний
графічний супровід, моделювати результати зміни параметрів тощо.
У зв’язку із широким впровадженням мультимедійних презентацій у
навчальний процес, ми вважаємо, що цей модуль є достатньо важливим,
тому при його вивченні пропонуємо студентам, у якості творчого завдання,
створити презентацію з елементами графіки, звуку, мультимедіа,
гіпертексту, фрагментів відео або мультфільмів. Для створення фрагментів
використовується програма Windows Movie Maker, яка дозволяє вирізати
фрагменти відео або мультфільму, накладати відповідний звук та інше.
Використання мультиплікаційних фільмів та відео є одним із прийомів
мотивації студентів до виконання цього творчого завдання, бо завдяки
цьому вони можуть проявити свою індивідуальність, самореалізуватися.
Студент визначає призначення створюваної презентації, спосіб її
демонстрації, створює сценарій презентації, продумує зміст, стиль та
оформлення всіх слайдів, аналізує доцільність включення мультиплікаційних фільмів у презентації до обраної теми та ін.
Методика застосування різного програмного забезпечення на уроках має
свої особливості. Для успішного застосування інформаційно-комунікаційних
технологій необхідно внести деякі, іноді досить істотні, зміни в методику
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викладання. Крім того, необхідно враховувати й те, що впровадження ІКТ у
навчальний процес мабуть, насамперед, обумовлено педагогічною доцільністю.
Тому на ІV курсі в рамках вивчення спеціального курсу «Методика
проектування комп’ютерно-орієнтованих уроків математики» студенти
знайомляться з теоретичними основами й закономірностями процесу навчання
на основі використання ІКТ, вчаться аналізувати комп’ютерно-орієнтовані
уроки математики, організовувати урок із застосуванням педагогічних програмних засобів навчання, проектувати навчальний процес із використанням ППЗ,
визначати етапи уроку, на яких найдоцільніше використовувати комп'ютер,
організовувати самостійну роботу учнів, розвиваючи їхні творчі здібності в
умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і ін.
На кожному етапі уроку необхідний особливий підхід у використанні
конкретного педагогічного програмного засобу. Для формування вмінь
знаходити належний підхід для конкретного етапу уроку студентам
пропонується наступне індивідуальне завдання: на прикладі однієї теми
шкільного курсу математики показати доцільність застосування різноманітних
програмних засобів на кожному з етапів уроку й виявити вплив ІКТ на
формування навчально-пізнавальної евристичної діяльності школярів.
У процесі виконання індивідуального завдання студент виділяє найбільш характерні етапи уроку, на яких поєднання комп’ютерно-орієнтованої
системи навчання із традиційною системою навчання можуть давати високі
показники якості засвоєння навчального матеріалу, аналізує можливість
використання педагогічних програмних засобів на різних етапах уроків.
Магістрам у рамках вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні
технології в процесі діяльності» ми пропонуємо індивідуальне завдання,
яке дозволяє їм навчитися створювати навчальні і контролюючі програми з
системи евристико-дидактичних конструкцій за обраною темою. Це може
бути тест з корекцією, задача-софізм, задача-метод, та ін.
Інструментальними засобами для створення програм зі складу ЕДК може
слугувати або MS Power Point, або мова гіпертекстової розмітки HTML 4.0 із
використанням програми Microsoft FrontPage. Використання цих програм
дозволяє організувати якісну систему зв’язків за допомогою електронних
посилань, а також створювати зручний і простий інтерфейс для користувачів.
На заключному етапі – захисті індивідуальних робіт – передбачається не
тільки захист перед всією групою своїх робіт, а й передача готового
програмного продукту як дидактичного матеріалу одногрупникам – майбутнім
учителям математики – для використання в процесі проходження педагогічної
практики на ІV та V курсах та в майбутній професійній діяльності.
Таким чином, результати роботи викликають зацікавлення і мають
прикладне значення, що дуже важливо для самих розробників. Розробка
програмних засобів і застосування інформаційно-комунікаційних технологій у
професійній діяльності сприяє підвищенню мотивації до професійної діяльності
майбутніх учителів математики.
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ
КУРСІ МАТЕМАТИКИ
О.М.Хара,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: Khara@rambler.ru
Ефективність використання комп'ютерних систем навчання (зокрема,
дистанційних курсів) значною мірою залежить від мотивації навчання
слухачів і рівня засвоєння знань. Різноманітність форм і засобів
представлення навчального матеріалу в дистанційному курсі дозволяє
підтримувати мотивацію до навчання. В дистанційному навчанні
традиційні форми навчального процесу набувають нових якостей і змісту.
Найпоширеніші форми організації навчання у дистанційному курсі:
електронні лекції, віртуальні семінари і практикуми, чат-конференції,
форуми, відеолекторії, мережеві консультації, телекомунікаційні проекти.
Причому на кожному етапі засвоєння знань мають бути використані
відповідні форми організації навчальної діяльності слухачів (табл. 1).
Таблица 1
Суб'єкт
Рівень
Рівень
управління
Реалізація в дистанційному
мотивації
засвоєння
навчальною
курсі з математики
навчання
знань
діяльністю
електронні лекції,
Розпізнавання
І-IV
тести на вибір правильної
комп’ютер
відповіді
електронні лекції,
тести на вибір правильної
Відтворення
I-IV
комп’ютер
відповіді, тести на
відповідність
Використання
електронні практикуми,
комп’ютер,
у знайомих
II-IV
тренажери,
викладач
ситуаціях
відкриті тестові завдання
задачі з повним розв'язування,
Творчий
III-IV
мережеві консультації
викладач
підхід
(форуми, чати)
Д.Келлер, американський фахівець в галузі навчальних систем,
розробив модель підвищення мотивації до навчання ARCS (Attention,
Relevance, Confidence, Satisfaction), основна ідея якої в тому, щоб спочатку
заволодіти увагою того, хто навчається, запевнити його у важливості
навчання, підтримувати впевненість слухача у собі протягом навчання та
забезпечити задоволення результатами навчання.
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Модель Д.Келлера була нами використана в дистанційному курсі
«Математика для абітурієнтів» на основі платформи Moodle. Moodle – це
сучасна програмна оболонка, яка дозволяє створювати дистанційні курси і
забезпечувати весь цикл дистанційного навчання.
В дистанційному курсі з математики для абітурієнтів основна мета –
систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, який вивчається в
шкільному курсі математики протягом кількох років. Для цього зручно
використовувати електронні лекції, які об’єднують текст теоретичного
матеріалу, графічні ілюстрації, презентаційні матеріали, відео та аудіо
файли.
В Moodle електронні лекції можуть бути реалізовані за допомогою
такого активного елементу як Урок. Урок може складатися з декількох
сторінок, навігація між якими може бути як лінійною, так і перехресною.
На нашу думку, на початку електронної лекції слухачу варто
запропонувати мету та детальний план роботи. Якщо мета заняття буде
несподіваною і провокаційною, це дозволить привернути увагу
користувача до курсу. Підтримувати увагу протягом всього навчального
процесу дозволяє модульна структура курсу, інтерактивні завдання, чітко
визначені завдання кожного заняття.
Важливість навчання стає очевидною для слухача, якщо
теоретичний матеріал буде проілюстрований значною кількістю
практичних прикладів і слухач буде мати можливість безпосередньо
застосувати його до розв'язування задач.
У дистанційному навчанні дуже важливим є підтримувати
впевненість того, хто навчається у власних силах, оскільки абітурієнт
більшу частину часу працює самостійно. Викладач повинен мати повну
інформацію про перебіг процесу навчання кожної особи, зареєстрованої
на курсі, і виявляти свою зацікавленість у результатах навчання,
своєчасно виявляти проблеми і допомагати з їх розв'язувати.
Після вивчення кожного модуля викладач повинен підвести
підсумки і привітати слухача із вдалим завершенням певного етапу
навчання. Слухач має бути задоволений своєю роботою протягом
навчального періоду і досягнутими результатами.
Таким чином, для результативного дистанційного курсу необхідним
є як якісний навчальний матеріал, так і підтримка мотивації до роботи
того, хто навчається. Це є досить складним завданням в умовах
дистанційного навчання, оскільки на відстані зменшується безпосередній
вплив особистості викладача, колективу, робота в мережі Інтернет
відрізняється від роботи в аудиторії і вимагає сформованості специфічних
навичок. Застосування моделі Д. Келлера дозволяє пожвавити навчання в
дистанційному курсі, зацікавити слухача в результативності навчання,
створити робочу атмосферу.
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ВВЕДЕНИЕ В ЛИНЕЙНУЮ АЛГЕБРУ
ДЕМО-ПАКЕТА MAPLE 13 ДЛЯ ДИСПЛЕЙНОГО КЛАССА
В.А.Цыбулько,
В.И.Шевченко,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
С разрешения Waterloo Maple, Inc. В рамках проекта «Центр
применений Maple для стран СНГ».
Пакет адресован студентам нематематических специальностей. Он
прошел проверку на химическом и биологическом факультетах ДонНУ на
трёх потоках.
Актуальность: стремительное развитие компьютерной математики
на фоне ухудшающейся подготовки школьников, развёртывание
материальной базы университета, смена поколений преподавательского
состава.
Содержание
1. Решение систем линейных уравнений: а) по формулам Крамера;
б) матричным способом; в) методом Гаусса.
2. Нахождение обратной матрицы.
3. Нахождение значения матричного полинома.
4. Вычисление определителей 4-го порядка.
5. Исследование систем линейных уравнений на совместность.
6. Разложение вектора по базису.

Число вариантов – 30 (с возможностью тиражирования до сотен).
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Аудитория: дисплейный класс.
Типы документов: рабочие листы Maple 13, маплеты,
методические рекомендации в HTML, Java-тесты.
Пакеты подпрограмм Maple: LinearAlgebra и
Student[LinearAlgebra]
Репетиторы: GaussianEliminationTutor,
GaussJordanEliminationTutor, InverseTutor, LinearSolveTutor,
LinearSystemPlotTutor, LinearTransformPlotTutor.
Основной тип программ: step by step.
Приложения: библиотека основной литературы в DjVu-формате,
несколько интерактивных учебников в HTML-формате, интерактивное
пособие по Maple.
Контингенты студентов: базовый, основной и продвинутый.
Размещение пакета: основной сайт компьютерной математики
СНГ exponenta.ru.
Методические особенности
1. Схема работы с репетиторами чрезвычайно проста и соответствует
классическим представлениям. Концепция усваивается студентами в течение
десятка минут, а основную рутинную работу берёт на себя Maple.
2. Ключевой метод – Гаусса-Жордана. В этом случае даже не нужно
обращаться к стандартному листу Maple.
3. Студенту не обязательно запоминать команды Maple и, тем более,
владеть азами программирования. Привлечение интерактивности Java
превращает Maple в ведущий образовательный пакет.
4. Графический интерфейс (см. рисунок) органично сочетается с
Windows.
5. Минимальный набор необходимых английских терминов запоминается за 1 занятие в процессе использования маплетов. Если в случаях со
стандартными живыми Maple-учебниками предпочтителен предварительный
перевод материала, то при работе с тьюторами, наоборот, возникает возможность нивелирования ещё одного психологического барьера, присущего
учащимся.
6. При работе с предлагаемым комплектом документов, предусмотрено
взаимодействие с классическими формами преподавания: альтернативное,
параллельное или органичное.
7. Комплект документов позволяет продвинутым студентам овладеть
богатейшими графическими инструментами Maple.
8. Авторы предлагают различные формы использования пакета. Как нам
представляется, назрел момент переосмысления возможностей систем
компьютерной математики в образовании. Не исключено, что коренным образом
изменится и сама методика преподавания элементарной и высшей математики.
9. Структура документов – авторская, но базируется на стандартном
наборе маплетов и команд Maple.
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ
ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ
З.Б.Чухрай,
Березнівський лісовий коледж,
м. Березне, УКРАЇНА
E-mail: zorianachyk@mail.ru
Одним із основних напрямків розвитку інформаційного суспільства в
Україні визначено надання кожній людині можливості для здобуття знань та
умінь щодо використання ІКТ під час навчання, виховання та професійної
підготовки [1]. Згідно класифікації фаз просування інформатизації (автоматизаційна, інформаційна, комунікаційна) вітчизняні вищі заклади освіти поступово
переходять з першої (недостатня забезпеченість студентів комп’ютерами;
використання мови програмування загального призначення; слабкий зв’язок
інформатики з іншими дисциплінами) в другу фазу, коли саме учасники
освітнього процесу, їх бажання досягти високих результатів, готовність до
нововведень визначають темп змін в процесі інформатизації освіти.
Вплив використання НІТ на розвиток особистості студента (учня) в
процесі навчанні математики розглянутий в роботах М.С.Голованя,
Ю.В.Горошка, М.І.Жалдака, О.Б.Жильцова, Т.В.Зайцевої, Т.Г.Крамаренко,
Н.В.Морзе, С.А.Ракова, О.А.Смалько, О.В.Співаковського, Ю.В.Триуса та ін.
За останні роки запропоновано ряд комп’ютерно-орієнтованих методичних
систем навчання, розроблено напрямки вдосконалення існуючого програмного
забезпечення, визначено його типи, які дозволяють впроваджувати
дослідницький підхід у навчальний процес, максимально наблизити навчання
суб’єкта до його здібностей та особливостей. Навіть ти з них, які розраховані
на використання у загальноосвітніх навчальних закладах, як показує аналіз
практики та результатів експериментального навчання, можна ефективно
використовувати й для інтенсифікації навчання студентів коледжів
економічного профілю.
Спираючись на аналіз можливостей ППЗ GRAN1 щодо розвитку евристичного мислення, зроблений О.І. Скафою [3] (візуалізація задачі та її розв’язку; сприяння формуванню навчальних евристичних вмінь –спостереження
явищ, подій; аналіз отриманих даних, фактів, їх сприйняття через призму
математичних категорій; висунення різноманітних гіпотез та, по можливості,
їх обґрунтування, прогнозування результату), на результати експериментального навчання, відзначимо, що використання ІКТ надає можливість розвивати
дослідницькі здібності та особистісні якості студентів коледжів.
Зокрема, використання ППЗ GRAN1 (графічне розв’язування систем
рівнянь з двома змінними, знаходження границь послідовностей та
функцій; обчислення визначених інтегралів та площ фігур); ППЗ GRAN186
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2D та DG (розв’язування задач на побудову при вивченні тем аналітичної
геометрії на площині), GRAN-3D (введення поняття ліній другого порядку
моделюванням різних випадків перерізу конуса площиною, обчислення
відстані між точками, від точки до прямої чи до площини; знаходження
кутів між прямою і площиною, між двома площинами; візуалізація тіла
обертання, об’єм якого потрібно обчислити) не просто надає можливість
студенту не проводити «рутинні обчислення», а й дозволяє самостійно
побудувати математичну модель (в тому числі, – професійно спрямованої
задачі), досліджувати її, розвивати уяву та просторове мислення.
Практикуємо й використання програмного продукту MATHCAD, але
лише на рівні ознайомлення з існуючими новітніми засобами навчання
через низку проблем (застосовувати в навчальному процесі дозволяється
лише ліцензоване програмне забезпечення, придбання якого потребує
значних матеріальних витрат; студенти коледжів не мають навичок роботи
з даним середовищем).
Систематичне застосуванні ІКТ активізує дослідницьку діяльність студентів та учнів (про це свідчать, зокрема, результати дослідження Т.Г.Крамаренко [2], аналіз досвіду роботи, результатів експериментального навчання).
Орієнтуючись на розвиток дослідницьких здібностей (нешаблонність,
критичність, прогностичність, багатоплановість, самостійність мислення,
здібність до самоорганізації [4]), крім згаданих програмних засобів, пропонуємо
ще один [5], використання якого допомагає врахувати особливості навчання
математики студентів коледжів, сприяє розвитку у них здатності до
самостійної дослідницької діяльності.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ
ПОКРАЩЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
І.В.Ярмошук,
Рівненський інститут Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»,
м. Рівне, УКРАЇНА
Процес адаптації молоді з інвалідністю до інтегрованого середовища
розпочинається в доуніверситетський період і продовжується в умовах
реального навчання у вищому навчальному закладі. Інтеграція стає для цих
молодих людей головним завданням перших студентських років. Їм потрібно
інтегруватися у навчальний процес з його режимом, формами навчання,
системою контролю знань, ознайомитися зі структурою навчального закладу,
його традиціями, «вписатися» у життя факультету, у колектив студентської
групи; пристосуватися до ритму життя і навчання, розкрити свої здібності і
таланти.
Численні аспекти адаптації та інтеграції студентів з функціональними обмеженнями до університетського середовища можуть бути успішно
реалізовані завдяки не тільки їх власним зусиллям, а й увазі, розумінню і
допомозі як товаришів по навчанню, так і всього персоналу навчального
закладу.
Спостереження ще раз підтверджує, що студентам з інвалідністю
потрібна не опіка, а дружня підтримка, яка надасть їм відчуття рівності,
потрібності та незалежності. І на даному етапі саме інклюзивна освіта в
змозі надати їм те необхідне середовище, що не дозволить відчувати себе
“хворим” серед здорових однолітків.
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає
будь-яку дискримінацію студентів, створює особливі умови для студентів,
що мають особливі освітні потреби, забезпечує рівне ставлення до всіх
людей.
За рахунок дидактично виваженої організації навчання вищої
математики можна істотно вплинути на інтелектуальний розвиток
студентів, розвивати розумову активність, формувати позитивні риси
особистості, пізнавальну самостійність, саморегуляцію. У процесі
засвоєння і застосування знань з вищої математики, формування вмінь і
навичок закладаються об’єктивні передумови для збагачення не тільки
математичної освіти, але й загальнокультурного потенціалу студентів,
створюються широкі можливості для формування і корекції мислення,
пам’яті, уяви студентів, їх наукового світогляду, інформаційної та
візуальної культури тощо.
Для забезпечення інклюзії студента з інвалідністю у навчальновиховний процес слід перш за все врахувати і максимально компенсувати
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труднощі сприйняття навчального матеріалу студентами із сенсорними
вадами. При цьому в кожному індивідуальному випадку дуже важливо
чітко уявляти, яким чином студенту зручніше сприймати цей матеріал:
візуально, на слух, тактильно. Відповідним чином має бути підготовлено
методичне і дидактичне забезпечення навчального процесу, що для
викладання вищої математики досить складно. Наприклад, конспекти
лекцій, вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт, тестові
завдання мають бути підготовлені у паперовому, аудіо- та електронному
форматах. Навчальні аудиторії мають бути обладнані спеціальними
технічними засобами: активними дошками, мультимедійною технікою,
копіювальними приладами, системами підсилення звуку (індукційними
петлями, радіо мікрофонами тощо). Одночасно студенти мають право
використовувати індивідуальні технічні засоби, зокрема, диктофони,
слухові апарати, ноутбуки.
Аналізуючи робочу програму з дисципліни «Вища математика» для
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації приходимо до висновку, що для якісної роботи недостатньо
використовувати один програмний продукт для візуального супроводу
навчання математики. А це, в свою чергу, потребує досконалого володіння
НІТ, що не кожному викладачу вищої математики це під силу. Виникає
необхідність у проходженні додаткових курсів, здобутті другої освіти і т.д.
Все це має відбуватися за рахунок держави, а не за особисті кошти. І
тільки таким чином ми зможемо покращити ситуацію щодо проведення
нестандартних занять.
Важливе місце в організації навчального процесу для студентів з
особливими потребами має самостійна робота, спрямована на засвоєння
студентами навчального матеріалу у позааудиторний час. Для організації
самостійної роботи студентів необхідно забезпечити їх технічними
засобами, що надасть змогу удосконалювати знання, отримані під час
занять.
Отже, на сучасному етапі інклюзія неможлива без впровадження у
навчальний процес та позааудиторну діяльність інформаційних та
комп‘ютерних технологій. Проте найголовнішим моментом, який дасть
поштовх до розвитку інклюзивної освіти в Україні, є зміна ставлення
суспільства до людей з обмеженими можливостями.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ
Т.Г.Алейникова,
Л.Е.Потапова,
Витебский гос. университет им. П.М.Машерова,
г.Витебск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: aleinikova@vsu.by, potapova@vsu.by
Информатизация математического образования, как и других предметных
областей, влечет изменение форм учебной деятельности, влияет на вузовскую
методику преподавания, способствует индивидуализации обучения. Наличие
разнообразных компьютерных средств поддержки изучения математики:
предметно-ориентированных сред обучающего и развивающего назначения
(электронные учебные курсы, учебники, пособия, электронные энциклопедии и
справочники и т.п.), ресурсов Интернет и их широкое использование в вузах
требует новых методических подходов к традиционным формам учебного
процесса.
Наиболее консервативным видом учебной деятельности является лекция.
Традиционно на лекции преподаватель-математик, имея ограниченный запас
времени, стремиться изложить предусмотренный программой материал, а студент
законспектировать как можно подробнее то, что у него спросят на экзамене. При
таком подходе основной целью для учащегося становится качественная запись, и
очень немногие студенты при этом могут понять суть излагаемого материала.
Повысить учебную мотивацию студентов можно, используя на лекции
фрагменты электронного материала, основным содержанием которых
являются графические иллюстрации, комментарии к теоретическому
материалу, формулировки определений, записи формул, демонстрация таблиц,
результатов расчетов и т.п. Такой подход использовался авторами при чтении
некоторых математических дисциплин. Следует отметить, что их специфика,
связанная с непрерывностью, логичностью и последовательностью выводов
математических утверждений, высоким уровнем формализации материала,
абстракцией конструкций и построений, создает определенные трудности в
реализации подобной методики. Менее проблематичным оказалось
использование информационных технологий при чтении интегрированных
курсов, на стыке математики и информатики, таких как «Вычислительные
методы», «Исследование операций» и т.п. Особенностью данных дисциплин
является необходимость применения программного обеспечения для
математических расчетов при решении практических задач (Maple, MathCad,
MatLab, Mathematica) с демонстрацией необходимых примеров вычислений в
реальной среде, что расширяет возможности преподавателя в использовании
компьютера на занятиях.
Наиболее очевидным способом электронного сопровождения лекции
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являются компьютерные презентации с фрагментами излагаемого материала.
Эта методика использовалась авторами в курсе «Вычислительные методы».
Однако при этом студенты, по-прежнему, основное внимание могут
сосредоточить на конспектировании излагаемого материала, стараться
изобразить рисунки, иногда довольно сложные, написать формулы, как
правило, не вникая глубоко в их суть. Поэтому очень важно предоставить
учащимся электронный конспект лекций, что позволит не переписывать с
экрана отображаемый материал, а сосредоточиться на его смысле. Наиболее
эффективным оказалось использование распечатки электронного конспекта, в
котором студент на лекции может делать комментарии и дополнения.
Значительная часть студентов практиковала именно такой подход.
Вместе с тем, не следует переоценивать возможности компьютерных
технологий при изучении математики. Отметим некоторые проблемы,
которые ограничивают их эффективность:
− перегрузки учащихся при длительном чтении сложных
математических выкладок с экрана монитора;
− вынужденная фрагментарность при проведении доказательств
теорем и выводе формул;
− недостаточность глубины усвоения материала при увеличении
скорости его изложения;
− наличие электронного курса лекций для некоторых студентов может
стать поводом игнорировать лекционные занятия;
− соблазн для студента отказаться от работы с учебниками.
Экономия времени при использовании электронных курсов на лекции
дает возможность преодолеть некоторые из указанных трудностей за счет
активизации диалога со студентами, постановки проблемных ситуаций и их
коллективного обсуждения, выполнения упражнений на усвоение и
закрепление нового материала.
Как показал личный опыт авторов, положительные результаты учебной
деятельности были, прежде всего, связаны с повышением учебной мотивации
студентов. Им импонирует возможность обсуждения сложных вопросов
непосредственно в ходе их изучения, качественное представление графических
изображений и возможность их динамического построения, эффективное
использование времени, которое можно не тратить на списывание с доски [1].
Большое практическое значение для студентов также имеет наличие
компьютерных тематических тестов по дисциплине и постоянно обновляемого
электронного курса лекций.
ЛИТЕРАТУРА
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
А.В.Антонець,
Полтавський університитет споживчої кооперації України,
м. Полтава, УКРАЇНА
E-mail: kotara@inbox.ru
В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство може існувати та
успішно розвиватися лише при здійсненні ефективного менеджменту стосовно
всіх складових функціональної діяльності. Уміння менеджера своєчасно
передбачити наслідки тих чи інших управлінських рішень дає змогу вчасно
реагувати та коригувати стратегію підприємства в залежності від динаміки
економічних станів ринкової економіки. Останнє, в свою чергу, робить
актуальним пошук ефективних шляхів формування прогностичних умінь
майбутніх фахівців з менеджменту як основи для обґрунтування плану,
програми, проекту, управлінського рішення.
На думку А.В.Брушлинського, прогнозування є складовою
прогностичної функції процесу мислення [1, c. 103-182]. Ми погоджуємося з
даним підходом, тому будемо розглядати процес прогнозування як
спеціальний вид пізнавальної діяльності, який об’єднує певні психологічні
механізми людини з процесом мислення, що пов’язаний, перш за все, з
певними розумовими діями та операціями. З цієї точки зору, однією з умов
ефективного формування прогностичних умінь менеджерів є підвищення
мотивації студентів, яка може бути посилена за рахунок таких форм діяльності
в яких студенти займають активні позиції, а саме: евристичні дискусії,
науково-практичні конференції, наукові діалоги тощо.
Процес формування прогностичних умінь повинен ґрунтуватися на
принципі самостійності в роботі студентів та використанні активних методів
навчання і їх проблемності. Вибір активних методів навчання обумовлюється
формуванням у студентів умінь аналізувати, узагальню-вати, конкретизувати,
будувати гіпотези, робити висновки, відстоювати свою точку зору та
оперувати матеріалом. Даний підхід змінить діяльність студентів на більш
творчу і дасть змогу забезпечити більш ефективне оволодіння прогностичними
діями менеджерів, вільне оперування математичними методами і способами
прогнозування.
Формування прогностичних умінь у майбутніх менеджерів виступає
складовою професійної підготовки управлінця і не є самодостатнім процесом,
тому повинно здійснюватись на базі формування загальнонаукових умінь, що
необхідні майбутнім управлінцям для здійснення прогностичної діяльності. На
нашу думку, прогнозування як вид діяльності, потребує від студента таких
умінь: сприймати, аналізувати, синтезувати та порівнювати інформацію; уміти
ставити мету, формулювати задачу, планувати та приймати рішення;
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узагальнювати дані та моделювати інформацію; уміти оцінювати результати
діяльності, аналізувати отриманий досвід. В цьому контексті важливою є
думка Л.О.Регуш, яка за основу системи прогностичних умінь взяла розумові
операції прогнозування: уміння передбачати наслідки обраних рішень; уміння
моделювати майбутнє; уміння формулювати гіпотези; уміння планувати і
оцінювати перспективність планів [2].
На основі вище наведеного, можна виділити найбільш суттєві напрями
впливу дисциплін природничо-наукового циклу на формування більшості
загальнонаукових умінь майбутніх управлінців, що необхідні їм в процесі
здійснення прогностичної діяльності. Наведемо найбільш суттєві з них:
• розвиток евристично-пошукового мислення в процесі розв’язування
прикладних задач (наприклад, за даною вибіркою величин Х та У, за
допомогою МНК, спрогнозувати обсяг споживання домогосподарства У при
певному прибутку X);
• побудова теоретичних моделей, як уміння виділяти головне в
складних явищах;
• уміння розглядати явища й процеси у взаємозв'язку;
• розвиток рефлексивного мислення, творча активність, здатність до
інтуїтивного мислення.
Зазначимо також, що суттєвою ознакою прогностичної діяльності
менеджера є розв’язання прогностичних завдань. Тому, формування
прогностичних умінь, повинно проводитись як поступове оволодіння
комплексом прогностичних дій та операцій, необхідних для успішного
виконання управлінської діяльності.
Отже, підсумовуючи все вище зазначене, процес формування
прогностичних умінь менеджерів можна розглядати як керовану навчальну
діяльність, направлену на вирішення різноманітних вправ, задач та
проблемних ситуацій економіко-математичного змісту, яка спрямована на
формування умінь студентів використовувати як елементарні прогностичні
операції і дії, так і цілісні методи та методики економічного прогнозування.
Дана система повинна спиратись на принципи самостійності в роботі
студентів та поетапності формування їх розумових дій, а також використовувати активні методи навчання. Відмітимо також, що формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів має носити системний характер і відбуватися
поетапно щодо розв’язку навчальних задач різного типу: репродуктивних,
творчих, евристичних, проблемних.
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ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СТУДЕНТІВ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Г.І.Білянін,
Буковинська державна фінансова академія,
м. Чернівці , УКРАЇНА
Е-mail: Biljanin@ukr.net
Досить поширеною є ситуація, коли вчорашній учень, ставши студентом
ВНЗ певного профілю, наприклад фінансово-економічного, вважає, що для
здобуття майбутньої спеціальності йому потрібно добре опановувати тільки
профільні дисципліни, які розкривають зміст фінансово-економічних понять та
законів, а математику слід вчити лише тому, що вона є в програмі.
Тому підвищення інтересу, а в подальшому поліпшення знань студентів з
математики стає проблемою, розв’язання якої великою мірою залежить від того,
наскільки викладач зуміє сформувати в них потребу до навчання, пізнавальний
інтерес, збудити фантазію і думку, донести своє слово до серця і розуму
кожного. Однак це не завжди і не всім вдається зробити.
Спеціально проведені опитування студентів,які здобувають не
математичні спеціальності, показують, що серед дисциплін, які вивчаються у
вузі і мають найбільший вплив на здобуття майбутньої, а саме фінансовоекономічної професії, математику не називають 49% першокурсників [1].
Стосовно того, як бачать студенти фінансово-економічних спеціальностей
застосування математичних знань в економіці, майбутній роботі, то дані такі: на
їх використанні під час проведення різних розрахунків вказують приблизно 10%
респондентів; для розподілу товарів на ринку – 4%; заперечують будь-яке
застосування –19%; нічого не можуть сказати – більше половини опитаних.
Відповіді студентів свідчать про необхідність підвищення уваги
викладачів математики до розвитку потреби, формування мотивів та визначення
мети підчас організації навчальної діяльності студентів, які б формували
пізнавальний інтерес і бажання до вивчення математичних дисциплін.
На наш погляд, студент, здобуваючи фахову освіту, має чітко усвідомлювати значення вивчення кожної навчальної дисципліни для майбутнього фаху та
особистісного розвитку, в тому числі і дисциплін математичного циклу.
Для формування позитивних мотивів, пізнавального інтересу у студентів
до вивчення математики важливо мати якісне навчально-методичне
забезпечення. Принцип мотиваційного забезпечення навчального процесу має
неабияке значення.
На наш погляд, у навчанні математики студентів нематематичних
спеціальностей слід дотримуватись наступного принципу: перед початком
вивчення довільної математичної теми, під час її вивчення та по закінченні
студент має бачити її використання у своїй майбутній професійній
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діяльності. Тим більше, що у фінансово-економічній діяльності обійтись без
математики не можливо. Тому вивчаючи будь яку тему з математики потрібно
показувати як використовуються отримані знання для дослідження, вивчення,
аналізу, прогнозу, прийняття рішення у фінансово-економічній діяльності.
Наприклад, під час вивчення змістового модуля “Функціональна залежність між
величинами. Елементарні функції, їхні властивості і графіки”, викладачу
доцільно розпочати бесіду (мотиваційний момент) з того, що у економіці між
різними економічними категоріями постійно існують певного роду зв’язки. При
цьому цікаво вміти порівнювати їх із функціональними, що вивчаються в даній
темі. До таких зв’язків можна віднести, поставивши завдання дослідити
залежність, вивчити її, застосувати для прогнозу:
1) обсягу споживання від наявного прибутку для конкретної сім’ї, міста;
2) річного товарообороту(млн. грн.) від середньоденної інтенсифікації
покупців для окремого магазину, фірми, галузі;
3) зміну грошової маси від часу;
4) обсягу продажу від роботи відділу маркетингу (у млн. грн.) і т.д.
Далі викладач має показати, що при виконанні деяких умов, або і без них
ці залежності є функціями. Якщо задатись метою і зібрати статистичні дані по
досліджуваній проблемі, то її можна задати графічно (демонстраційний момент
на конкретних даних по довільній з перерахованих проблем). Множина всіх
отриманих точок, якщо їх багато, створюють образ певної лінії. Математика
покликана вивчити як маючи лінію, задати цю залежність аналітично
(формулою). На наступних заняттях слід вивчити ці лінії та їх властивості і, в
подальшому, досліджуючи економічні залежності, позначати незалежною
змінною х фактори (прибуток, середньоденна інтенсифікація показників, час,
робота відділу маркетингу), а залежною змінною у – показники (споживання,
товарооборот, зміну грошової маси, обсяг продажу).
Вивчивши, наприклад, показникову функцію, викладач звертає увагу
студентів на те, які економічні категорії описуються моделлю у= . Аналогічно
у випадку з логарифмічною та іншими функціями.
Математична підготовка студентів фінансово-економічного профілю
повинна зробити активним процес набуття ними знань під час вивчення всіх
вузівських математичних дисциплін, має допомогти розкриттю творчого
потенціалу кожної особистості, що сприятиме підвищенню економічної
грамотності. Адже це так важливо сьогодні для випускників фінансовоекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
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МОДЕРАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Д.А.Бовт,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Реформирование современной системы образования требует
появления педагога нового типа с инновационным стилем научнопедагогического мышления, способного к творческой самореализации в
педагогической деятельности, который может определять педагогические
задачи и принимать ответственность за их решение. Ученые отмечают, что
основополагающая роль в этом принадлежит принципу профессиональной
направленности обучения, который является ведущим, системообразующим принципом профессионального образования, важнейшим принципом
деятельности при организации учебной, внеаудиторной и исследовательской работы студентов – будущих педагогов, все остальные принципы
конкретизируют и раскрывают условия его воплощения[1].
Ученые указывают, что основной проблемой любого профессионального образования является переход от актуально осуществляемой
учебной деятельности студента к усваиваемой им деятельности
профессиональной: в рамках одного типа деятельности необходимо
построить принципиально иной. Отрыв теоретического обучения от
предстоящей педагогической практики, с одной стороны, и невозможность
перенести саму практику в стены учебного заведения, с другой, приводят к
необходимости применения такой методики в учебно-познавательном
процессе будущих педагогов, которая бы могла связать учебную и,
собственно, профессиональную деятельность. Квазипрофессиональная
деятельность студента, учебная по форме и профессиональная по
содержанию, представляет собой трансформацию содержания и форм
учебной деятельности в адекватные, предельно обобщенные содержание и
формы профессиональной деятельности [2].
На наш взгляд, одним из путей реализации принципа
профессиональной направленности обучения и совершенствования
профессионального становления будущего педагога является внедрение
новых комплексных форм и методов методического обеспечения учебнопознавательной деятельности студентов в высших учебных заведениях,
одной из которых является методика модерации.
Впервые методика модерации была разработана немецкими учеными
в 1960-70гг. В широком смысле, «модерация» определяется немецкими
исследователями, как организация учебных процессов в ходе повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров. При этом ученые
делают акцент на то, что эти процессы разноплановы. Они направлены как
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на цели повышения качества образования, так и на реальные потребности
участников, а именно – повышение их квалификационного уровня.
Основные идеи модерации, по мнению G.Israel, N.Posse, D.Rasel это:
1) организация работы в группе;
2) активное усвоение новых знаний;
3) решение проблемы на основе активного обмена полученными
знаниями в ходе дискуссии [3].
С нашей точки зрения, модерацию можно определить как методику
активизации деятельности студентов при работе в группе в процессе
активного обмена знаниями и освоения новых педагогических знаний и
способов профессиональной деятельности. В высших учебных заведениях
возможность применения модерации мы рассматриваем как:
• процесс квазипрофессионального и профессионального обучения;
• консультирование и работа в проблемных группах;
• сопровождение инновационных образовательных проектов.
Поэтому, мы считаем, что методика модерации должна быть ведущим
компонентом в структуре функционирования лаборатории моделирования
педагогической деятельности, что позволит решить в рамках методического
практикума для будущих педагогов, через моделирование целостного
предметного и социального содержания профессиональной деятельности,
когда усвоение опыта применения теоретических знаний осуществляется в
ходе разрешения моделируемых учебно-профессиональных ситуаций, что
обеспечит условия трансформации усвоенных знаний в профессионально
значимые умения, даст образцы, гуманистической ориентации образовательного процесса, креативности профессионально-практической деятельности
будущего специалиста.
При этом роль модератора (того, кто применяет методику модерации) на
наш взгляд, принадлежит заведующему учебной лабораторией, как специалисту, который координирует многие формы методического и информационного обеспечения учебного процесса.
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ПРИЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ
Н.В.Бровка,
Белорусский гос. университет,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
Е-mail: n_br@ mail.ru
Поскольку в условиях динамичного развития образовательного
пространства через определенный временной промежуток прежние знания
частично устаревают, обесцениваются и не являются существенно значимыми
для каждого отдельного человека, главной целью образования становится
развитие, воспитание и такое построение процесса обучения, которое
предполагает установление взаимосвязей между теоретическими положениями,
изучаемыми в различных разделах математики, поощряет обмен, передачу и
накопление математической информации, способствует целостному восприятию математики как науки, формирует профессиональные навыки и умения у
будущих учителей математики. Деятельность преподавателя на основе
интеграции теории и практики обучения предполагает наличие обратной связи,
строится на гибком применении методов и приемов преподавания и обучения,
которые разработаны с учетом основных психолого-дидактических закономерностей обучения. Варьирование методов осуществляется путем применения и
сочетания отобранных нами приемов обучения, предусматривающих элементы
эвристичности. Приемы, как известно, представляют собой отдельные
элементы, из которых складываются методы обучения. Перечислим некоторые
методические приемы, которые используются в разработанной методической
системе для обеспечения реализации интеграции теории и практики обучения
студентов математике с целью повышения качества их математической
подготовки.
На этапе перцепции, т.е. при ознакомлении и осмыслении студентами
новой информации предусмотрено использование приемов, предусматривающих включение в содержание обучения приема бинарных оппозиций при
изучении понятий и свойств математических объектов, сравнения, аналогии и
противопоставления; приема смысловых опор при делении учебного материала
на части или фрагменты; приема алгоритмизации учебного материала.
Указанные приемы позволяют обеспечить следование принципам преемственности, систематичности, а также требованию сочетания научной строгости и
доступности изложения материала. Уточним, в чем состоят некоторые из
упомянутых приемов.
Прием бинарных оппозиций состоит в рассмотрении пар математических объектов, владеющих противоположными свойствами, способствует
формированию умения строить отрицания изучаемых понятий и утверждений.
Построение отрицаний основано на правиле логики предикатов. Как
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свидетельствует практика обучения студентов, наибольшие трудности
возникают при построении символьных формулировок бинарных понятий
ограниченный − неограниченный, монотонный − немонотонный, непрерывный
− разрывный и др. Элемент эвристичности состоит во-первых, в корректной
замене прямых связей на обратные. Во-вторых, при выполнении упражнений на
исследование того, являются ли бинарными оппозициями такие свойства, как
ограниченность и сходимость для последовательности, непрерывность и
монотонность для функции, неравномерная сходимость и дифференцируемость
для суммы функционального ряда и т.д.
Прием смысловых опор состоит в делении формулировки на части так,
что каждая часть несет смысловую нагрузку, отражающую ключевые
отношения в рассматриваемом объекте. Элемент эвристичности состоит в
выявлении этих ключевых отношений, которые формируют «несущую
конструкцию» формулировки. Например, формулировки критерия О. Коши
сходимости и равномерной сходимости приводится в курсе математического
анализа, по крайней мере, пять раз для различных математических объектов –
числовых последовательностей, функций, числовых и функциональных рядов и
несобственных интегралов, зависящих от параметра. Общая, «внешняя»
структура формулировки как шаблон, неизменна. Изменяется лишь объект,
который «встраивается» в нее. С помощью этого приема, актуализирующего
семиотические связи, которые опираются на сущностные математические
отношения, реализуется систематизация, классификация математических
формулировок, признаков и определений некоторых математических объектов.
Практика обучения свидетельствует о том, что усвоение материала
является более успешным, если применять прием алгоритмизации, например,
при исследовании функциональных рядов на равномерную сходимость по
признакам Абеля, Дирихле, или по супремальному критерию. Как правило,
даже выучив формулировку признака наизусть, студенты не связывают
перечисляемые требования с практическими действиями, которые необходимо
совершить для исследования в конкретном примере. В этом случае знаниевая
компонента практики обучения состоит в приобретении навыков символьной
формулировки понятия и применения ее для решения соответствующей
конкретной задачи. Знаниевая составляющая теории обучения состоит в
систематизации математического знания, посредством аналогии позволяет
упорядочить кажущиеся дискретными математические факты и объекты,
увидеть логику и внутреннюю взаимосвязь изучаемых понятий.
Учет психологической, методической и знаниевой компонент при
реализации указанных приемов является примером интеграции теории и
практики обучения.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ
В.С.Вакульчик,
А.В.Капусто,
В.А.Жак,
И.П.Кунцевич,
А.П.Мателенок,
Учебное объединение «Полоцкий гос. университет»,
г. Новополоцк, БЕЛАРУСЬ
Нам представляется, что в процессе обучения математике необходимо
стремиться к реализации органического единства его информирующей,
воспитательной и развивающей функций. При этом авторы придерживаются
той точки зрения (Г.С.Альтшулер, Н.Ф.Вишнякова, Л.С.Выготский, И.Я.Лернер,
А.А.Столяр, З.И.Слепкань, А.В.Хуторской и др.), что в указанной системе на
современном этапе приоритет принадлежит развивающей функции. В этой
связи методические приемы эвристического обучения являются эффективными средствами к достижению решения обозначенной задачи: усиления продуктивности и качества образования, формирования активной познавательной
самостоятельности, развития и индивидуальной самореализации студента.
"Эвристика", в переводе с греческого − "нахожу", "открываю", что
означает совокупность приемов и методов, облегчающих или упрощающих
решение познавательных, конструктивных, практических задач. К эвристическим методам относятся количественные и качественные методы, гипотетико-дедуктивный метод, моделирование и т.д. Дидактической основой
включения элементов эвристического освоения нового знания в процесс
обучения математике служит общедидактическая система проблемного
обучения. Наряду с выше указанными методами важную роль при данном
обучении выполняют практические и логические методы научного познания.
Методы проблемного обучения особенно важны на этапах расширения
теоретических знаний, исследования нового класса моделей, применения
теоретических знаний в новой ситуации. Так, к введению нового понятия
следует подходить как к особой точке в дидактическом процессе всякого
обучения. Эвристическое введение новой информации позволяет добиться
наибольшего осознания студентами сущности понятий. Обратимся, например, к
введению понятия производной функции одной переменной. В процессе чтения
лекции необходимо стремиться к тому, чтобы в сознании обучающегося были
отражены не только формальная оболочка понятия производной, как
коэффициента пропорциональности между бесконечно малыми изменениями
взаимосвязанных величин, но и конкретный прикладной смысл, осознание роли
и возможности предела как математического инструмента познания природы
вещей. Поэтому изучение выделенного понятия нужно начинать не с задач
механического содержания, а поставить последовательно перед аудиторией
задачи-проблемы: о массе тонкого неоднородного стержня и определении
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удельной линейной плотности в точке х; о заряде конденсатора в зависимости
от времени и определении силы тока через сопротивление R; о потоке
магнитной индукции В через вращающуюся проводящую рамку и определении
э.д.с. электромагнитной индукции в рамке и т.п. Если преподаватель правильно
сумеет построить эвристическую беседу со студенческой аудиторией, то у
студентов возникают различные идеи, гипотезы, и в результате должен
появиться правильный ответ – нужно рассмотреть бесконечно малое изменение
переменной х или t , т.е. ситуацию, когда ∆x → 0 или когда ∆t → 0 , т.е.
необходимо воспользоваться соответствующим пределом. В результате
проведенного решения цепочки задач-проблем, обязательно следует вывод: все
модели с формальной точки зрения одинаковы между собой и отличаются
только обозначениями, с практической точки зрения они характеризуют
скорость изменения определенного процесса для каждого значения
независимой величины. Делается также вывод: во всех случаях мы имеем дело с
∆y
пределами одного определенного типа: y′ = lim
, которые в конкретной
∆x → 0 ∆x
ситуации являются математической моделью определенного процесса или
явления, хотя с формальной стороны они одинаковы и сводятся к определению
скорости изменения функции, не обязательно отнесенной к единице времени.
Отметим, что применение эвристических приемов в процессе получаемых
студентом знаний носят личностный, частично-поисковый характер,
познавательная деятельность осуществляется при этом на уровне максимальной
активности и самостоятельности, в зоне его "ближайшего развития". Эвристика
не исключает информирующей и воспитывающей функций математики, а
наоборот, усиливает их роль в обучении, так как без базовых знаний,
настойчивости, терпения, ответственного и творческого отношения к учению
невозможно решение поставленной студенту новой проблемы.
В системе организации обучения математике студентов значительную
роль играет метод упреждающих заданий. Упреждающие индивидуальные
задания целесообразно давать студентам перед изучением отдельных новых
тем: несобственных интегралов, интегралов по фигуре, дифференциальных
уравнений и т.д. Самостоятельная деятельность по таким заданиям требует от
студентов работы с конспектом, учебником, активизируя поиск решения в
обучении познавательных задач.
Таким образом, в ходе познавательной деятельности эвристического характера
происходит совершенствование и комплексная активизация психических процессов:
восприятия и памяти, воображения и творческого мышления, воспроизведения,
воссоздания или создания нового. Решается задача управления развитием личности
каждого обучающегося, и в определенной мере решается проблема развития
личности через обучение. Усвоение курса математики происходит не на уровне
навыков и представлений, а на уровне системы понятий: обучающиеся имеют
возможность приблизиться к познанию сути понятий и теорий. Активизируя
мышление, через специально организованную самостоятельную деятельность, мы
формируем познавательную самостоятельность на определенном уровне, а это влечет
за собой развитие студента как познающего субъекта.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У БОЛОНСЬКОМУ ВИМІРІ
О.Е.Валльє,
Одеський обласний інститут удосконалення вчителів,
О.П.Свєтной,
Південноукраїнський національний педуніверситет ім. К.Д.Ушинського,
м. Одеса, УКРАЇНА
E-mail: aleksandr-svetnoj@yandex.ru
Вступ освітянської системи України у Болонський процес є одним з тих
чинників, на основі яких мають бути реалізовані інтеграційні прагнення
України у систему освіти Європи. Безперечно при цьому виникло та виникає
велика кількість проблем як структурно-організаційних так і суттєво
педагогічних. Що стосується перепідготовки вчителів, то однією з початкових
задач є узгодження українського освітнього рівня з міжнародним, бо якісна
реалізація змісту освіти залежить від кваліфікації вчителя. В зв’язку з переходом
на 12-річний термін навчання у змісті шкільної математичної освіти
відбуваються суттєві зміни. Такі зміни вимагають серйозних змін й у
перепідготовці вчителів математики. Концептуальна основа перепідготовки
вчителів передбачає різнорівневий підхід до побудови програм з науковотеоретичного та методичного циклів згідно з професіограмою різних категорій
вчителів. Методика навчання в цьому плані має враховувати специфіку
аудиторії. Разом з тим необхідна радикальна перебудова мислення вчителів, їх
професійних установок, оскільки одним з чинників, який в значній мірі визначає
характер і напрямок соціологічних, психологічних і методичних досліджень,
має бути сам вчитель, який сьогодні є транслятором інформації, контролером,
науковим керівником творчої групи, колегою учнів у дослідній діяльності [3].
Вчитель має сам оволодіти навичками науково-дослідної діяльності та однією з
багатьох форм, яка дозволяє це здійснити є широке використання
телекомунікаційних мереж, тобто технологій дистанційної освіти. Вважаємо,
що при проведенні курсової перепідготовки потрібно використовувати активні
методи навчання, наприклад, створення проблемних ситуацій, робота „круглого
столу”, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, квазіпрофесіональна
діяльність вчителя під час ділової гри, уроку з наступним обговоренням, наліз
висвітлення того чи іншого питання за існуючими підручниками тощо. Такі
підходи дозволяють вирішувати ряд завдань, які важко розв’язати при
традиційному навчанні, а саме – перетворити отримані вчителями знання,
вміння та навички у засіб професійної діяльності. Забезпечити в повному обсязі
вищеназване допоможе організація навчального процесу за кредитномодульною системою [1,2]. Немає сумніву, що структура підвищення
кваліфікації та перепідготовка вчителів охоплює кількість кредитів, кількість
модулів разом з такими видами роботи, як самостійна індивідуальна навчально204
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дослідна робота, а також відповідає кількість годин, передбачених навчальними
планами курсів підвищення кваліфікації вчителів. Наприклад, кількість
кредитів, відповідних ЕСТS-30, модулів – 3, в тому числі курсова робота,
курсовий проект. Змістових модулів – 3. Загальна кількість годин – 161.
Зазначимо, що між навчанням студентів у ВНЗ, для чого в першу чергу була
розроблена кредитно-модульна система, і підвищенням кваліфікації вчителів
існує суттєва різниця, оскільки останні вже мають знання, що необхідні для
педагогічної діяльності. Саме тому вважаємо, що співвідношення кількості
годин аудиторних занять та самостійної індивідуальної роботи необхідно
змістити в бік аудиторних, в першу чергу лекційних годин. Для курсів
підвищення кваліфікації – не менш 80 годин лекційних за фахом, інші –
практичні заняття. Програми курсів складаються з розділів: 1. Соціальна і
гуманітарна підготовка; 2. Фаховий розділ: теоретичні основи і методика
викладання математики. Ці основні розділи і є відповідними змістовними
модулями. Залікові кредити повинні враховувати всі види зазначених у
програмі аудиторних занять, а також самостійну роботу. Наприклад:
Змістовний модуль №1 „Соціальна і гуманітарна підготовка”. Лекції -15
год., практичні заняття – 15 год., самостійна робота – 30 год., іспит – 3 год.
Змістовний модуль №2 „Теорія математики”. Лекції – 30 год., практичні
заняття – 5 год., самостійна робота – 20 год., іспит – 3 год. В ньому – основи
математичного аналізу: послідовності, похідна, інтеграл, функції та їх
властивості; елементи теорії ймовірності, комбінаторики та статистики;
елементи аналітичної геометрії на площині і у просторі тощо.
Змістовний модуль №3 „Методика математики”. Лекції – 35 год.,
практичні заняття – 10 год., самостійна робота – 20 год., іспит – 3 год. В ньому –
основні питання загальної методики викладання математики: методи та
технології навчання математики включно з новітніми інформаційними
технологіями; організація навчання математики, засоби навчання тощо.
Підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою не тільки
забезпечує скорочення терміну навчального процесу, але й стимулює слухачів
курсів, спонукає їх плідно займатись самостійною роботою.
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ПРЕПОДАВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
СТУДЕНТАМ-СОЦИОЛОГАМ
О.А.Велько,
Белорусский гос. университет,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ,
E-mail: O.Velko@tut.by
В последнее время социология и другие общественные науки становятся
всё более востребованными, поскольку являются инструментом изучения
общества, например симпатий избирателей во время выборов. Заметим, что на
современном этапе развития науки для принятия обоснованного решения
необходимо использовать математические подходы и методы. Значительно
повышаются требования и к математической культуре научных сотрудников и
социологов-практиков. Выпускник-социолог, владеющий современными математическими знаниями, является конкурентоспособным и востребованным на
рынке труда.
Задача преподавания дисциплины «Основы высшей математики»
состоит в повышении уровня образования будущего социолога. Преподаватель может, например, усилить профессиональную направленность обучения
математики, установить междисциплинарные связей, осуществить преемственность в изучении математических понятий.
Очевидно, что математика играет немалую роль, как в дальнейшем
образовании студентов, так и в будущей профессиональной деятельности.
Математика позволяет количественно сравнивать явления, проверяет
правильность словесных утверждений, позволяет обоснованно прогнозировать
будущие события. Качество математической подготовки будущих социологов
является предметом пристального внимания специалистов, занимающихся
проблемами социально-гуманитарного образования. Следует заметить, что
математическая статистика лежит в основе социологического эксперимента, а
стремление к корректности проведения исследования приводит к изучению
соответствующих разделов высшей математики. Знание высшей математики
необходимо при построении моделей социальных процессов. Большинство
методов математического моделирование использует знание дифференциального и интегрального исчислений, матричной алгебры и теории дифференциальных уравнений.
Преподавателям также следует насытить курсы яркими примерами
задач из реальной работы социологов. Иногда рассмотрение реальных
исследований в качестве учебных примеров слишком длительно и сложно для
восприятия и понимания студентами, в таком случае можно использовать
специально сконструированные примеры с социологической окраской.
Например, к понятию вероятности можно прийти через наблюдение частот
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встречаемости значений разных социально-психологических признаков.
Понятие графа можно ввести через анализ симпатий и антипатий членов
малой группы друг к другу. Можно показать студентам, как используется
неевклидова геометрия при изучении метрик пространств восприятия
респондентов с помощью многомерного шкалирования. Студенты должны
понимать, что математика им нужна для того, чтобы изучать объекты,
интересующие социолога.
Приведём некоторые профессионально-ориентированные примеры из
социологии, при решении которых используются математические методы.
Пример 1. Пусть задана функция:
y = -0,9 + 9,638 ⋅ x

− 1,394

Социально-экономическая интерпретация: у — годовой темп прироста
ставки заработной платы (в процентах), х — общий уровень безработицы (в
процентах). Это формула Филлипса.
− bx
Пример2. Пусть задана функция: Y = a(1 − e ) . Социальноэкономическая интерпретация: x – время, y – скорость, a и b – константы,
зависящие от опыта. Скорость смены представлений в сознании (И. Гербарта).
Пример3. Экспериментально была установлена зависимость y =

200
x+2

между ценой одного из товаров х и спроса на него у. Исследовать поведение
функции спроса от цены товара y =
цены (x→ ∞ ).
Решение. lim
x→a

200
при неограниченном увеличении
x+2

f (x) lim200 200
f (x) lim
= x→a
= x→∞
=
= 0.
g( x) limg(x) lim x + 2 ∞
x →a

Таким образом, при

x→∞

неограниченном росте цен спрос приближается к нулю.
Использование принципа профессиональной направленности приводит
студентов к выводу о необходимости изучения математики с тем, чтобы
быстрее, лучше решать математические задачи, задачи, возникающие в
повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности социолога.
Что повысит мотивацию изучения определенной темы по основам высшей
математики и математики вообще, активизирует учебно-познавательную
деятельность студентов.
Учебный курс должен быть нацелен на развитие у студентов умений
анализировать, обрабатывать психологические данные с помощью математического аппарата, на подготовку студентов к самостоятельному изучению тех
разделов математики и ее прикладных направлений, которые могут
потребоваться дополнительно в практической и научно – исследовательской
работе будущих специалистов.
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ПРО ЯКІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
В ІНЖЕНЕРНО-МАШИНОБУДІВНІЙ ШКОЛІ
К.В.Власенко,
Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ, УКРАЇНА
E-mail: vlasenkokv@ukr.net
Поняття «якість вищої освіти» є також визначальним і в системі
характеристик результатів діяльності системи вищої освіти України. Під
якістю вищої освіти, згідно із Законом України «Про вищу освіту», розуміють
основний продукт діяльності системи вищої освіти – сукупність певних
світоглядних, поведінкових і професійно значущих властивостей та характеристик випускника ВНЗ, що обумовлюють його здатність задовольняти як
особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства.
Питання якості інженерно-машинобудівної освіти, уніфікації та
адаптивності освітніх програм, зрозумілості їх змісту та можливості
практичної реалізації, визнання документів про освіту належать до проблем,
пов’язаних із стандартизацією освіти, їх вирішення стосується не тільки нашої
країни. В умовах глобалізації економіки проблеми стандартизації активно
обговорюються у багатьох країнах світу, тому що освіта глибоко інтегрована в
економіку, суспільне життя, а її рівень та якість істотно впливають на якість
життя та на можливість сталого розвитку світового співтовариства.
Необхідною перспективою для української системи вищої освіти має бути її
залучення до міжнародної системи акредитації і входження до Європейської
мережі забезпечення якості у вищій освіті (ЕNQА).
Ціль навчання вищої математики в інженерному навчальному закладі
полягає в тому, щоб студент, по-перше, одержав фундаментальну
математичну підготовку відповідно до вузівської програми, а також
математичну культуру, а по-друге – опанував навичками математичного
моделювання в області майбутньої професійної діяльності [1]. Помітимо,
що навички математичного моделювання можна розглядати як навички
застосування математичних знань на практиці, а виходить, навчання
повинне бути спрямоване на досягнення обох складових цієї мети в їхній
діалектичній єдності.
Майбутня професія студента грає в навчанні вищої математики значну
роль. Так, майбутній математик, вивчаючи математичні дисципліни, розглядає
навчання як безпосередню підготовку до професійної діяльності, і для нього
абстрактний зміст математичних дисциплін наповнено особистісним змістом.
Майбутній учитель математики, розуміючи важливість математичних знань
для роботи в школі, бачить, що не всі досліджувані математичні дисципліни з
нею безпосередньо зв’язані, і тому потрібні додаткові дидактичні умови, що
розкривають особистісний зміст вивчення таких дисциплін [1]. І зовсім інша
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ситуація в навчанні майбутнього інженера. Незважаючи на те, що
математична підготовка є невід’ємною й дуже важливою складовою
частиною компетентності інженера [2], математика не є профілюючою
дисципліною для більшості спеціальностей технічних навчальних закладів.
Студенти молодших курсів, що не володіють у достатньому обсязі знаннями
профільних предметів, які дозволяють переконливо показати зв’язок
математики з майбутньою професією, сприймають її лише як абстрактну
дисципліну, що не вплине на рівень інженерної компетентності. Зміст же
навчання математики недостатньо розкриває її роль в інженерній діяльності, а
тому є однією з основних причин відсутності особистісного змісту її вивчення,
тоді як недостатня затребуваність математики в спеціальних дисциплінах –
лише супутня причина. Таким чином, можливість наповнення навчальнопізнавальної діяльності студента особистісним змістом і підвищення якості
фундаментальної математичної підготовки полягає в тому, щоб додати змісту
навчання професійну спрямованість.
Професійна спрямованість навчання припускає вже на першому
курсі занурення студента в контекст майбутньої професійної діяльності.
По-перше, це означає включення в зміст навчання професійно значимих
знань, що показують зв’язок математичних понять, теорем, методів з
майбутньою професією й через неї наповнюючих вивчення математики
особистісним змістом. Це дійсно так, оскільки для студента значим і
важливим, як правило, є те, що безпосередньо пов’язане з майбутньою
професією. Одночасно із цим формується психологічна готовність
студента застосовувати математичні знання в подальшій роботі. По-друге,
професійна спрямованість навчання математики має на увазі організацію
квазіпрофессійної діяльності студента (навчально-пізнавальної діяльності,
що моделює математичний аспект його майбутньої роботи).
Підкреслимо, що професійно спрямоване навчання математики
забезпечує один з основних структурних елементів змісту навчання – досвід
здійснення емоційно-ціннісних відносин у формі особистісних орієнтації
студента – і тому поліпшує фундаментальну математичну підготовку. Іншою
причиною поліпшення є підвищення якості математичних знань в умовах
професійно спрямованого навчання [1].
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ПРЕДМЕТНА АДАПТАЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
О.П.Воловик,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
e-mail: volovik_o@mail.ru
Для успішного навчання на математичному факультеті університету
студенту необхідно мати досить високий рівень загального інтелектуального
розвитку, зокрема пам’яті, мислення, уваги, ерудованості, кола пізнавальних
інтересів, володіння логічними операціями, а також високий рівень
мовленнєвої культури, багатий словниковий запас, достатню комунікабельність і соціально-перцептивні здібності тощо. Студентам-першокурсникам
математичних факультетів не менш важливо бути спроможними швидко
адаптуватися до умов навчання у вищому навчальному закладі.
Наші дослідження показують, що студенти-першокурсники не завжди
успішно оволодівають знаннями зовсім не тому, що мають слабку підготовку
після школи, а тому, що в них не сформовані: готовність до учіння, здатність
навчатися самостійно, уміння контролювати та оцінювати себе, керувати
своєю пізнавальною діяльністю, уміння правильно розподіляти свій робочий
час для самостійної підготовки.
О.Г.Мороз [1] виокремлює три форми адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі: 1) адаптація
формальна, що стосується пізнавально-інформаційного пристосування
студентів до нового оточення, до структури вищої школи, до змісту навчання в
ній, її вимог, до своїх обов’язків; 2) суспільна адаптація, тобто процес
внутрішньої інтеграції (об’єднання) груп студентів-першокурсників та
інтеграції цих же груп зі студентським середовищем загалом; 3) дидактична
адаптація, яка стосується підготовки студентів до нових форм та методів
навчальної роботи у вищій школі.
Для того, щоб представити власний погляд на протікання адаптації до
навчання на математичних факультетах університетів, необхідно враховувати
особливості об’єктів засвоєння й відповідно вимог до результатів цього
процесу. До об’єктів засвоєння під час вивчення математичних дисциплін ми
відносимо: поняття, математичні факти, способи діяльності. З огляду реалізації
компетентнісного підходу під час вивчення математичних дисциплін основний
акцент необхідно робити на формування умінь і досвіду діяльності студентів.
Н.А.Тарасенкова зазначає [2], що у структурі способу діяльності
виділяють змістовий (гносеологічний) та операційний (діяльнісний)
компоненти. Змістовий компонент способу діяльності – це система знань, до
складу якої входять: вихідні знання про об’єкт та його властивості; підсумкові
знання – про результати дій з об’єктом; знання про операційний склад способу
діяльності; знання про інтелектуальні й предметно-практичні засоби, які
210

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»
необхідні для виконання діяльності; система орієнтирів вибору даного способу
діяльності із множини інших. Операційний компонент способу діяльності
пов’язаний із безпосереднім виконанням його дій.
Засвоєння учнями змістового компоненту способу діяльності
характеризується такими новоутвореннями в їх особистому досвіді, як знання,
а опанування операційного компонента виражається навичками та вміннями.
Під час вивчення математичних дисциплін студенти вивчають як загальнонавчальні так і суто предметні способи діяльності. Серед суто предметних
способів діяльності доцільно виділити дві їх групи – загальних та спеціальних
способів діяльності.
Таким чином, в нашому дослідженні в дидактичній адаптації ми
виокремлюємо загально-навчальну адаптацію та предметну адаптацію.
Предметну адаптацію ми в свою чергу поділяємо на загально-предметну та
спеціально-предметну.
Під загально-навчальною адаптацією ми розуміємо прилаштування до
характеру, змісту, умов та організації навчального процесу, вироблення
навичок самостійності в навчальній та науковій діяльності, прилаштування до
нових способів діяльності.
Під загально-предметною адаптацією ми розуміємо пристосування
студента до особливостей організації навчання математичних дисциплін на
математичних факультетах університетів.
Під спеціально-предметною адаптацією ми розуміємо пристосування
студента до особливостей вивчення конкретної математичної дисципліни,
здатність встановити взаємозв’язок даної математичної дисципліни з іншими
математичними дисциплінами, що вивчаються в університеті.
На нашу думку, предметна адаптація посідає важливе місце у процесі навчання студента на першому курсі, оскільки від неї залежить і те, наскільки
швидко і легко адаптується студент до нових умов навчання у вищому
навчальному закладі. У ході нашого дослідження ми з’ясували, що часткове
подолання навчальних труднощів, з якими стикаються студенти при спеціальнопредметній адаптації під час проведення практикуму з розв’язування математичних задач відбувається значно легше, ніж під час проведення таких дисциплін, як
математичних аналіз, лінійна алгебра, дискретна математика, аналітична
геометрія тощо. Слід зазначити, що спеціально-предметна адаптація під час проведення практикуму з розв’язування математичних задач впливає і на загальнопредметну адаптацію, і на загально-навчальну адаптацію на математичних
факультетах університетів, оскільки формуючи спеціально-предметні уміння ми
формуємо і загально-предметні уміння, і загально-навчальні уміння.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ
Ю.А.Галайко,
Полтавский университет споживчої кооперації України,
м. Полтава, УКРАЇНА
Процес навчання математики поєднує в собі дві складові –
теоретичну і практичну, які повинні бути рівнозначними. При цьому
теоретична складова забезпечує засвоєння основ математичних знань і
формує базовий, аналітичний інструментарій, придатний для вирішення
типових задач майбутньої діяльності. У свою чергу практична складова
включає вироблення раціональних способів діяльності, формування
досвіду залучення математичних методів, моделей, різноманітних
алгоритмів і технік аналізу щодо розв’язання різноманітних проблем.
В цьому контексті особливої ваги набуває лабораторне заняття, що є
одночасно не тільки організаційною формою, а й елементом навчального
процесу і дозволяє спроектувати в межах відповідного навчального модуля
як засвоєння та удосконалення нових знань і вмінь студентів, так і їх
застосування та одержання певного досвіду управлінського мислення й
навичок роботи в команді. На відміну від практичного лабораторне заняття
проводиться тільки з половиною групи студентів і передбачає
використання комп’ютерної підтримки з відповідним програмним
забезпеченням для виконання оптимізаційних розрахунків та їх аналізу.
Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі
опанування (наприклад математичного програмування) є одержання
студентами системи знань з основних математичних методів розв’язування
оптимізаційних задач та формування необхідних для цього вмінь. Останнє
передбачає, що при проведенні лабораторних занять з кожної теми
навчального модуля необхідно спрямовувати методичні зусилля
щонайменше у двох напрямах: на класифікацію методів математичного
програмування і знань відповідних алгоритмів оптимізації та їх
використання; на формування умінь щодо постановки та формалізації
економіко-управлінських задач, в основі яких різноманітні оптимізаційні
задачі. Крім того, доцільно підкреслити, що відповідно до навчального
плану на лабораторні заняття виділяється 34 години, тоді як обсяг
лекційного курсу з математичного програмування обмежується 20
навчальними годинами. Тому більшість лекцій цього навчального модуля
носить переважно установчий характер щодо напрямів опанування
конкретними навчальними темами. Ураховуючи специфічні особливості
дисципліни „Математичне програмування”, теоретичний матеріал
концентрується на математичній постановці проблеми, її структурі. При
цьому наводяться змістовні приклади задач з економіки і менеджменту та
контурно окреслюються можливі підходи стосовно їх розв’язання, а також
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надаються рекомендації для самостійного пошуку і опанування
додаткового матеріалу, необхідного для розв’язування проблем в контексті
навчальної теми.
Все вищезазначене певним чином формує методичну структуру
лабораторного заняття, яку доцільно поділити на декілька блоків. Серед
них: організаційний або вхідний блок, блок комунікації, інформаційний та
операційно-діяльнісний, блок узагальнення та заключний методичні блоки.
Зокрема, вхідний блок визначає тему, мету і завдання лабораторних
занять і необхідні для їх реалізації опорні знання.
Блок комунікації забезпечує перелік концептуальних питань для
обговорення, математичну постановку задачі в контексті навчальної теми;
сприяє формуванню вмінь ідентифікації типу задачі та необхідного
математичного методу; започатковує первинні навички щодо реалізації
відповідного обчислювального алгоритму.
Методичне наповнення інформаційного блоку значною мірою
обумовлюється рівнем підготовленості студентів до лабораторного
заняття. Його основу складають конспекти лекцій, опорні конспекти
певних тем, що опрацьовані студентами самостійно, навчальні посібники з
математичного програмування, методичні рекомендації до опанування
відповідним навчальним модулем та ін. Разом з тим цей блок також
забезпечується індивідуальними завданнями, необхідними слайдами,
комп’ютерною підтримкою з відповідним програмним забезпеченням.
Операційно-діяльнісний
блок
надає
студентам
перелік
формалізованих завдань для формування умінь реалізації обчислювальних
алгоритмів. Крім того, він забезпечує системою ситуаційних або
прикладних задач для побудови відповідних математичних моделей та їх
розв’язування шляхом використання необхідного метода. Важливим у
цьому блоці є вироблення вмінь щодо економічної інтерпретації
одержаних результатів як основи формування управлінського мислення.
Блок узагальнення систематизує розглянутий навчальний матеріал,
узгоджує з раніше вивченим, тобто структурує систему базових знань
щодо класифікації математичних методів та їх застосувань.
Заключний блок реалізує контрольні, коригувальні та оцінювальні
функції стосовно навчальних досягнень студентів під час проведення
лабораторного заняття. При цьому чітко оголошується тема наступного
лабораторного заняття і, як правило, кожному студенту видається
індивідуальне завдання для домашньої роботи.
Отже, можна стверджувати, що якісно розроблений методичний
супровід лабораторного заняття у процесі навчання математичних
дисциплін забезпечує реалізацію навчальної, розвиваючої та виховної
функції і сприяє перетворенню математичних знань в особистісно-значущі,
що край необхідні для їх майбутньої професійної діяльності.
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ПЛАНУВАННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
З МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І.М.Горда,
Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: ira.gorda@rambler.ru
Вимірювання рівня навчальних досягнень студентів-аграріїв з
математики на різних етапах навчання – одне з важливих завдань
навчально-виховного процесу.
Реалізувати його можна за умови проведення систематичних
моніторингових досліджень. Сьогодні моніторинг є невід’ємним компонентом
навчально-виховного процесу у ВНЗ, в тому числі і у вищих аграрних
навчальних закладах.
У залежності від об’єкта дослідження, науковці розрізняють різні
види моніторингу. Так Г. Єльникова виділяє наступні види моніторингу на
різних рівнях управління загальною середньою освітою: державний,
регіональний та локальний [2, с. 178-179].
А.Бєлкін та інші дослідники розрізняють дидактичний, виховний,
управлінський та соціально-психологічний види педагогічного моніторингу
[1].
На нашу думку, у вищих аграрних навчальних закладах на різних
управлінських рівнях слід впроваджувати такі види моніторингу:
моніторинг навчальних досягнень студентів з математики (М1),
управлінський кафедральний моніторинг (М2), факультетський моніторинг
(М3), університетський моніторинг (М4) та освітній моніторинг (М5).
Зупинимося детальніше на розгляді одного із них – (М1), зокрема на
питанні планування даної діяльності та опису її моделі організації.
Зазначимо, що модель є ефективною формою вираження представлення про об’єкт дослідження. Тому перш ніж впроваджувати моніторинг
в навчально-виховний процес вищих аграрних закладів під час викладання
математичних дисциплін, необхідно чітко спланувати, яким чином краще
здійснювати дану діяльність. Тобто необхідно зосередити увагу на питанні
планування моніторингу навчальних досягнень з математики студентів
вищих аграрних навчальних закладів.
На думку А.Майорова моніторинг має включати наступні етапи:
попереднє завдання на моніторинг, завдання, які мають бути виконані під
час моніторингу, створення робочого проекту моніторингу [3, с. 146-149].
Ми згодні з такою думкою, тому зупинимося детальніше на розгляді
першого етапу моніторингу (М1) – попереднє завдання (планування).
На початковому етапі впровадження моніторингу (М1) в навчально214
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виховний процес під час вивчення математичних дисциплін викладачам, на
чолі з завідуючим кафедрою, необхідно спланувати свої дії. На засіданні
кафедри математики слід визначитися з нормативно-правовими документами,
які надають можливість офіційно здійснювати моніторингове дослідження та
визначають обов’язковий порядок, функціональні обов’язки учасників
моніторингу, терміни проведення, правила організації, здійснення та
подальшого розвитку моніторингу тощо.
Крім того, на даному етапі треба визначитися з метою, завданнями та
об’єктом дослідження, обрати еталони для порівняння, показники та
критерії для порівняння з еталонними об’єктами, визначитися з групою
викладачів, які здійснюватимуть моніторинг (М1), обговорити можливі
результати дослідження та прийняті на цій основі управлінські рішення.
Досить важливим моментом є підготовка та розробка діагностичного
інструментарію для вимірювання якості математичної підготовки
студентів-аграріїв. Викладачі математики повинні обговорити всі можливі
форми, які можна застосовувати для проведення вимірювання реального
рівня математичної підготовки студентів, методи та засоби навчання,
обрати найефективніші.
Не менш важливою частиною моніторингу є збір та обробка
отриманих результатів. Тому колектив кафедри математики повинен
завчасно спланувати, які статистичні і математичні методи будуть ними
використовуватися для подальшого опрацювання і обробки отриманих
результатів моніторингового дослідження та яким чином і в якому вигляді
вони будуть представлятися.
Отже, планування – необхідний елемент організації моніторингу
навчальних досягнень студентів-аграріїв з математики. Його чітка
постановка та організація забезпечує підвищення якості математичної
підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів.
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О ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ КУРСА «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ» В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
Г.В.Горр,
А.В.Мазнев,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
В процессе преподавания курса «Дифференциальная геометрия»
большую роль играет изложение связи с другими фундаментальными
курсами и приложения его в научных областях. Доклад посвящен
применению формулы для геодезической кривизны кривой на поверхности
вращения при
использовании метода годографов кинематического
истолкования движения тела с неподвижной точкой.
Метод годографов прямого кинематического истолкования движения
твердого тела с неподвижной точкой основан на теореме Пуансо, согласно
которой движение тела представляется качением без скольжения
подвижного годографа вектора угловой скорости по неподвижному
годографу этого вектора. Для использования теоремы Пуансо наиболее
эффективным подходом оказался подход, основанный на уравнениях
неподвижного годографа, предложенных П.В. Харламовым. Уравнения
неподвижного годографа получены в цилиндрической системе координат
, ζ). Для практического применения уравнений вначале исследуют
(α,
поверхность вращения, полученную вращением кривой ( , ζ), которая
называется меридианом поверхности вращения. Затем исследуют
зависимость
=
определяющую проекцию неподвижного
годографа на горизонтальную плоскость. Таким образом, свойства кривой
γ(неподвижного годографа) во многом зависят от поверхности вращения
на которой она лежит. Зададим эту поверхность в виде вектор-функции

(α, ρ) = (ρcosα, ρsinα, ζ(ρ)).

(1)

Если кривую γ определим в виде α = α( ), ρ = ρ( ), то из (1) получим
векторное уравнение

( ) = (ρ( )
где

ρ( )

ζ(ρ( ))),

(2)

– натуральный параметр на кривой γ; α и ρ – криволинейные

координаты поверхности (1). Известно, что вектор ( ) = k , где
–
вектор главной нормали кривой γ, называется вектором кривизны, а вектор
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является вектором нормали к поверхности. Для анализа свойств

=

кривой γ используют нормальную и геодезическую кривизны. Как
правило, исследование нормальной кривизны
= k( · ) = k
не
представляет
затруднений.
Изучение
геодезической
кривизны
представляется значительно сложнее и зависит от способа задания
поверхности. Геодезической кривизной кривой называют проекцию
вектора кривизны кривой ( ) на единичный вектор , ортогональный ( )
и принадлежащий касательной плоскости к поверхности вращения

= ( )· .

(3)

Пусть – единичный вектор, касательный к меридиану поверхности
вращения в данной точке; α – единичный вектор, ортогональный
касательной плоскости меридиана поверхности в этой точке (то есть:

,
α

α=

). Кроме этого обозначим через κ – угол между векторами

и , через β – угол между вектором нормали к поверхности и единичным

вектором
третьей координатной оси системы, в которой записаны
формулы (1),(2). Тогда геодезическая кривизна (3) может быть записана в
виде

.

(4)

Из этой формулы следует, например, что для меридиана поверхности
вращения
, то есть он является геодезической линией. Другие
особенности формулы (4) могут быть обнаружены в кинематическом
истолковании движений. Обзор полученных результатов можно найти в
.
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ ФАХІВЦЯ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА»
Ю.В.Грицук,
Н.В.Міклашевич,
В.О.Мітраков,
Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
м. Макіївка, УКРАЇНА
E-mail: yuri_gorlovka@ua.fm
Для застосування дидактичних принципів навчання необхідною
умовою є визначення функціональних особливостей тих чи інших знань,
тобто необхідно виконати структурування знань. Це можна зробити, якщо
скласти перелік функціональних рубрик, до яких внести відповідні знання.
Серед них можуть бути як неперетворюючі функції (визначення, наслідки,
висновки тощо), так і перетворюючі (методики, алгоритми тощо)
Методичне забезпечення навчальної діяльності студента з дисципліни
«Інформатика» базується на предметній моделі фахівця, яка містить основні
складові [1-4] (рис. 1).
Предметна модель фахівця
Семантична Тематична Процедурна Операційна Функціональна
компонента компонента компонента компонента
компонента
Рис. 1 Структура предметної моделі фахівця
Операційна предметна модель фахівця являє собою систему умінь,
якою він повинен оволодіти при засвоєнні знань семантичного та
процедурного характеру. Основою побудови системи умінь є послідовний
характер їх формування: попередні, раніше сформовані уміння, повинні
входити складовою частиною до тих, які формуються пізніше.
Засвоєння будь-якої навчальної дисципліни (предмета) неможливе без
послідовного засвоєння умінь, які складаються з наступних ієрархічних блоків:
базові → методологічні → загальні → міжпредметні → предметні. Над
предметними стоять професійні уміння, які визначають діяльність фахівця.
Кожен блок складається із переліку умінь. В залежності від змісту
дисципліни він може бути зміненим та доповненим. Наведені нижче переліки
передбачають загальноінженерні навчальні дисципліни.
Базові уміння: концентрувати увагу; відчувати;сприймати; обмірковувати; запам’ятовувати та інше. Методологічні уміння: виділяти в об’єкті предмет
вивчення; виявляти причину та наслідок; враховувати кількісну та якісну
характеристику явища; виявляти та вирішувати суперечності; переходити від
всебічного розгляду до конкретики; застосовувати об’єктивно-реальний підхід
до дійсності; розглядати будь-яке явище з урахуванням умов його існування;
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переходити від живого розгляду до абстрактного мислення, а від нього – до
практики; бачити частку в загальному; формулювати мету діяльності та інше.
Загальні уміння: планувати та організовувати як свою діяльність в цілому, так і
окремі дії; виконувати самоконтроль; знаходити інформацію за найменуванням,
у довідниках та словниках; використовувати інформаційно-пошукові системи
(каталоги); правильно зберігати літературні дані; накопичувати та систематизувати знання; вміти викладати свою думку словами та інше. Міжпредметні
уміння: користуватися обчислювальною технікою; користуватися математичним апаратом; креслити графіки, схеми, таблиці; складати програми для
комп’ютерів; складати рівняння та розв’язувати їх; інтегрувати та
диференціювати та інше.
Базові, методологічні та загальні уміння мають відношення до переважної
кількості навчальних дисциплін, і тому їх можна використовувати у вигляді
доповнення до операційної компоненти предметної моделі. Зміст методичної
складової предметної моделі у вигляді конспекту, який складається із частин
різного методичного призначення, має забезпечити усі форми організації
навчання студентів з навчальної дисципліни (за винятком контрольних
семестрових заходів, які розглядаються в інших документах).
Згідно вищевказаних вимог і положень кафедрою вищої і прикладної
математики та інформатики ДонНАБА підготовлено конспект лекцій з
дисципліни «Інформатика», який орієнтовано на формування предметної моделі
фахівця, а саме спрямовано на розвиток операційної діяльності студента.
Конспект адаптовано до кредитно-модульної системи організації навчального
процесу.
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ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
КУРСА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
Д.Є.Губар,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Різноманітні дослідження структури діяльності людини незмінно
підкреслюють необхідність наявності в ній компоненту мотивації. Будь-яка
діяльність є більш ефективною і дає якісніші результати, якщо в особистості є
сильні, яскраві, глибокі мотиви, що викликають бажання діяти активно, з
повною віддачею сил, переборювати неминучі скрути, несприятливі умови та
інші обставини, наполегливо просуваючись до спланованої мети. Студент з
належною мотивацією учіння схильний сумлінніше і наполегливіше працювати
і, як правило, досягає більших академічних успіхів (А. Маркова, А. Орлов).
Необхідно відзначити, що хоча проблеми мотивації навчальної діяльності
студентів розглядалися багатьма вченими, на сьогодні невирішеними
залишаються актуальні питання, пов'язані з мотивацією навчальної діяльності
студентів різних профілів підготовки тощо.
Термін "мотивація" використовується у сучасній психології у двоякому
розумінні як визначення системи факторів, детермінуючих поведінку (сюди
увійшли потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення тощо) і як характеристика
процесу, що стимулює і підтримує поведінкову активність на визначеному рівні.
Спеціальні дослідження, присвячені проблемі формування пізнавального
інтересу, показують, що інтерес в усіх його виглядах і на всіх етапах розвитку
характеризується трьома обов'язковими моментами:
• позитивним ставленням до діяльності;
• наявністю пізнавальної сторони цієї емоції;
• наявністю безпосереднього мотиву, що йде від самої діяльності.
Одним з прийомів, що входять в метод емоційного стимулювання
навчання, можна назвати прийом створення на занятті ситуацій
зацікавленості – введення у навчальний процес цікавих прикладів,
парадоксальних фактів. Прикладом такого прийому для нашої дисципліни є
презентації на тему "Прибори та інструменти у вимірюваннях та геометричних
побудовах, вимірювання меридіана Землі Ератосфеном", "Золота пропорція в
природі та мистецтві. Зв'язок зі спіралями".
Зазначимо, що емоційність переживань викликають також і шляхом
застосування прийому здивування. Наприклад, повідомлення "Найтаємніші
відомості про число π" або "П'ятірка найзагадковіших тіл" незмінно викликають
глибокі емоційні переживання у студентів.
Ефективним методом стимулювання інтересу до навчання можна
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назвати метод пізнавальних ігор, що спирається на створення у
навчальному процесі ігрових ситуацій. Прикладом може слугувати
розв'язування анаграм, криптограм, гра "Вірю – не вірю!", з'ясування
відповідностей. Наведемо приклад таких завдань:
Вірю – не вірю! (Фрагмент гри з теми "Правильні многогранники")
Чи вірите Ви, що…
o Структура ДНК генетичного коду життя уявляє собою
чотирьохвимірну розгортку (за віссю часу) додекаедра, який
обертається? (Так)
o Ікосаедр має найбільший об'єм на найменшу площу? (Так)
o Молекули вірусів маєть форму кулі? (Ні, вони маєть форму
ікосаедра)
o У Давній Греції тетраедр уособлював землю? (Ні, він був
символом вогню, оскільки його вершина спрямована догори, як у
полум'я)
До методів стимулювання і мотивації навчання відноситься також
спосіб створення ситуації пізнавальної дискусії. Відомо, що в суперечці
народжується істина. Деякі викладачі уміло використовують цей метод.
Прикладом такого прийому є дискусія на тему: "Неевклідові геометрії:
реальність чи вигадка?", "Математика та краса. Чи піддається краса
математичним законам?".
У якості прийому стимулювання часто застосовується аналіз життєвих
ситуацій. Цей метод навчання безпосередньо стимулює навчання за рахунок
максимальної конкретизації знань. Наприклад, факультативні заняття
"Геометрія без вимірювань та обчислень. Задача Наполеона", "Геометрія у
військовій справі. Кут артилеріста", "Симетрія в літературі та мистецтві".
Одним із дієвих прийомів стимулювання інтересу до навчання, на нашу
думку, є створення ситуації успіху у студентів, що зазнають певних
труднощів у навчанні. Ми реалізуємо такий прийом шляхом застосування
опрацьованих нами індивідуально зорієнтованих завдань з кожної теми
аналітичної геометрії.
Зрозуміло, що вивчення структури професійно-оріентованої мотивації
студентів, знання мотивів, що спонукають до роботи у сфері освіти, дозволить
більш обґрунтовано вирішувати завдання підвищення ефективності навчання:
правильно здійснювати відбір, зміст, форму подання навчального матеріалу.
Нами були опрацьовані, запропоновані й частково апробовані різні
прийоми та способи підвищення мотивації студентів-математиків з
дисципліни "Аналітична геометрія". Ми впевнені у необхідності використання
таких прийомів у навчанні, бо це, дозволить вносити зміни у зміст діяльності
викладача і студента, раціонально поєднувати традиційні форми навчання з
новими формами, шукати ефективні методи організації творчої навчальної
діяльності студентів.

221

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С.А.Гуцанович,
Национальный институт образования,
И.А.Новик,
Белорусский государственный педуниверситет им. Максима Танка,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
Значимым направлением совершенствования системы математического
образования является развитие способности каждого индивида к самостоятельному осмыслению событий с позиций целостного мировосприятия, видения
всестороннего многообразия различных подходов, точек зрения к анализу
процессов и явлений действительности. В современных условиях важно, чтобы
подрастающее поколение не только хорошо овладело знаниями по математике,
но и приобрело целостное, системное видение мира, что является существенным показателем культуры личности. Безусловно, что в направлении развития
культуры личности определенное место может быть отведено эвристическому
обучению учащихся математике.
На протяжении трех лет при научной лаборатории Национального института образования выполнялось задание «Разработать научно-методическое
обеспечение математического и естественнонаучного образования в контексте
формирования у учащихся интеллектуальной, познавательной, экологической,
экономической, информационной культуры как средства реализации личностно
ориентированного и культурологического подходов» отраслевой научнотехнической программы «Образование и здоровье» (2006-2008 г.г.). По различным направлениям выполнения задания по математике приняли участие около
150 человек, среди которых профессорско-преподавательский состав вузов,
сотрудники научно-исследовательских институтов, методисты, учителяпрактики. Кратко охарактеризуем отдельные результаты исследований с
позиций их теоретической и практической значимости.
В связи с переходом системы общего среднего образования с 12-летнего
срока обучения вновь на 11-летний срока обучения разработана новая
концепция математического образования, образовательные стандарты, учебные
программы для всех классов общеобразовательных учреждений.
Впервые разработаны проекты теоретических и нормативных моделей
вариативного компонента содержания математического образования. Научно
обоснованы состав и структура вариативного компонента с учетом национальных особенностей и мировых тенденций развития дидактики математики, разработано более 40 программ факультативных занятий, прошедших государственную аккредитацию, ко многим из них подготовлены дидактические
материалы и методические рекомендации.
Интересной работой было создание общей методики обучения математике,
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предназначенной для учителей, методистов, слушателей и профессорскопреподавательского состава системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров. При ее разработке, с одной стороны,
учитывались те особенности, которые сложились в вузах в процессе преподавания
будущим учителям соответствующих методических дисциплин, а, с другой –
общие требования, адекватные развитию педагогической науки и образования с
учетом личностно ориентированного и культурологического подходов.
Заслуживает внимания работа по определению критериев, показателей и
методик оценки качества математического образования на различных этапах
обучения и учебно-методических комплексов по предмету.
Разработана трехэлементная структура макетных образцов комплектов
современных средств обучения по математике, которая включает научно обоснованный перечень комплекта; состав, структуру и содержание комплекта; рекомендации по использованию в образовательном процессе комплекта. Макетные
образцы электронных компонентов учебно-методических комплексов нового
поколения по математике, обеспечивающих создание высокотехнологической
образовательной среды учебных заведений включают научно-педагогическое
обоснование, состав, структуру и основные содержательные компоненты, дидактические требования к разработке программного продукта.
Выявлены и конкретизированы дидактические возможности предполагаемых электронных средства обучения математике, которые будут обладать следующими характеристиками: повысят степень наглядности, будут способствовать конкретизации понятий, явлений, событий; наиболее полно ответят
научным и культурным интересам, и запросам учащихся; будут создавать
эмоциональное отношение учащихся к учебной информации; усилят интерес
учащихся к учебе путем применения оригинальных, новых конструкций,
технологий; сделают более доступным учебный материал; сэкономят учебное
время преподавателя и учащихся за счет уплотнения учебной информации и
ускорения темпа изучения материала.
Электронное представление математического материала позволит
увидеть на одном чертеже целый класс фигур и проверить справедливость
рассматриваемого утверждения для всего этого класса. С незначительными
временными затратами можно будет более быстро осуществить
дополнительное построение, найти значение какой-то величины, представить
анимированное преобразование фигуры. Электронное средство обучения
позволят делать подсказки, которые носят невербальный характер и тем самым
будут способствовать развитию геометрического воображения, интуиции,
умению воспринимать по-разному представленную информацию.
Результаты научно-методической деятельности на протяжении всего
периода выполнения задания внедрялись в процессе чтения лекций, проведении
семинаров в учреждениях последипломного, высшего и общего среднего
образования. Как показывает опыт участия в международных конференциях,
наши результаты исследований используются в других странах.
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ПРО ВИВЧЕННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРУВАННЯ ЧАСТИНАМИ
О.Г.Демченко,
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
Теорема про диференціювання невизначеного інтеграла від заданої
неперервної функції [3, с.137] дає можливість віднести кожній формулі
диференціювання відповідну еквівалентну їй формулу інтегрування.
Зокрема, правилу диференціювання добутку ( f ⋅ g ) ' = f ' g + fg ' відповідає
правило його інтегрування, яке називають також правилом інтегрування
частинами:
f ( x) ⋅ g ( x) = ∫ g ( x) f '( x)dx + ∫ f ( x) g '( x)dx

∫

або
f ( x) g '( x)dx = f ( x) ⋅ g ( x) − ∫ g ( x) f '( x)dx .

(1)

Ця формула дає можливість звести один інтеграл до іншого, який
може виявитись простішим, ніж початковий. Однак на практиці інтеграли
подаються у вигляді ∫ ϕ( x)dx , а не у вигляді (1). Тому, щоб застосувати

правило інтегрування частинами, потрібно: 1) подати підінтегральну
функцію у вигляді добутку ϕ = f ⋅ v ; 2) знайти первісну g ( x) для
множника v( x) , так що v( x) = g '( x) ; 3) застосувати формулу (1), ліва
частина якої представляє початковий інтеграл.
Оскільки задану підінтегральну функцію можна різними способами
подати у вигляді добутку, то формула (1) надає широку можливість для
перетворення інтегралів. Словесно рівність (1) можна сформулювати у
вигляді такого правила: інтеграл від добутку двох функцій дорівнює
добуткові одного із співмножників на первісну від іншого множника мінус
додатковий інтеграл від добутку щойно знайденої первісної на похідну від
першого множника. Доцільно користуватися саме цим словесним
формулюванням, бо коли зазначені похідна і первісна легко знаходяться
усно, результат записується відразу.
Рівність (1) розуміється як рівність множин. Якщо під символом
інтеграла зліва розуміти одну, хоча й довільну, із первісних, то у правій
частині формули (1) потрібно розуміти теж одну із відповідних первісних,
але вже не довільну, а належним чином вибрану, щоб рівність (1) була
правильною. Неврахування цієї обставини може призвести до
непорозумінь. Так, застосувавши правило інтегрування добутку до
f '( x)
інтеграла ∫
dx , дістанемо рівність
f ( x)
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f '( x)dx
f '( x)dx
1
, (тут
(2)
= u ; f '( x)dx = dv ).
=1+ ∫
f ( x)
f ( x)
f ( x)
Скорочувати інтеграл у (2) неможна, оскільки конкретна первісна
зліва і відповідна їй первісна справа не рівні, а відрізняються на одиницю.
З урахуванням цього рівність (2) правильна, хоча й з’являється намір
отримати 0 = 1.
Правило інтегрування добутку можна застосувати послідовно кілька
разів. Дістанемо узагальнену формулу інтегрування частинами. При цьому
один з двох множників підінтегральної функції доводиться послідовно
диференціювати п раз, а інший – послідовно інтегрувати п раз. Якщо
додатковий інтеграл легко знайти, то інтегрування буде успішно
завершено.
У застосуванні до визначеного інтеграла правило інтегрування
добутку при додаткових умовах монотонності співмножників має простий
геометричний зміст – воно ілюструє властивість адитивності площі. Метод
інтегрування частинами у визначеному інтегралі є досить ефективним,
якщо на кінцях проміжку інтегрування поза інтегральні доданки
анулюються. Цей прийом успішно використовується, наприклад, при
доведенні ортогональності поліномів Лежандра і знаходженні їх норм [3,
с.232], при перетворенні п-кратного інтеграла до однократного [3, с.265],
при знаходженні асимптотичних рівностей для нулів деяких спеціальних
функцій, що подаються інтегралами [1, с.287], тощо.
Дискретним аналогом правила інтегрування добутку є перетворення
Абеля [2, с.15]. Це перетворення ефективно використовується для оцінки
спеціальних сум, при встановленні окремих ознак рівномірної збіжності
функціональних рядів [2, с.15-17] та в інших випадках.
Метод інтегрування частинами узагальнюється на випадок кратних
інтегралів [4, с.25]. Основою для встановлення відповідних рівностей є
формула Остроградського. Правило інтегрування частинами у кратному
інтегралі дозволяє ввести поняття узагальненої похідної довільного
порядку [4, с.26] від функції, заданої в скінченній області з кусково
гладкою межею.

∫
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РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
НА ОСНОВІ ПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ СТУДЕНТА
О.Г.Євсеєва,
Донецький національний технічний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: eeg.donntu@rambler.ru
Задача модернізації вищої освіти, що набуло актуальності на
сучасному етапі розвитку суспільства, може бути вирішене тільки в рамках
діяльнісного навчання [1,2]. Це передбачає, що знання в процесі навчання
повинні не просто запам’ятовуватися, а використовуватися в процесі
діяльності. Це означає, що викладач повинен організовувати навчальну
діяльність студентів, що спрямована на використання знань. Механізмом
здійснення навчальної діяльності є вирішення задач.
Метою даної роботи є розробка задач з вищої математики з
застосуванням методів штучного інтелекту. В основі застосованого
підходу лежить моделювання студента [3]. У найширшому значенні під
моделлю студента розуміють знання про нього, які використовуються для
організації процесу навчання. Знання про те, яким ми хочемо бачити
студента в результаті навчання, тобто вимоги до його кінцевого стану як за
окремими предметами, так і як до фахівця в цілому, називають
нормативною моделлю. Нормативна модель щодо фахівця в цілому
отримала назву моделі спеціаліста, щодо окремого навчального предмета –
предметної моделі [2]. В роботі описано п’ятикомпонентну предметну
модель студента з вищої математики, що складається з семантичної,
процедурної, операційної, тематичної і функціональної компонент.
Один із принципів діяльнісного навчання декларує, що кінцевою
метою навчання є формування способів дій. Дії, в свою чергу,
виконуються за допомогою вмінь, а формування вмінь відбувається під час
вирішення задач. Кожна задача має свій набір вмінь, за допомогою яких
вона має бути вирішена. Цей набір називається спектром вмінь задачі, а
кількість вмінь в спектрі – його шириною. Якщо ширина спектра вмінь
однієї задачі недостатня, щоб сформувати всі необхідні вміння з певної
теми, то необхідна система задач, спектр якої складається з спектрів вмінь
задач, що входять до системи.
Для того щоб сформувати вміння, необхідні також певні знання.
Саме знання вказують, що собою уявляють ці об’єкти, які зв’язки між
ними (декларативні знання), і як потрібно перетворювати об’єкти задачі
(процедурні знання). Тому кожна задача також має спектр знань, тобто
набір тих знань, які використовуються при вирішенні задачі.
Спектр знань задачі задається семантичною и процедурною
компонентами предметної моделі студента, а спектр вмінь – операційною
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компонентою (рис.1).
Задача
Спектр вмінь
Операційна
компонента
предметної моделі

Спектр знань
Декларативні знання

Процедурні знання

Семантична
компонента
предметної моделі

Процедурна
компонента
предметної моделі

Рис. 1. Спектри вмінь і знань задачі.
Наприклад, розглянемо таку задачу: «Знайти всі вектори, що є
перпендикулярними двом векторам a = (3; 2;−1) і b = ( 2;− 2;4) , модулі
яких дорівнюють 3».
Спектр знань задачі складається з такого:
1) декларативні знання:
• визначення понять: вектор, векторний добуток векторів,
колінеарні вектори, модуль вектора;
• ознака колінеарності векторів;
2) процедурні знання:
• алгоритм знаходження модуля вектора;
• алгоритм знаходження вектора, що є колінеарним наданому;
• алгоритм знаходження векторного добутку векторів.
Спектр вмінь задачі складається з таких вмінь:
1) за наданими координатами двох векторів знаходити векторний
добуток векторів;
2) знаходити вектор, що є колінеарним наданому;
3) знаходити модуль вектора;
Використання спектрів знань та вмінь задачі дозволяє розподіляти
задачі за рівнями складеності, створювати систему задач, що спрямована
на формування певного переліку вмінь.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Т.В.Жабо,
Держ. льотна академія України,
м. Кіровоград, УКРАЇНА
У структурі змісту вищої освіти представлені навчальні дисципліни, які
відображають рівень розвитку сучасної науки. Останнім часом навчальні плани
стали менш жорсткими і допускають поліваріантність за згодою вчених рад.
Але при цьому потрібно дотримуватись вимоги освітніх стандартів – базові
дисципліни повинні бути представлені у повному обсязі. Зміст освіти
знаходиться під контролем держави, вона ж контролює і дотримання освітніх
стандартів. Забезпечуючи єдиність, культурну і наукову змістовність освітнього
простору нашої держави, державний стандарт дозволяє використовувати
якісний інструментарій для міжнародних порівнянь, сприяючи інтеграції нашої
освіти в європейську, а також у світову академічну співдружність.
Сучасним видом навчання є модульне навчання. Модульне навчання
полягає в організації процесу навчання, при якому учні працюють за
навчальною програмою, що складається з блоків, які включають у себе декілька
модулів (підмодулів), що йдуть у певній послідовності.
Модуль – це частина навчальної дисципліни, що обмежена розділом або
темою. Вивчення модуля передбачає, крім засвоєння теорії, виконання
практичних завдань у вигляді самостійних робіт. Вивчення модуля
завершується процедурою так званого проміжного контролю. У практичній
діяльності навчання реалізується безпосередньо складанням підмодуля –
основної структурної одиниці модульної структури.
Підмодуль містить: аудиторні заняття; самостійну роботу; тренувальний
контроль; індивідуальну співбесіду. Підмодуль є свого роду “технологічною
картою” навчання. Структура підмодуля може бути представлена таким чином:
1. Самостійна робота (з посібником, розв’язування типових вправ, робота
з тренажерами, виконання типових вправ);
2. Аудиторна робота (лекція-діалог, лекція-дискусія, лекція-демонстрація,
ділова гра);
3. Тренувальний контроль (розв’язування задач під контролем
комп’ютера, вибір відповідей з меню комп’ютера, змагання з комп’ютером у
розв’язуванні задач, комп’ютерна перевірка, письмова контрольна робота,
виконання типових вправ);
4. Індивідуальна співбесіда (аналіз результатів тренувального контролю,
консультація, спільний пошук помилок).
Складові частини підмодуля можна в разі необхідності міняти місцями.
Так, самостійна робота може займати в підмодулі різне місце – або передувати
вивченню нового матеріалу (виконувати функцію вхідного контролю), або
супроводжувати його (виконувати функцію тренувального контролю).
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Включена в модуль у вигляді стандартної самостійної роботи, вона може бути
джерелом інформації про готовність слухачів до сприйняття нового матеріалу.
Та ж самостійна робота може бути використана і в якості засобу закріплення
нового матеріалу, і тоді вона передує тренувальному контролю.
Може бути й інший варіант побудови підмодуля, коли тренувальний
контроль завершує модуль, а самостійна робота слідує відразу за аудиторними
заняттями. Індивідуальна співбесіда в цьому випадку проводиться за
результатами самостійної роботи. Тоді тренувальний контроль стає засобом
ліквідації помилок, виявлених у результаті співбесіди.
Можливі випадки, коли співбесіда слідує відразу за аудиторними
заняттями, націлюючи слухачів на ті практичні питання, які мають особливе
значення і вимагають практичного закріплення й відпрацювання. Такий варіант
можливий у тих випадках, коли частина теорії може бути вивчена самостійно
або вимагає поглибленого вивчення.
Такі технологічні підмодулі утворюють модуль. Після вивчення всіх
підмодулів, які складають модуль, проводиться заключний контроль, який
підводить підсумки вивченого. За результатами тренувального контролю, який
має накопичувальний характер, може виставлятись оцінка. У випадку, коли
результати тренувального контролю не фіксуються, проміжний контроль
виконується за допомогою спеціальних контрольних процедур: заліку,
екзамену, тестування або письмової контрольної роботи.
Навчальний блок складається з декількох модулів. Після вивчення всіх
модулів, які утворюють навчальний блок, проводиться комплексний
підсумковий контроль, що охоплює зміст усіх модулів.
Реальне ж навчання, як видно з вищевикладеного, здійснюється у рамках
технологічного модуля (підмодуля). Технологічний модуль повинен відповідати
наступним вимогам: матеріал, що входить у підмодуль навчання, повинен мати
безпосереднє відношення до завдань професійної підготовки (для професійного
навчання) і мати виразну практичну спрямованість; матеріал модуля повинен
охоплювати відносно закінчену тему; матеріал модуля повинен містити
можливості для виконання самостійної роботи, практичних завдань.
Якщо засобом підсумкового контролю є екзамен, то екзаменаційні
питання повинні бути сформульовані так, щоб відповіді були результатом
власної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих
педагогічних закладів освіти. – 2-е вид. – Тернопіль: Навчальна книга, 2004. –
192 с.
2. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій
школі: Навчальний посібник. – К.: 2003. – 116 с.
3. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К.: Магістр, 1996. – 256 с.

229

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ САМОСТІЙНОЇ
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Національний педуніверситет ім. М.П. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
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Самостійна робота студентів має великий потенціал для професійного
становлення майбутніх фахівців і її ефективна організація має здійснюватись із
врахуванням психолого-дидактичних передумов. Ці умови визначаються
специфікою навчальної дисципліни «Математика для економістів», змістом
самостійної роботи з вищої математики та індивідуально-психологічними
особливостями студентів-першокурсників.
За характером впливу на самостійну роботу доцільно розділити ці
передумови на дві групи: зовнішні (дидактичні) та внутрішні (індивідуальні).
Внутрішні умови не можуть бути реалізовані без необхідних зовнішніх умов.
До зовнішніх віднесемо – професіоналізм викладача, цілепокладання,
організацію СРС та її зміст.
Викладач, що починає працювати зі студентами-першокурсниками, має
створити сприятливий клімат навчання, використовуючи адаптивну методику.
Це безпосередньо вплине на ефективність і самостійної роботи студентів.
Важливим є «встановлення правильних взаємовідносин між викладачем та
аудиторією і між студентами в групі, для чого необхідно виходити з моральної
норми, яка базується на загальнолюдських цінностях та принципі «до себе – як
до іншого, до іншого – як до себе: і вдома і на роботі» [2, 83].
Необхідним є чітке формулювання викладачем мети самостійної
роботи студента по кожному модулю окремо, та усвідомлення і
сприйняття її студентами. Загальною метою самостійної роботи з вищої
математики є здобуття математичних знань і умінь, передбачених
програмою, набуття навичок практичного їх застосування, вироблення
установки на систематичне поповнення знань.
Однією з зовнішніх умов є організація самостійної роботи на основі
загально-дидактичних принципів (системності і послідовності, доступності,
індивідуального підходу), принципів КМСОН, принципів андрагогіки,
принципів особистісно-орієнтованого навчання та діяльнісного підходу.
Зміст самостійної роботи майбутніх економістів з вищої математики
має відповідати нормативній програмі освітньо-професійної підготовки
бакалаврів з економіки та підприємництва та визначатися дидактичною
карткою вивчення дисципліни. На нашу думку, критеріями відбору змісту
СРС з вищої математики є: цілісне сприйняття кожної теми і представлення
всього обсягу СРС по модулю; врахування спряженості змісту СРС з
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програмою шкільного курсу математики; можливість вибору студентом
індивідуальної траєкторії при виконанні самостійної роботи; актуалізація
змісту СРС. Стосовно останнього принципу – якщо студент не розуміє, для
чого йому та чи інша інформація, де вона йому знадобиться, то засвоєння не
виникає. На деякий час інформація затримується в пам’яті, не стаючи
знаннями, і втрачається. Без розуміння та сприйняття студентами актуальності, важливості, значущості матеріалу, що виноситься на самостійну
роботу, засвоєння інформації не є вмотивованим і результативним.
Зміст самостійної роботи з вищої математики майбутніх економістів,
які є студентами-першокурсниками, має бути представлений у відповідних
навчально-методичних посібниках для самостійної роботи, що мають
спеціально визначену структуру і зміст [1].
До внутрішніх умов СРС ми відносимо: сформованість мотиваційної
сфери студентів; психологічні особливості (пізнавальні здібності і задатки,
емоційно-вольові особливості); рівень попередніх знань, сформованість
навичок самостійної роботи.
Важливим фактором успішної СРС з вищої математики є рівень
навчальної мотивації. У більшості студентів вона не сформована, відсутнє
розуміння необхідності математичних знань у майбутній професії. Викладач
може формувати позитивну мотивацію до математичних знань у майбутніх
економістів на основі прикладної їх спрямованості, використовуючи задачі
економічного змісту. Серед інших засобів, що сприяють мотивації самостійної
роботи, можна виділити: використання активних методів навчання, наприклад,
лабораторні заняття з вищої математики з комп’ютерною підтримкою;
систематичний контроль результатів самостійної роботи; заохочення
студентів; індивідуалізація та диференціація завдань відповідно до навчальних
можливостей студентів.
На перших заняттях з вищої математики викладачу важливо
з’ясувати рівень математичної підготовки студентів, визначити знання та
вміння з шкільної математики, якими володіє студент. Це необхідно для
адаптації студенів до навчання та організації ефективного повторення.
Виявлені прогалини з шкільної математики у студентів І курсу можливо
ліквідовувати організуючи групові консультації з наступною самостійною
роботою студентів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вінніченко Н.В. Адаптація першокурсників до самостійної роботи
з вищої математики у ВНЗ економічного профілю // Наукові записки:
[збірник наукових статей] Випуск №73. – К.: Вид-во НПУ імені
М.П.Драгоманова, 2008. – С. 76-85.
2. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: уч. пос. –
М.: Academia, 2001. – 188 с.
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ В АГРАРНИХ ВЗН
С.А.Закорчевна,
Уманський держ. аграрний університет,
м.Умань, УКРАЇНА
E-mail: zakorchevna@mail.ru
Як і будь яка наука, аграрна справа потребує конкретики, а знання стає
точним лише тоді, коли його можна описати за допомогою математичної моделі.
Відповідно в аграрних ВНЗ постає потреба в такій математичній підготовці, яка б
дала можливість правильно і чітко оцінювати нові проблеми, що постають в
реаліях нашого життя.
Вивчення вищої математики має бути систематичним, і виключати
улюблену методику студентів – „за ніч до сесії ”. Саме на це направлена модульнорейтиногова система, адже рейтинг студента відображає його активність на протязі
усього навчального періоду, і підсумковий тест (екзамен, чи залік) є лише
частиною загальної оцінки студента, що 75% (а то і повністю) складається якраз із
поточного рейтингу студента. А можливість отримання підсумкової оцінки за
результатами поточного рейтингу є додатковим стимулом у систематичному
вивченні предмету.
В Уманському аграрному університеті ми взяли участь у дослідженні
впровадження КМСОНП у викладання вищої математики на інженернотехнологічному факультеті. Провідним і найбільш складним компонентом
модульної технології навчання вищої математики є модульно-рейтингова система
контролю і оцінювання знань студентів. Складності реалізації такої системи
пов’язані як із тим, що викладачі вітчизняних ВНЗ на практичних заняттях з
математики працюють із повним складом академічної групи, мають мало часу на
індивідуальну і роботу з малими групами, а також і з тим, що багато
першокурсників мають недостатню математичну підготовку за школу,
психологічно не готові до систематичної роботи впродовж семестру та
рейтингового оцінювання навчальних досягнень.
Розглянемо розподіл балів за модулями за напрямом «Харчова технологія та
інженерія» спеціальність «Технологія зберігання, консервування та переробки
плодів і овочів» у першому семестрі. (таб. 1)
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом і в умовах КМСОНП набуває особливого значення. Вища школа
поступово, але неухильно переходить від передачі інформації до керівництва
навчально-пізнавальною діяльністю, формування у студентів навиків самостійної
творчої роботи. Адже якщо навчальний матеріал опрацьовується власноручно,
самостійно (індивідуально) виконується завдання від його постановки до аналізу
отриманих результатів, то засвоюється не менше 90 відсотків інформації.
Розбиття аудиторної та самостійної роботи студента на модулі в першому
семестрі відображено в таблиці 2.
Модульно-рейтиногова система покликана інтенсифікувати навчальний
процес, підвищити якість підготовки фахівців, систематизувати навчальний
процес, пристосувати його під кожного студента індивідуально.
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Модуль №1

Таблиця 1

Модуль №2
Мах

Мах

кількість

кількість

балів

балів

ЗМ1

3

ЗМ1

4

ЗМ2

3

ЗМ2

1

ЗМ3

3

ЗМ3

4

ЗМ4

2

ЗМ4

3

ЗМ5

3

ЗМ5

4

ЗМ6

2

ЗМ6

1

ЗМ7

4

ЗМ7

3

ІДЗ

12

ІДЗ

12

Інші види

3

Інші види

3

Модульний
контроль
Всього за
модулем №1

Модульний
15
50

контроль

15

Всього за
модулем №2

50

Всього за 1 семестр 100

Модуль

Аудиторні
заняття
Лекції ПЗ

Модуль1
Векторна
алгебра та
аналітична
геометрія

14

Модуль 1

14

14

Таблиця 2
Позааудиторна самостійна робота
студентів
Індивідуальне домашнє завдання
Самостійне опрацювання теми «Скалярний
добуток векторів» (ЗМ3)
Самостійне опрацювання теми «Криві
другого порядку» (ЗМ7)
Підготовка до практичних занять
Підготовка до модульного контролю

14
Індивідуальне домашнє завдання

Модуль2
Диференціальне
числення
функції однієї
змінної.

18

Модуль 2
I семестр

18
32

16

Самостійне опрацювання теми «Комплексні
числа» (ЗМ1)
Самостійне опрацювання теми «Правила
Лопіталя» (ЗМ5)
Підготовка до практичних занять
Підготовка до модульного контролю

16
30
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Години
7
2,5
3,5
4
5
22
7
4.5
3.5
5
6
26
48
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
"АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ С КУРСОМ
"ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ"
А.В.Зыза,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк. УКРАИНА
Основными геометрическими курсами в преподавании высшей
математики в высшей школе являются "Аналитическая геометрия" [1] и
"Дифференциальная геометрия" [2]. Известно, что аналитическая геометрия основывается на алгебраических методах и изучает геометрические
объекты глобально (например, в теории кривых: окружность, эллипс,
гиперболу, параболу).
Дифференциальная геометрия изучает геометрические объекты
локально (в окрестности каждой точки), и основывается на дифференциальном представлении вектор-функций, методах алгебры и других
математических дисциплин. Таким образом, важное значение приобретают
методы параметризации геометрических объектов и методы, основанные
на дифференциальных формах вектор-функций, в частности, на рядах
Тейлора.
Студенты при изучении курса дифференциальной геометрии не
всегда глубоко понимают связь дифференциальной геометрии с аналитической. В связи с этим на взгляд автора во время преподавания курса
аналитической геометрии необходимо вводить методы дифференциальной
геометрии. Одним из первых таких наглядных подходов является
изложение некоторых типов кривых второго порядка. Так, например, при
изучении параболы можно ввести понятие поднормали кривой и
рассмотрев кривые с постоянной поднормалью показать, что такими
кривыми могут быть только параболы. При этом приходится использовать
дифференциальные исчисления, что позволит студентам в дальнейшем
воспринимать кривые с более общими свойствами, чем в аналитической
геометрии.
Ко второму подходу можно отнести более широкое использование
параметрического подхода в исследовании кривых в курсе аналитической
геометрии. На взгляд автора достаточно рассмотреть различные параметрические способы задания эллипса. Среди них выделить параметрический способ, используемый в небесной механике; параметрический
способ, основанный на введении полярных координат и параметризации
x = a cos ϕ и y = b sin ϕ , детально пояснив смысл параметра ϕ .
В качестве третьего подхода можно отнести ознакомление студентов
с замечательными кривыми (улиткой Паскаля, локона, спиралью
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Архимеда, гиперболической спиралью, астроидой, декартовым листом,
лемнискатой Бернулли и др.). При этом знакомить студентов с
уравнениями и геометрическими образами кривых, кратко пояснив
строение каждой в окрестности обыкновенной точки. Это можно сделать с
помощью введения понятия кривизны кривой, как скорости вращения
единичного вектора касательной к дуге.
Четвертый подход может состоять в параметрическом задании
кривой в пространстве, построении трехгранников Френе и введения
кручения как скорости вращения единичного вектора бинормали. Данный
подход выходит за рамки программы курса "Аналитическая геометрия".
Поэтому его можно излагать факультативно или на СРС.
Для того, чтобы при чтении части курса "Аналитическая геометрия",
посвященной теории поверхности второго порядка, подготовить студентов
к изучению поверхностей общего вида, целесообразно рассмотреть
задание поверхности второго порядка в виде вектор-функции двух
переменных (для кругового цилиндра можно ввести цилиндрические
координаты, для сферы – сферические координаты, для эллипсоида –
эллиптические координаты и т.д.).
После рассмотрения поверхности в указанном
виде можно их
r r
уравнение записать в виде вектор-функции r = r ( u , v ) , где u и v
криволинейные координаты. Это позволит ввести касательную
плоскость к
r r
поверхности, как плоскость, содержащую векторы ru , rv . Далее, студентам
можно кратко дать информацию о способах дальнейшего изучения
поверхностей. Она в основном, должна содержать в себе необходимость
введения первой и второй квадратичных форм (с пояснениями, что первая
квадратичная форма - метрика поверхности, а вторая квадратичная форма характеризует отклонение точек поверхности от касательной плоскости).
Такой подход обеспечить понимание основы методов исследования
поверхности произвольного вида при изложении курса "Дифференциальная геометрия".
ЛИТЕРАТУРА

1. Моденов П.С. Аналитическая геометрия. – Москва: Изд-во МГУ,
1969. – 698 с.
2. Погорелов А.В. Дифференциальная геометрия. – Москва: Наука,
1974. – 176 с.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
МАТЕМАТИКИ ЗА СПЕЦКУРСОМ “КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
ДО МОНІТОРИНГУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ”
С.В.Іванова,
Южноукраїнський держ. педуніверситет ім. К.Д.Ушинського,
м. Одеса, УКРАЇНА
E-mail: vvict@ukr.net
Спецкурс “Компетентнісний підхід до моніторингу шкільної
математичної освіти” автор трактує як інтегровану навчальну дисципліну
призначену студентам 5 курсу та студентам-магістрантам фізикоматематичних факультетів педагогічних університетів.
Методологічну основу даного спецкурсу становлять психологопедагогічні концепції: компетентнісного підходу в освіті (О.І.Пометун,
О.В.Бондаревська, Г.К.Селевко, О.В.Овчарук, С.А.Раков, А.В.Хуторський,
І.Д.Фрумін та ін.), особистісно орієнтованої освіти (В.В.Сєриков,
І.С.Якиманська та ін.), розвивального та продуктивного навчання
(Л.С.Виготський, Л.В.Занков, В.В.Давидов, В.М.Соколов, А.В.Хуторський
та ін.).
Мета спецкурсу – формувати у студентів методичні компетентності,
які забезпечують реалізацію фахової функції з оцінювання діяльності учнів
при вивченні математики, у тому числі й підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання.
Даний спецкурс був запроектований на основі загальної схеми
побудови інтегрованої навчальної дисципліни (за Р.С.Гуревичем): 1) базис
(кооперуюча дисципліна); 2) завдання (вихідна проблема, яка формулюється в рамках базової дисципліни); 3) знаряддя (теоретичний і технічний
інструментарій кооперованих дисциплін).
Так, базисом спецкурсу “Компетентнісний підхід до моніторингу
шкільної математичної освіти” є методика навчання шкільного курсу
математики і, у першу чергу, така її важлива категорія, як контроль
навчальних досягнень учнів.
Завдання спецкурсу:
- ознайомити студентів з проблемами і перспективами застосування
компетентнісного підходу до моніторингу шкільної математичної освіти;
- сформувати у студентів знання та вміння щодо підвищення
ефективності їх майбутньої професійної діяльності за рахунок використання
результатів моніторингових досліджень шкільної математичної освіти.
Знаряддя даного спецкурсу: 1) теоретичний інструментарій: сучасна
концепція мотиваційно-цільового управління освітніми системами та
компетентнісний підхід у освіті, у цілому, і при оцінюванні навчальних
досягнень учнів, зокрема; 2) технічний інструментарій: модульна технологія,
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технологія “навчання, як дослідження”, інформаційно-комунікаційні технології,
проектна технологія та технологія створення ситуації успіху.
Структурно спецкурс складається з двох навчальних модулів:
“Теоретичні основи застосування компетентнісного підходу до
оцінювання навчальних досягнень школярів з математики” (модуль І)
та “Матеріали для проведення моніторингових досліджень з
оцінювання навчальних досягнень школярів з математики і підсумки
окремих моніторингів” (модуль ІІ).
До модулю І входять такі теми: 1) основні категорії компетентнісного
підходу в освіті; 2) теоретичні основи організації моніторингових досліджень у
системі освіти; 3) сучасний стан застосування компетентнісного підходу до
оцінювання навчальних досягнень школярів з математики.
Модуль ІІ складається із тем: 1) підсумки моніторингу навчальних
досягнень восьмикласників України з математики, проведений за
методикою міжнародного обстеження TIMSS (2005 р.); 2) аналіз матеріалів
для проведення поточного оцінювання математичної підготовки учнів
загальноосвітніх навчальних закладів; 3) аналіз матеріалів для проведення
підсумкової державної атестації з алгебри учнів основної школи; 4)
наліз матеріалів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з
математики випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
При вивченні, наприклад, теми “Аналіз матеріалів для проведення
підсумкової державної атестації з алгебри учнів основної школи”
передбачено проаналізувати не тільки варіанти завдань, за якими буде
проходити атестація у поточному навчальному році, а й варіанти минулих
десяти років. Крім того, будуть вивчатися та порівнюватися із
вітчизняними й варіанти завдань для проведення підсумкової атестації з
алгебри, які пропонуються школярам Росії.
Проектуючи спецкурс “Компетентнісний підхід до моніторингу
шкільної математичної освіти” ми вважали за необхідне створити
можливості для зайняття студентами та магістрантами активної позиції у
навчальному процесі, стимулювання їх пошукової та творчої діяльності,
розвитку критичного мислення та набуття власного професійного досвіду. Тому
планується проведення лекційних та практичних занять з використанням
інтерактивних прийомів навчання, при чому особлива увага приділена
діловим іграм. Прикладом слугує, розроблена з урахуванням специфіки даного
спецкурсу, ділова гра “Методичний конгрес”.
Для організації самостійної роботи студентів розроблена система
індивідуальних навчально-дослідницьких завдань за темами спецкурсу.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «АЛГЕБРА И
ГЕОМЕТРИЯ» СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА»
А.М.Кизименко,
Л.И.Селякова,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: l.soroka@mail.ru
Дисциплина «Алгебра и геометрия» является составляющей цикла
профессиональной подготовки специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавр по специальности «информатика». Курс
является нормативным, профессионально ориентированным и рассчитан
на I, II семестры (81 час лекций и 64 часа практических занятий). В 20082009 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом
сократилось количество часов, предусмотренное на лекционные занятия.
Таким образом, возникла необходимость пересмотра подходов к
изложению этого курса, изменения рабочей программы. В связи с этим
ниже изложены соображения по поводу изменения структуры и
содержания курса, а также, его учебно-методического обеспечения.
1.Определение структуры и принципов отбора содержания
рассматриваемого курса.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия являются дисциплинами, которые составляют основу современного математического
образования. Трудно переоценить взаимное влияние алгебры и геометрии
на развитие и применение этих наук. С одной стороны, алгебра является
инструментом для изучения многих наук, в том числе, и геометрии. Так,
например, изучение тем «Системы линейных уравнений», «Детерминанты», «Алгебра матриц» поможет при изучении аналитической геометрии, а
задача приведения квадратичных форм к главным осям поможет в
приведении к каноническому виду уравнений кривых и поверхностей
второго порядка. С другой стороны, алгебра обобщает понятия аналитической геометрии, делая их абстрактным объектом изучения, развивая их,
дает возможность посмотреть на них с другой стороны, чтобы потом
вернуть наработанный материал, как инструмент. Все это позволяет
думать о курсе алгебры и геометрии, построенном на основе логичного и
гармоничного сплетения двух наук, что во многом определяет структуру
курса.
Очевидно, изложение лекционного материала должно обеспечивать
возможность дальнейшего изучения студентами математических дисциплин и учитывать специфику специальности «информатика». Из этого
следует акцент в изложении на аналитическую геометрию с использованием при этом алгебраического аппарата (особенно это касается первого
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семестра). Кроме того, находясь в рамках абстрактных понятий, студенты
часто теряют способность применять их при решении простых прикладных
задач. Поэтому, учитывая специфику специальности и сокращение
аудиторных лекционных часов, мы считаем целесообразным:
- в большинстве разделов некоторые теоремы только пояснять,
применяя их без доказательства;
- предлагать студентам в качестве упражнений для
самостоятельной работы доказать следствия из теорем или же
теоремы, которые доказываются аналогично;
- вывод некоторых формул, уравнений рассматривать как задачи
на практических занятиях.
Предлагаемые структура и содержание курса изложены в новой
рабочей программе по учебной дисциплине «Алгебра и геометрия».
2.Учебно-методическое обеспечение процесса обучения.
В связи с изменениями в структуре и содержании курса, вместе с
использованием уже существующих [1,2], предполагаем разработку новых
учебно-методических пособий, в которых логика изложения материала
будет соответствовать программе. Такие пособия на наш взгляд должны
содержать:
- полный лекционный материал, включая все доказательства (в
том числе, для самостоятельного изучения);
- рекомендации к решению задач (особенно полезно в случаях,
когда задачи предлагаются для самостоятельного решения, без
обсуждения на занятиях);
- тексты домашних (индивидуальных) заданий;
- образец тестовых заданий для самопроверки;
- образец контрольных работ для ориентира.
Такие методические пособия вместе с индивидуальными и
групповыми консультациями помогут студентам самостоятельной работой
компенсировать «потерянные» аудиторные занятия. Сейчас подготовлены
материалы для такого учебно-методического пособия по некоторым темам
аналитической геометрии и линейной алгебры: «Векторная алгебра»,
«Системы линейных уравнений», «Определители» и «Алгебра матриц».
ЛИТЕРАТУРА
1. Алгебра и геометрия (высшая алгебра и аналитическая геометрия).
Методическое пособие для студентов специальности «Прикладная математика»
дневной и заочной формы обучения / А.В.Зыза, А.М.Кизименко, В.В.Лиманский, Д.В.Лиманский. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 96с.
2. Линейная алгебра. Практикум (учебно-методическое пособие для
студентов специальности 080202 «Прикладная математика») / А.М.Кизименко, А.К.Слипенко, Л.И.Сорока, В.И.Хаджинов. – Донецк: ДонНУ, 2004.
– 100 с.
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НАВЧАННЯ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ
В.І.Клочко,
З.В.Бондаренко,
Вінницький національний технічний університет,
м. Вінниця, УКРАЇНА
E-mail: KLOCHKO@VSTU.VINNICA.UA
Науково-дослідницька діяльність студентів вищих навчальних
закладів є важливим чинником підготовки висококваліфікованих фахівців.
В умовах здійснюваної модернізації освіти навчальна діяльність студентів
значною мірою набуває дослідницького характеру.
В.В.Давидов, розглядаючи дане поняття з позиції діяльності, вважає, що
рефлексія – це усвідомлення суб'єктом засобів і підстав діяльності. На основі
принципу системності і його реалізації в процесі вирішення проблеми
формування умінь дослідницької діяльності студентів, аналізу низки
досліджень (В.П.Зінченко, В.В.Краєвський, В.О.Моляко, А.В.Хуторской і ін.)
дозволяє нам зробити висновок про те, що ще одним з основних принципів
вирішення досліджуваної проблеми повинен бути принцип рефлексії. У
сучасній науці рефлексія розглядається як універсальний спосіб аналізу самої
свідомості, її можливостей у пізнанні та об'єктивній оцінці предметів і явищ
дійсності.
Рефлексивні здатності є вищими інтелектуальними загальними
здатностями, що обумовлюють успішність студента у всіляких галузях
діяльності [3].
Важливо навчити студентів розглядати навколишній світ не тільки як
природний, але і як штучно створений та бачити за предметом його творця.
Навчити бачити, уявляти за текстом ситуацію, реальні події, предмети, дії:
тобто навчання рефлексивному переходу із простору текстів у простір
предметно-практичної діяльності, рефлексивному зв'язуванню змісту
тексту з власним досвідом предметно-практичної діяльності.
Для студентів важливо показати, що, наприклад, диференціальні
рівняння є засобом знаходження розв’язку багатьох задач фізики, теорії
електричних ланцюгів, теорії швидкості протікання хімічних реакцій тощо.
Тобто при побудові звичайних диференціальних моделей першочергове
значення має знання законів тієї галузі науки, з якою пов’язана природа
задачі, що досліджується. Доцільно розкрити процес історичного розвитку
формування математичного об’єкту доки воно не набуло сучасного
тлумачення, охарактеризувати погляди творців цього об'єкту.
Наступним підходом до навчання рефлексії є формування у
студентів установки на реалізацію принципових рішень, рішень на рівні
принципу, а не рішень, отриманих методом проб і помилок, або рішень,
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отриманих у результаті застосування алгоритму, механізм якого студенту
незрозумілий, хоча отримана "вірна" відповідь.
Хоча переважна більшість технічних спеціалістів вважає
недоцільним детально зупинятись на теоремах існування. Але знання про
те, що існує об’єкт, який досліджується, дає можливість коректно
спрямувати зусилля на його пошук.
Наступним методом навчання студентів готовності й умінню
виходити в рефлексивну позицію є метод навчання студентів умінню
задавати самим собі запитання типу "Чому? Навіщо? Хто? Що? Як?".
Запитання є засіб фіксації знання про незнання. Причому, якщо це
запитання ставить сам студент, тим самим він фіксує знання про своє
незнання і виводить, відповідно, себе в рефлексивну позицію. Треба
відзначити, що запитання викладача на занятті або запитання для
перевірки знань чи самостійного опрацювання навчального матеріалу, аж
ніяк не завжди виводять студента у рефлексивну ситуацію, оскільки не
завжди фіксують його, студента, знання про незнання.
Як методичний прийом розвитку дослідницьких умінь студентів є шлях
навчання рефлексії базуючись на тому, що одним з основних джерел
професійного розвитку є особистісні процеси, пов'язані із самопізнанням,
самооцінюванням, самоузагальненням і самореалізацією. Викладач використовує рефлексивні прийоми, спрямовані на опосередковане, звернене до пам'яті,
уяви, системи цінностей і переконань моделювання студентами свого
професійного становлення. На основі аналізу літературних джерел та власного
досвіду можна зробити висновки про те, що рефлексивні прийоми активізують
глибинне осмислювання, аналіз і переосмислення студентами свого емпіричного досвіду, розвивають уміння та навички дослідницької діяльності;
допомагають студентам у концептуалізації й розвитку цінностей результатів
досліджень і, в решті решт, на майбутню професійну діяльність, формування
професійно важливих якостей; здатність до рефлексування вказує на
можливості професійного саморозвитку.
ЛІТЕРАТУРА
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Н.В.Коваленко,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Разработка новых форм учебной деятельности студентов и
использование старых при изучении математических дисциплин, в частности
дифференциальной геометрии, подчинена главным целям курса: ознакомление
с общими методами приложения математического анализа к геометрии и
развитие прочных навыков использования такого приложения; формирование
понимания отношений между геометрическими объектами и реальным миром
и умение применять геометрию на практике; формирование научных
представлений о моделировании окружающего пространства; наглядная
демонстрация связей с другими курсами высшей и элементарной математики;
определение места дифференциальной геометрии в математическом
образовании выпускников высших учебных заведений.
В настоящее время особое внимание следует уделить некоторым
специальным эвристическим методам, которые возможно использовать на
различных этапах проведения практических занятий по математическим
курсам, в том числе по дифференциальной геометрии. Источниками
многих из них являются методы технического конструирования:
- метод аналогии;
- метод вызова предположения;
- метод нового слова "ПО";
- метод "от противного";
- метод "Мозговой штурм" (А.Осборн);
- метод морфологического ящика; или метод многомерных матриц
(Ф.Цвики);
- метод гипотез;
- метод придумывания;
- метод выбора точки входа и зоны внимания;
- метод поиска альтернатив.
Задача высшего образования состоит в том, чтобы обучать студента
«умению учиться». И именно самостоятельная работа студентов является
основным средством достижения этой цели в кредитно-модульной
системе.
При изучении дифференциальной геометрии самостоятельная работа
занимает особое место. Эта дисциплина требует от учащихся наличия
развитых способностей абстрактного и логического мышления, хорошей
математической подготовки, настойчивости и умения сосредоточиться на
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решении задач. В преподавании дифференциальной геометрии очень
важно выдержать разумный темп изложения материала. Каждый студент
должен иметь достаточно времени для обдумывания математического
материала. Но у каждого из них в силу психологических и физических
особенностей это время различно. Именно самостоятельная работа, заняв
достойное место во всех формах учебной деятельности студентов, может
ликвидировать это противоречие.
Особое внимание стоит уделить учебной исследовательской
деятельности студентов как системе, в которой выделяются следующие
компоненты: содержательные, операционно-процессуальные, мотивационные, организационные и методологические, с одной стороны, и цели,
продукты, способы и задачи, с другой стороны. Эти пять компонент
учебно-исследовательской деятельности тесно связаны между собой. С
другой стороны, следует отметить важность анализа всех компонент
исследовательской деятельности: целей, продуктов, средств и задач.
Курс дифференциальной геометрии в данный момент рассчитан на один
учебный семестр, в течение которого студентам предлагается выполнить две
индивидуальные работы на темы: «Геометрия кривых», «Геометрия
поверхностей». Успешно справившимся с данным заданием студентам
предлагается перечень тем творческого уровня, и предполагается организация
творческих предметных конференций для рассмотрения результатов их
работы. Такой подход к обучению студентов дает положительный результат,
способствует развитию интереса к изучаемым вопросам, стимулирует
студентов работать с научной и учебной литературой, периодическими
изданиями, расширяет круг научных проблем, изученных ими.
При изучении дифференциальной геометрии очень важно рассматривать
и демонстрировать методы данного предмета: органическое сочетание
методов элементарной геометрии, основного метода аналитической геометрии
– метода координат, методов дифференциального и интегрального
исчисления.
Индивидуальные задания, работа творческих предметных конференций,
индивидуальные консультации, организация самостоятельной работы
студентов позволяют более полно закрепить изучаемый материал, отработать
основные математические навыки будущих выпускников.
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ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ
СТАНОВЛЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ
С.В.Коломієць,
Держ. вищий навчальний заклад
„Українська академія банківської справи НБУ”,
м. Суми, УКРАЇНА
E-mail: s_kolomiets@mail.ru
Сучасне інформаційне суспільство висуває нові вимоги до
особистості. Швидка адаптація в умовах науково-технічного прогресу,
ініціатива, ґрунтовні професійні знання, творче мислення, вміння
самостійно приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію –
основні вимоги до сучасного фахівця.
Формування духовно освіченої, толерантної, творчої особистості,
здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя є однією з
основних задач сучасної вищої освіти.
Принципово змінити погляд на систему освіти, реалізувати завдання
освіти на сучасному етапі розвитку суспільства дозволяє використання
синергетичної парадигми освіти.
Згідно синергетичному баченню світу, більшість існуючих систем –
відкритого типу, між якими постійно відбувається обмін енергією,
інформацією, речовиною.
Система освіти є складною, нелінійною, відкритою системою, яка
функціонує в умовах нестабільного суспільства. З синергетичної точки
зору навчання – це не процес передачі знань від вчителя до учня, не
пропонування готових істин. Процес навчання – це нелінійна ситуація
відкритого діалогу, прямого та зворотного зв’язку; процес, що сприяє
пробудженню власних сил того, хто навчається, співробітництву з собою
та іншими учасниками освітнього процесу [1].
Впровадження принципів синергетики в освітній процес, повинно
відбуватися у напрямках [2]:
- синергетика для освіти: інтегративні курси синергетики у
середній та вищий школі по закінченню певного циклу навчання –
початкова, середня школа, вища освіта, аспірантура, друга вища освіта,
підвищення кваліфікації вчителів та викладачів;
- синергетика в освіті: використання принципів синергетики в
природничо-наукових та гуманітарних дисциплінах, формування основних
понять синергетики в результаті дослідження складних нелінійних систем,;
- синергетика освіти: застосування ідей та принципів синергетики
при побудові навчально-виховного процесу, що насамперед стосується не
лише змісту освіти, а й технологій навчання.
На нашу думку, особливу роль при становленні синергетичної
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парадигми освіти у вищих навчальних закладах нематематичного профілю
повинні відігравати дисципліни математичного циклу.
Саме при викладанні математичних дисциплін, окремих спецкурсів є
можливість ознайомити студентів з основними поняттями синергетики, як
теорії нелінійних коливань. З іншого боку, застосування методів
математичного моделювання при розв’язуванні прикладних задач дозволяє
реалізувати принцип міждисциплінарності синергетики та сприяє
впровадженню цілісної синергетичної концепції.
Необхідно враховувати, що математична підготовка випускника
економічного навчального закладу має бути розрахована на
багаторівневість (бакалавр – спеціаліст – магістр), сприяти формуванню
професійної компетентності майбутнього фахівця, опануванню сучасним
стилем наукового мислення.
Реалізація принципів синергетики потребує внесення принципових
змін в існуючі програми математичних дисциплін; модернізації
математичних курсів з метою наповнення їх сучасними досягненнями
математичної науки; використання інноваційних технологій навчання
математики.
Особливо на першому курсі, викладання математики має бути
спрямоване на розвиток мислення, інтелектуальних здібностей студентів;
розвиток мотивації, посилення інтересу до навчання; розвиток
самостійності; опанування сучасними методами наукового пізнання;
відчуття цілісності та неперервності математичної освіти.
Усвідомлення та використання методологічних принципів
синергетики в практичній діяльності є вкрай необхідним, оскільки
синергетичний підхід розкриває поняття та методи, що дозволяють
ефективно досліджувати та керувати відкритими нелінійними системами,
до яких належить і система освіти.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
О.М.Коломієць,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
Одне із важливих питань організації навчання курсу аналітичної
геометрії студентів – це питання добору навчального матеріалу, який
забезпечував би досягнення цілей і завдань навчання курсу. Зміст курсу
аналітичної геометрії являє собою трансформований зміст аналітичної
геометрії як розділу математики, адаптованого до індивідуально-вікових
особливостей студентів. Процес трансформування наукових знань є
складним, бо залежить від багатьох факторів: суспільних потреб,
професійних вимог до спеціалістів, індивідуальних і вікових можливостей
студентів, цілей, завдань та вимог вищих навчальних закладів, потенціалу
професорсько-викладацького складу тощо.
Диференціація змісту курсу аналітичної геометрії може в умовах
кредитно-модульної системи організації навчання бути реалізована через
структурування змісту кожного модуля курсу; через перерозподіл тем, які
вивчаються під керівництвом викладача і які виносяться на самостійне
опрацювання.
Структурування змісту навчання аналітичної геометрії має певну
специфіку. Його доцільно здійснювати в три етапи. На першому етапі
доцільно обрати структуру курсу, зокрема виділити навчальні модулі й
установити послідовність їх вивчення, на другому – структурувати
матеріал модулів, на третьому – здійснити диференціацію у межах
навчальних тем.
Можливі такі способи структурування на рівні курсу: лінійний [3];
концентричний [1], комбінований [4]. Кожен із цих способів має свої
переваги й недоліки, але за конкретних умов може стати педагогічно
виправданим. Перший спосіб доцільно використовувати задля економії
часу, відведеного на виклад матеріалу курсу аналітичної геометрії. Якщо в
потоці переважають студенти із високим рівнем навченості й навчальності,
то вибір першого способу є педагогічно виправданим. У такому разі
з’являється час для розв’язування дослідницьких задач, вивчення
матеріалу на більш високому рівні. Другий спосіб передбачає вивчення
векторів, дослідження алгебраїчних ліній першого й другого порядків на
площині у першій частині курсу, аналогічний матеріал у просторі – у
другій його частині. З’ясувалося, що другий спосіб побудови курсу дає
кращі результати навчання тоді, коли студенти потоку мають переважно
середній рівень навченості й навчальності. Це грунтується на тому, що під
час дослідження прямих, площин, поверхонь другого порядку в просторі
проводяться аналогічні міркування, які використовувалися під час
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вивчення прямих і ліній другого порядку на площині. Завдяки цьому в
студентів відбувається самоактуалізація знань, зокрема щодо методів,
прийомів розв’язування задач. А це сприяє появі самостійних міркувань
під час дослідження ліній і поверхонь у просторі. Студент не просто
стежить за думкою викладача, чекаючи на наступний крок у доведенні, але
часто випереджає в прогнозуванні етапів дослідження, їх результатів. І як
наслідок, активізується навчально-пізнавальна діяльність студента,
формується відповідний стиль міркувань. Наші висновки узгоджуються з
результатами досліджень І. П. Підласого [2], згідно з якими ефективність
розосередженого навчання вища, ніж концентрованого.
Для структурування модуля курсу аналітичної геометрії в умовах
диференційованого навчання доцільно враховувати те, що матеріал
кожного модуля допускає кілька способів його розгортання. Це в свою
чергу впливає на набір понять і фактів курсу, які подано в підручнику, на
означення цих понять, способи доведення теорем, алгоритми й схеми
розв’язування основних типів задач. Структурування модуля також
залежить від того, який підхід застосовується в поданні відомостей модуля
– індуктивний чи дедуктивний. Наприклад, зміст модуля «Геометричні
перетворення» можна розгорнути і за індуктивною, і за дедуктивною
схемою. Доцільно матеріал теми «Геометричні перетворення площини»
розгортати індуктивним шляхом, а матеріал щодо геометричних
перетворень простору – дедуктивним. Загалом, у першому семестрі
доцільно здійснювати переважно індуктивний підхід до розгортання
змісту, а в другому – дедуктивний.
Для більш детального структурування (на рівні окремих занять)
доцільно, передовсім, у кожній темі окреслити повний перелік об’єктів
засвоєння: поняття, факти, способи діяльності. А у кожній множині –
обов’язкові, додаткові програмові, додаткові позапрограмові, допоміжні
поняття, факти, способи діяльності відповідно. Після цього треба виділити
матеріал, який вивчатиметься під керівництвом викладача, і матеріал,
що виноситься на самостійне опрацювання.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ВНЗ
О.П.Кошова,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
м. Полтава, УКРАЇНА
Мета навчання у ВНЗ – сформованість особистості, що володіє
високим рівнем професійної компетентності, конкурентноздатної на ринку
праці. Для майбутнього економіста одним із основних завдань професійної
діяльності є інформаційно-аналітична діяльність, а саме:
- розрахунок та аналіз окремих параметрів діяльності підприємства
та його підрозділів, оцінювання отриманих результатів;
- діагностика конкурентного середовища підприємства;
- аналіз ресурсів, процесів і результатів діяльності підприємства та
його підрозділів;
- інформаційне забезпечення, розроблення сценаріїв та прогнозів
змін зовнішнього середовища підприємства;
- інформаційно-аналітична підтримка процесів розроблення
загальних і функціональних стратегій підприємства;
- удосконалення системи планування діяльності підприємства;
- організація процесів управління, прийняття господарських рішень
і контроль за їх виконанням та ін.
Для успішного виконання професійних задач діяльності для майбутніх
економістів необхідно сформувати достатній рівень інформаційно-аналітичних умінь, а саме умінь з пошуку, аналізу та ефективного застосування
отриманої інформації. Не останню роль у процесі формування інформаційноаналітичних умінь відграють дисципліни природничо-наукового циклу, які
вивчаються на першому та другому курсі у ВНЗ. Адже саме ці дисципліни
закладають основи для формування аналітичної складової професійної
компетентності майбутніх спеціалістів з економіки. Процес формування будьяких умінь, і інформаційно-аналітичних зокрема, є складним, безперервним та
поступовим процесом. Щодо інформаційно-аналітичних умінь, то він (процес)
характеризується поетапним досягненням певних рівнів. Серед них ми
виділяємо:
− рівень „перед професійних умінь”.
− репродуктивний рівень.
− репродуктивно-творчий рівень.
− творчо-репродуктивний рівень.
− творчий рівень.
Процес досягнення відповідного рівня сформованості інформаційноаналітичних умінь передбачає розробку і впровадження в процес навчання
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дисциплін циклу природничо-наукової підготовки науково обгрунтованої
технології. Метою розробки і впровадження такої технології є формування
у студентів інформаційно-аналітичних умінь та опанування навичками їх
застосування шляхом впровадження в навчальний процес ефективно
підібраних дидактичних методів, форм, засобів навчання та ІКТ у тому
числі. Зважаючи на вище сказане нами було розроблено міждисциплінарну
технологічну концепцію формування інформаційно-аналітичних умінь
майбутніх економістів, що базується на:
- сучасних вимогах інформаційного суспільства, аналізі вимог, що
висуваються до майбутнього фахівця освітньо-кваліфікаційними
характеристиками освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” галузі знань
„Економіка і підприємництво”;
- відборі елементів змісту навчання, що найбільш якісно
відповідають задачам розвитку інформаційно-аналітичних умінь;
- застосуванні відповідних методів, форм і засобів навчання, що
дозволяють ефективно реалізувати процес формування інформаційноаналітичних умінь майбутніх економістів та впровадженні ефективних
способів корекції і оцінки відповідного рівня їх сформованості.
Структура міждисциплінарної концепції формування інформаційноаналітичних умінь базується на:
– урахуванні євроінтеграційних тенденцій щодо пошуку шляхів
ефективного впровадження в навчальний процес ВНЗ кредитно-модульної
системи організації навчального процесу природничо-наукових дисциплін;
– визначенні критеріїв та рівнів сформованості інформаційноаналітичних умінь студентів ВНЗ;
– оптимальному поєднанні традиційних та особистісно-орієнтованих
технологій навчання, що дозволить врахувати психолого-педагогічні
чинники та розвинути творчий потенціал студентів, формуючи потребу в
подальшому самовдосконаленні у відповідності із принципом „навчання
протягом життя” та впровадженні принципів індивідуалізації і
диференціації навчання;
– встановленні інтеграційних зв’язків між природничо-науковими та
професійно-орієнтованими дисциплінами;
– впровадженні інтерактивних технологій навчання та дистанційної
освіти у тому числі
– узгодженні змісту навчання із вимогами професійно-орієнтованих
дисциплін та вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик, шляхом
інтеграції теоретичної і практичної підготовки;
– розробці та впровадженні відповідного методичного забезпечення
та засобів мультимедіа в навчальний процес природничо-наукових
дисциплін, з метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів
тощо.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Н.В.Кульчицька,
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, УКРАЇНА
Вибираючи конкретний вищий навчальний заклад для здобуття
вищої освіти, сучасний випускник школи задумується, чи матиме його
майбутня професія попит на ринку праці, чи не стануть через деякий час
здобуті ним знання застарілими й неконкурентними. Не викликає сумнівів,
що найбільш захищеною від старіння є класична університетська освіта,
яка орієнтована на розвиток аналітичних і творчих здібностей людини,
опанування нею методів самостійного пошуку та активного,
цілеспрямованого засвоєння нових знань.
Математика сьогодні присутня практично у всіх сферах людської
діяльності. Математичні моделі є основним інструментом аналізу
найрізноманітніших об’єктів, процесів і явищ фінансової та страхової
діяльності, проблем захисту інформації, дослідження операцій та
оптимального керування. Саме тому суттю сьогоднішньої концепції
навчання на факультеті математики та інформатики є підготовка
випускників на основі математичної освіти до різних видів діяльності,
зокрема, практична робота в обчислювальних та комп’ютерних центрах,
конструкторських бюро, комерційних та банківських установах,
продовження навчання в аспірантурі та подальша наукова робота,
викладацька робота в навчальних закладах різного рівня.
Досвід показує, що близько третини випускників факультету, які
навчаються за напрямом “Математика”, професійно реалізують себе саме в
освіті. Чи достатніми є знання студентів для безболісної адаптації в
педагогічному та учнівському колективі, якнайшвидшого утвердження в
статусі висококваліфікованого педагога? Питання досить тривожне та
небезпідставне. Адже відповідно до навчального плану, що забезпечує
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі
знань фізико-математичні науки за напрямом "Математика", на вивчення
дисциплін психолого-педагогічного спрямування відводиться вкрай мало
годин (педагогіка – 48 аудиторних год., психологія – 48, педагогічна
психологія –32, практикум з розв’язування шкільних математичних задач –
54, методика викладання математики – 48, методика викладання
інформатики – 32, спецкурс – 24, педагогічна практика в основній школі –
5 тижнів, педагогічна практика в старшій школі або педагогічноасистентська практика – 6 тижнів).
Зрозуміло, що тільки за рахунок аудиторних занять неможливо
засвоїти необхідний об’єм знань та умінь, який дозволить студенту
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комфортно почуватися в педагогічному колективі. Цей факт
підтверджується першою педагогічною практикою, яка дає можливість
студентам зрозуміти, що, по-перше, їм бракує фахових знань, особливо в
розв’язуванні геометричних задач, по-друге, – знань основ психологопедагогічного спілкування з учнями та з колегами. Позитивом першої
практики є те, що студенти чітко розмежовуються на тих, хто може і хоче
працювати в школі, на тих, хто зміг би працювати в школі, та на тих, хто ні
в якому разі не працюватиме в школі. На жаль таке розуміння приходить
дещо пізно, оскільки практично всі дисципліни психолого-педагогічного
циклу, окрім кількох невеликих спецкурсів, вже вичитано.
Розв’язати дане протиріччя можна було б відновивши пасивну
педагогічну практику (бажання майже нереальне). Адже спеціалізації
починають запроваджуватись на початку третього курсу, студенти
повністю поринають у поглиблене вивчення математичних дисциплін і на
деякий час повністю забувають про школу.
Реально можливий шлях розширити горизонти в оволодінні
студентами додатковими, глибшими знаннями з психології, педагогіки,
методики – організація ефективної, різнопланової самостійної роботи у
співпраці не тільки з викладачами, але й досвідченими вчителями області.
Саме з цією метою на факультеті організовано постійно діючий навчальнометодичний семінар, до участі в якому залучаються викладачі, вчителі,
студенти. Розглядаються актуальні проблеми сучасної школи,
пропонуються в якості апробації авторські методичні розробки,
аналізуються переваги новітніх технологій навчання.
Крім того, студенти отримують індивідуальні та групові дидактичні
та методичні завдання під час вивчення методики навчання математики,
перед початком педагогічної практики, результати яких узагальнюються в
курсових та кваліфікаційних роботах.
Факультет підтримує зв’язки з випускниками, які в жовтні мають
можливість зустрітись в рідних стінах під час проведення тижня
факультету математики та інформатики. Більш дієво переконати студентів
у необхідності здобування тих чи інших (конкретних) знань та вмінь,
мабуть, ніхто, окрім їх недавніх попередників, не зможе.
Свою діяльність з підготовки фахівців факультет математики та
інформатики здійснює, опираючись на багаторічний досвід своїх
педагогічних кадрів, послідовно впроваджуючи в життя кращі традиції
української та зарубіжної університетської освіти. Факультет і надалі
дотримуватиметься такої стратегії навчання, яка б забезпечила одержання
студентами широкого спектру знань з фундаментальних і спеціальних
дисциплін одночасно з набуттям навичок самостійного навчання, що дасть
можливість випускникам продовжувати розвивати свої здібності та
своєчасно адаптуватись до ринкових умов.
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МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
І.А.Лебедєва,
О.О.Рубцова,
Донецький національний технічний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
В умовах безперервного зростання науково-технічних досягнень до
сучасного інженера висувається ряд серйозних вимог, пов'язаних, перш за все,
з підвищенням професійної мобільності, здібності швидко і якісно
опановувати нові технології. Внаслідок чого, на даний час якість підготовки
фахівця у вищому навчальному закладі набуває особливої значущості,
оскільки саме на етапі отримання вищої освіти закладається фундамент
професії, формується менталітет фахівця, потенціал саморозвитку і
самовдосконалення, розвиваються творчі здібності, уміння і навички
самоосвітньої діяльності.
Вищу освіту, на наш погляд, слід розглядати як послідовне і
прогнозоване формування особистісних здібностей, які визначають
ефективність і якість професійної діяльності. Найважливішу роль у цьому
процесі грає математична освіта, як вагома складова загальної і спеціальної
освіти випускника вищого технічного закладу.
У технічних вищих навчальних закладах місце, що посідає математика в
ієрархії навчальних предметів, однозначно не визначено. Математика є для
більшості спеціальностей непрофілюючим предметом, у той же час вельми
затребувана як загальноосвітня дисципліна, яка закладає основи знань,
необхідних для вивчення ряду як загальноосвітніх, так і спеціальних
дисциплін. Зазначимо, як правило, вузівський курс математики значно
дистанційований від практичних додатків і сприймається студентами, як
якийсь абстрактний предмет, ніяк не пов'язаний з їх майбутньою професійною
діяльністю. Подібне ставлення робить певний негативний вплив на мотивацію
придбання фундаментальних системних знань з математики.
У зв'язку з чим особливого значення набуває проблема професійної
спрямованості курсу вищої математики, а саме: введення професійнозначущого матеріалу, що ілюструє певні технологічні процеси математичними
моделями. Зв'язок курсу вищої математики з основами майбутньої професійної
діяльності (за умови збереження логічної цілісності матеріалу) сприяє
кращому сприйняттю і підвищенню якості математичної підготовки студентів.
Наприклад, в ході вивчення теми «Звичайні диференціальні рівняння», як
зазначає досвід, засвоєння навчального матеріалу відбувається найефективніше, якщо розглядається ряд завдань, що описують ті або інші технічні
процеси. Розв’язання подібних задач виробляє у студентів навики застосування математичних знань до дослідження (математичному моделюванню)
найрізноманітніших об'єктів в умовах, що змінюються. З цієї ж причини
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досягається і оперативність: багатократне застосування математичних знань
розвиває здатність студентів формулювати їх компактно, ущільнене, згорнуто.
Студенти самостійно встановлюють нові зв'язки між засвоєними знаннями, а
також між ними і новими, що свідчить про досягнення вищого ступеня
систематичності знань.
Як основні цілі навчання математиці в технічному вищому навчальному
закладі слід вказати, перш за все, придбання студентами фундаментальних
математичних знань, умінь і навичок відповідно до вузівської програми;
формування математичної культури; оволодіння основами математичного
моделювання. Реалізація зазначених цілей на практиці можлива лише за умови
тісної інтеграції курсу математики з рядом професійних дисциплін. При цьому
навички математичного моделювання можна розглядати як навички
застосування таких знань у практичній діяльності.
Професійна спрямованість курсу вищої математики вимагає
відповідного методичного забезпечення освітнього процесу. Ми вважаємо
доцільною розробку методичних вказівок, що містять комплекс професійно
направлених завдань по всьому курсу математики в рамках групи споріднених
спеціальностей.
Скорочення навчальних годин при загальній інформаційній насиченості
курсу вищої математики акцентують увагу на самостійній роботі студентів.
Методичний посібник, складений з урахуванням вищевикладених вимог,
покликаний не тільки сприяти самостійному вивченню деяких навчальних тем,
але і орієнтувати на майбутню професію: вирішуючи математичні задачі,
студент вчитиметься усвідомлено застосовувати математичні знання в
майбутній професійній діяльності. На даний час описуваний посібник
знаходиться у стадії розробки.
Актуальним в цьому питанні є застосування активних методів навчання,
таких, як ділові ігри і аналіз конкретних ситуацій. Метод аналізу ситуацій, як
ми вважаємо, є найбільш прийнятний у нашому випадку. Існують чотири
основних різновидів ситуацій, які використовують у навчанні: ситуаціїілюстрації, ситуації-вправи, ситуації-оцінювання, ситуації-проблеми. Розв’язання кожної ситуаційної задачі (математичної моделі конкретної професійної
ситуації) сприяє розвитку вмінь детального аналізу інформації, визначенню
проблеми, формуванню мети, уточненню задачі, пошуку шляхів рішення
подібних проблем і, як наслідок, узагальненню та накопиченню певного
практичного досвіду. Ефективність даних методів не підлягає сумніву, але
обмаль навчального часу підчас проведення аудиторних занять і досить
великий об’єм матеріалу, як правило, гальмують творчу ініціативу викладача.
Внаслідок чого, необхідно ретельно продумувати план занять (особливо,
практичних) з тим, щоб задіяти принаймні елементи активного навчання.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И.В.Левандовская,
Донбасская гос. машиностроительная академия,
г. Краматорск, УКРАИНА
В новой концепции высшего образования, связанного с
присоединением Украины к Болонской декларации с ее основными
подходами к формированию европейского высшего образования, особую
актуальность приобретают курсы, которые позволяют рассмотреть
взаимосвязь изучаемых наук, взаимное использование их понятий и
методов.
Курс экономико-математического моделирования демонстрирует
применение различных математических методов в экономике, Он
позволяет рассмотреть конкретные задачи микро и макроэкономики, как
математические модели, а так же с помощью компьютерных технологий
сравнить результаты, полученные различными методами решений, и
выбрать оптимальные. Подборка тем позволяет рассмотреть как
традиционные методы математики, используемые в экономике, так и
новые методы, активно применяемые в последнее время. Курс включает в
себя занятия трех типов: лекционные, практические, а так же
самостоятельную работу студентов. Лекционные занятия позволяют
показать студентам математические модели и методы решения
экономических задач, а так же основную математическую базу, которая их
поддерживает. Кроме того, на них обосновывает экономический смысл
полученных результатов, их эффективность. Для практических занятий
разработаны примеры экономических задач, требующих как глобальных
методов решения, таких как симплекс-метод, градиентный, выбор с
помощью дерева решений, так и методов индивидуального подбора,
например, в динамическом программировании. После завершения
изучения темы студенты могут оценить уровень усвоения материала с
помощью
тестовых
заданий
различных
уровней
сложности,
самостоятельной или контрольной работы. Высокая эффективность в
проведении практических занятий достигается при использовании
компьютерных математических программ, которые изучаются студентами
в курсе прикладной математики.
Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы по
отдельно выбранной теме, на наш взгляд, должны формировать следующие
составляющие: опорные конспекты теоретического материала; методические
указания по их изучению; список рекомендованной литературы; индивидуализированные задания для самостоятельного решения нарастающей
степени сложности (от репродуктивных до эвристических); тестовые задания
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для самоконтроля. И этим требованиям отвечает учебное пособие,
разработанное на кафедре высшей математики в ДГМА [1]. Для
самостоятельной работы были подобраны наборы индивидуальных
заданий для составления математических моделей, для проведения
расчетных работ по отработке навыков использования методов экономикоматематического моделирования, а также задачи, требующие анализа для
выбора оптимального метода решения. Особое значение индивидуальные
задания приобретают в условиях кредитно-модульной системы
организации учебного процесса, так как позволяют подобрать каждому
студенту свой темп работы, объем изучаемого материала, методику
контроля, дают широкие возможности педагогического стимулирования
студентов в учебно-познавательной работе с учетом личностных
особенностей и уровня знаний.
Весь курс финансовой математики разбит на два модуля. При изучении
каждого модуля методическое обеспечение по контролю успеваемости
построено с учетом разноуровневой системы подготовки, выборе заданий и
оценке знаний.
По каждому модулю создается тест, который включает в себя как
теоретические вопросы, так и задания практического характера. Студент
выбирает тест (в зависимости от своей подготовки) одного из четырех уровней
сложности – условно – A,B,C,D, что соответствует оценке «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено», или по «сто бальной» шкале: 90100; 75-89; 55-74; 30-54. Тест по каждому модулю разбит на два уровня.
Первый уровень состоит из теоретических вопросов и практических заданий,
причем, ответы не предусматривают больших затрат времени. В основном
используется программированный контроль теоретических знаний, а
практические задания решаются непосредственным применением формулы.
Второй уровень включает практические задания, решение которых состоит из
нескольких этапов и требует глубоких знаний основных теоретических
вопросов. Тестирование по двум модулям проводилось в ДГМА среди
студентов дневной и заочной формы обучения. Образцы заданий
тестирования также приведены в учебном пособии [1].
Изучение математики и ее методов в экономике, составляющих
основу современной экономической математики, позволит будущему
специалисту приобрести необходимые базовые навыки, расширить
кругозор, повысить уровень мышления и общую культуру.
ЛИТЕРАТУРА

1. Экономико-математическое моделирование. Учебное пособие /
Сост. Левандовская И.В., Грудкина Н.С., Кузнецова О.Н., Дмитренко И.С.
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ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
С.В.Лещенко,
Уманський держ. аграрний університет,
м. Умань, УКРАЇНА
E – mail: mamylya@bigmir.net
Розробка методичної системи математичної підготовки майбутніх
агрономів та технологів у вищих аграрних навчальних закладах є надзвичайно
актуальною. А одним з найважливіших завдань є підвищення інтересу до
математики. Це означає, що у сучасних умовах не можна обмежитись тільки
експлуатацією старих навчальних надбань та традиційним методичним
забезпеченням. Виникає необхідність наполегливого пошуку та
впровадження в організацію навчального процесу нових методів, форм,
прийомів і засобів підвищенні мотивації навчання та відповідальності
студентів за результати своєї праці.
Одним із сучасних методичних підходів у викладанні вищої
математики для студентів ВНЗ аграрного профілю є використання
групової навчальної діяльності – організації навчання у малих групах
студентів, об’єднаних спільною навчальною метою, при якій викладач
керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими
він спрямовує діяльність групи. Суть її полягає у спільних зусиллях
студентів щодо вирішення поставлених викладачем завдань, обговорення і
вибір
способів
розв’язання
навчально-пізнавальних
завдань,
взаємодопомога та співпраця, взаємоконтроль і взаємооцінка.
Як приклад використання групової навчальної діяльності розглянемо
практичне заняття зі змістового модуля „Застосування похідної. ”
Роботу студентів на даному практичному занятті варто скласти з
двох частин.
Частина І. Перший етап групового навчання (підготовчо-організаційний). Створюються 3 групи для виконання завдань (ініціатива розподілу на
групи надається студентам, лідерів визначає викладач). Першій групі
пропонується:
А. Дати відповіді на запитання:
1. Яку функцію називають зростаючою (спадною) на інтервалі?
2. Сформулюйте достатню умову зростання (спадання) функції на
інтервалі.
3. Які точки називають критичними точками?
4. Яку точку називають точкою максимуму (мінімуму) функції?
5. Сформулюйте достатню умову існування точок екстремуму.
Б. Розв’язати завдання типу:
Знайти інтервали монотонності та екстремуми функції (наприклад,
256

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»
для функції у = − х 3 + 3х 2 )
Другій групі пропонується:
А. Дати відповіді на запитання:
1. Коли графік функції має опуклість доверху? донизу?
2 Які точки називають точками перегину графіка функції?
Б. Розв’язати завдання типу:
Знайти інтервали опуклості графіка функції та точки перегину
1 3
2
графіка функції (наприклад, для функції у = − х + х + 3 х − 2 ).
3
Третій групі пропонується:
А. Дати відповіді на запитання:
1. Що називають асимптотою графіка функції?
2. Які можуть бути асимптоти графіка функції?
Б. Розв’язати завдання типу:
Дослідити функцію на асимптоти(наприклад, для функції
у=

х2 + 2х
).
х −1

В кожній групі. йде обговорення змісту завдань та шляхів їх
виконання.
Другий етап. Суть навчання полягає в роботі „малих” груп або пар,
при цьому студенти виконують кожен своє завдання (із методичного
збірника). Викладач постійно підтримує зв’язок з підгрупами, надає при
необхідності консультацію. Робота підгрупи вважається завершеною, якщо
майже всі її учасники розв’язали свій приклад. Форма роботи
індивідуально-групова, парно-групова.
Третій етап. Представник від кожної групи пояснює виконання
типового завдання своєї групи, відповідає на запитання, які можуть
виникати.
Вид групової навчальної діяльності – кооперативно-паралельний.
Частина ІІ. Студентам пропонується за поданим алгоритмом
дослідити одну із даних функцій та побудувати графік(диференційоване
завдання).
В кінці заняття викладач підводить підсумки, оцінює роботу підгруп
і внесок кожного учасника. Повідомляється домашнє завдання: завершити
і оформити роботу, використовуючи інформаційні технології..
Перевагами запропонованої форми організації навчання є: можливість
урахування навчальних інтересів студентів, кооперування їх в навчальнопізнавальній діяльності, здійснення взаємоконтролю за її результатами,
створення умов для формування та розвитку комунікативних якостей,
здібностей до саморегуляції, становленню особистісних взаємовідносин.
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ОБ ОДНОМ ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ КРИВЫХ КУРСА
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» В ДИНАМИКЕ
ТВЕРДОГО ТЕЛА С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ
А.В.Мазнев,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
При
изложении
раздела
«Теория
кривых»
в
курсе
«Дифференциальная геометрия» актуально акцентировать внимание
студентов на применении его в различных областях науки. В докладе
предлагается один пример методического обоснования важности теории
кривых в динамике твердого тела.
Рассмотрим движение абсолютно твердого тела S вокруг
неподвижной точки О. Неподвижную систему координат обозначим через
Oξηζ, а её единичные векторы через i , j , k . С телом S свяжем подвижную
систему координат Oxyz c единичными векторами э1 , э2 , э3 . Пусть в
неподвижном пространстве рассматривается вектор-функция r (t ) .
Запишем её в подвижной и неподвижной системах координат
r (t ) = r1 (t ) э1 + r2 (t ) э2 + r3 (t ) э3 = ρ1 (t )i + ρ 2 (t ) j + ρ 3 (t )k .

(1)

Для векторов эi , i , j , k справедливы уравнения
d эi
= ω × эi ,
dt

где оператор

(1),(2) имеем

di
= 0,
dt

dj
= 0,
dt

dk
= 0,
dt

(2)

d
dr (t )
обозначает дифференцирование по t . Для
в силу
dt
dt

dr
dr
d
dr (t ) dr1 (t )
d
d
=
э1 + 2 э2 + 3 э3 + ω × r (t ) = ρ1 (t ) i + ρ 2 (t ) j + ρ 3 (t ) k . (3)
dt
dt
dt
dt
dt
dt
dt

Производная
dr1 (t )
dr
dr
d ∗ r (t )
э1 + 2 э2 + 3 э3 =
dt
dt
dt
dt

называется относительной производной вектора r (t ) . Тогда из (3) имеем [1]
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dr (t ) d ∗ r (t )
=
+ ω × r (t ) .
dt
dt

(4)

dω (t ) d ∗ω
=
. Отсюда вытекает dω (t ) = d ∗ω ,
dt
dt
то есть модули дифференциалов вектор-функции ω (t ) равны. Если ввести

Если в (4) r (t ) = ω (t ) , то

натуральный параметр s на кривой, которую описывает вектор ω в
неподвижной системе координат(неподвижный годограф) и натуральный
параметр Ѕ на кривой, которую описывает вектор ω в подвижной
системе координат(подвижный годограф), то из теории кривых следует,
что ds = dω (t ) , dS = d ∗ω . Из указанных выше равенств вытекает ds = dS . То
есть мы приходим к теореме Пуансо о том, что движение тела с
неподвижной точкой можно представить качением без скольжения
подвижного годографа по неподвижному. Эта теорема имеет большое
значение в динамике твердого тела [1] .
Приведенный выше пример основывается на тривиальных понятиях
теории кривых и при его изложении не требуется много аудиторного
времени. Если же его невозможно выделить в процессе чтения лекции, то
данный пример можно рассмотреть на консультации, или во время
самостоятельной работы студентов.
ЛИТЕРАТУРА

1. Харламов П.В. Лекции по динамике твердого тела.– Новосибирск,
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ОБУЧЕНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
В СВЕТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Н.П.Можей,
Белорусский гос. университет,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
E-mail: mozhey@bstu.unibel.by
В Республике Беларусь наблюдается тенденция на включение в
европейские образовательные процессы: проводится реформирование
образования, вводятся новые технологии и стандарты образования и т.д.
Разработки по проектированию учебно-методических комплексов, модульных
систем и внедрению современных технологий образования закладывают базу
для «состыковки» белоруской образовательной системы с европейской. Целью
реформирования системы образования Республики Беларусь является
формирование
специалиста,
обладающего
высоким
уровнем
профессиональной подготовки, сочетающего профессиональную деятельность
с навыками научно-исследовательской работы и обладающего осознанной
потребностью в непрерывном повышении квалификации.
Основным принципом любой системы образования должна стать
ориентация на будущее, на те условия жизни и профессиональной
деятельности, в которых окажется выпускник после окончания вуза. При этом
большое внимание должно уделяться фундаментальным исследованиям, в том
числе в области математики, а также развитию творческих способностей
студента, чтобы во время учёбы он не только приобретал навыки и накапливал
опыт теоретической деятельности, но и научился вырабатывать
индивидуальную программу непрерывного самообразования. В Беларуси
меняется структура высшего образования на двухступенчатую структуру
«бакалавр-специалист» для сближения и гармонизации с европейской
системой образования, внедряется кредитная и рейтинговая система и т.д.
Постепенно изменяются стандарты образования, преподаватели начинают
применять информационные технологии и руководить самостоятельной
работой студентов.
При применении информационных технологий в обучении инженеров
следует учитывать, что используемое учебно-методическое программное
обеспечение должно быть ориентировано на студентов, не имеющих
специальной
математической
подготовки.
Отметим
достоинства
использования ИТ для повышения эффективности обучения. Учебные
материалы, подготовленные на основе мультимедийных технологий,
представляют новые возможности презентации учебного материала,
связанные с использованием зрительной и аддитивной наглядности.
Применение на лекции, например, PowerPoint позволяет использовать
анимацию, звуковые эффекты, концентрировать внимание на принципиально
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важных моментах излагаемого материала, выдавать только тот материал,
который в данный момент объясняется. На практическом занятии или во
время самостоятельной проработки материала студент может на компьютере
как проверить правильность решения, так и автоматизировать процесс
громоздких вычислений. Можно получать графические иллюстрации,
например, фазовые портреты решений дифференциальных уравнений.
Визуализация получаемой информации позволяет вернуть точным наукам
наглядность, исконно им присущую, но скрывающуюся за абстрактностью
используемого формульного аппарата и сложностью формул.
В современном образовании меняется тип отношений между
преподавателем и студентом. Это уже не просто отношения трансляции новых
знаний от преподавателя к студенту, а отношения сложного сотрудничества и
содержательной коммуникации с привлечением современных технологий. Для
получения новых знаний студент должен иметь возможность выбора места
обучения. Необходимость переосмысления содержания и организационных
форм учебного процесса связана как с прямым или косвенным сокращением
аудиторного времени на прохождение базовых курсов, так и с развитием
возможностей получения информации при помощи электронных средств
связи. Даже студент очной формы обучения в свободное время должен иметь
возможность воспользоваться коммуникационными технологиями, особую же
роль они приобретают при заочном обучении, позволяя повысить уровень
профессиональной
подготовки
специалистов.
Заочное
обучение
ориентировано на самостоятельную работу студента, что обусловлено
удаленностью обучающегося от преподавателя. На кафедре высшей
математики БГТУ ведется работа по созданию и размещению на сайте
кафедры учебно-методических комплексов, которые студенты могут
использовать для самостоятельной работы. Использование компьютерных
средств позволит студенту самостоятельно осваивать учебные блоки в удобное
для него время. В подготовленных материалах дифференцируется сложность
задач с учётом индивидуальных возможностей каждого учащегося (наиболее
важный материал выделен, остальной материал при первом чтении можно
опустить), студент может выбрать оптимальный темп обучения, осуществлять
свободный доступ к любому разделу, контролировать ход обучения с учетом
индивидуальных особенностей. Знания, полученные при самостоятельном
изучении материала, являются более прочными, а, получив определенную базу
знаний, специалист всегда сможет продолжить образование в выбранном
направлении. Внедрение современных технологий в обучение делает студента
более мобильным и более активным субъектом образования.
Применение современных технологий, ориентация на самостоятельную
работу студентов, внедрение уровневой структуры образования способствует
повышению качества образования, а также сближению и гармонизации с
европейской системой образования.
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ПРО СКООРДИНОВАНІСТЬ ЗМІСТУ У ВИКЛАДАННІ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Ю.Д.Москаленко,
В.О.Марченко,
Полтавський держ. педуніверситет,
м. Полтава, УКРАЇНА
Сучасні умови організації навчального процесу у педагогічних ВНЗ
вимагають
істотного
переосмислення
системи
викладання
фундаментальних математичних дисциплін. Нині відбувається значна
переструктуризація навчальних планів у бік посилення акцентів на
самостійну та індивідуальну роботу студентів, зменшення питомої ваги
аудиторних занять тощо. Як наслідок – деякі зміни в порядку викладання
окремих курсів, що призводить до розбалансування напрацьованих
внутрішньоматематичних зв’язків між розділами і темами, порушення
єдності і цілісності у підходах до введення понять, у використанні методів
доведення, у підпорядкуванні частинного і загального, у можливостях
здійснення систематизації та узагальнення знань студентів на окремих
етапах навчання. Це вимагає ґрунтовного аналізу ситуації, що складається,
та проведення міждисциплінарної скоординованості у змісті базових
математичних курсів. Зокрема, посилення наступності у вивченні багатьох
споріднених один з одним питань, того самого питання, що розглядається в
різних дисциплінах під різним кутом зору залежно від особливостей
програмного змісту, допоможе студентам усвідомити багатогранність
математичних понять, фактів, теорій, їх прикладань.
Без сумніву, фундамент математичної підготовки майбутніх учителів
математики закладається в курсах математичного аналізу, лінійної алгебри
та аналітичної геометрії. Від того, які знання одержать студенти, які
уміння і навички у них будуть вироблені, залежить як успіх вивчення
інших математичних дисциплін на старших курсах, так і майбутня
професійна діяльність учителя математики.
Лінійна алгебра виникла наприкінці XIX століття як алгебраїчна
дисципліна, точніше – як алгебра лінійних і білінійних поліномів. Але, вже
починаючи з двадцятих років ХХ століття, почала трансформуватися в
геометрію. Початок цього був покладений монографією “Лінійна алгебра в
геометричному викладенні”. Переваги такого підходу були настільки
значними, що лінійну алгебру почали сприймати як геометричну
дисципліну. На сучасному етапі лінійну алгебру можна означити як
геометрію лінійних форм. З іншого боку, теорія матриць і матричний
аналіз, як складові блоки лінійної алгебри, базуються на суто алгебраїчній
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основі і тісно пов’язані з математичним аналізом. При цьому матричний
підхід у процесі розгляду певних питань і лінійної алгебри, і аналітичної
геометрії може бути найбільш доцільним і раціональним.
Для прикладу проаналізуємо теми “Лінійні оператори” з курсу
алгебри і “Афінні перетворення” з курсу геометрії. Нехай ϕ – лінійний
оператор векторного простору V . Тоді зв'язок між координатами вектора
r
r
r
x і його образу x′ = ϕ ( x ) у фіксованому базисі встановлюється формулою
r
r
M ( x′) = M (ϕ ) ⋅ M ( x ) ,
(1)
r
r r
r
де M ( x ) і M ( x′) – координатні стовпці векторів x і x′ , M (ϕ ) – матриця
лінійного оператора ϕ у заданому базисі. Аналогічний результат маємо в
курсі аналітичної геометрії при встановленні взаємозв’язку між
координатами точки і її образу при афінному перетворенні простору.
Нехай ϕ – афінне перетворення простору, X – довільна точка простору,
X ′ = ϕ ( X ) . Тоді матиме місце формула
M ( X ′) = A ⋅ M ( X ) + M (O′) ,
(2)
де M ( X ) і M ( X ′) – координатні стовпці точок X і X ′ у заданому репері, а
матриці A і X 0 визначають дію перетворення ϕ на елементи репера. Точніше,
A – матриця, стовпцями якої є координатні стовпці образів базисних векторів,
M (O′) – координатний стовпець точки O′ , яка є образом початку координат O
у заданому репері.
Порівняння формул (1) та (2) дає можливість встановити взаємозв’язок
між поняттями “лінійний оператор” та “афінне перетворення”. А саме, при
афінному перетворенні векторний простір перетворюється лінійно, отже маємо
оборотний лінійний оператор.
Слід відзначити, що відповідно до структури курсів лінійні перетворення
простору студенти вивчають пізніше, ніж афінні перетворення площини, що
певною мірою унеможливлює безпосередньо застосувати формулу (1) для
виведення формули (2). Тому доцільно на початковому етапі одержати аналітичне
задання афінних перетворень безпосередньо, не спираючись на апарат лінійної
алгебри, а потім у процесі вивчення теми “Лінійні оператори” наголосити на
аналогії між формулами (1) та (2), а пізніше під час розгляду афінних перетворень
простору одержати потрібний результат у матричному вигляді.
У цьому ж напрямку можна розглядати й інші групи геометричних
перетворень – групу рухів простору і групу перетворень подібності. Так, якщо
афінні перетворення визначають оборотні перетворення векторного простору,
то рухи – ортогональні перетворення тощо.
Як показує досвід, питання скоординованості курсів є непростим, його
розв’язання істотно залежить і від стабілізації змісту математичних курсів та
структури навчальних планів, і від реалізації наступності у поетапній підготовці
студентів, і від орієнтації викладання на специфіку фаху (вчителя математики), і
від досконалості всього процесу навчання.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ЛЕКЦИОННЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО «МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
М.А.Наумова,
Е.М. Миронова,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: 28marina28@rambler.ru
В условиях становления и развития рыночной экономики в Украине
возникает необходимость повышения уровня подготовки квалифицированных кадров. В связи с этим главной целью деятельности высших учебных
заведений становится улучшение качества образовательных услуг,
предоставляемых ими. При этом особую актуальность приобретают
проблемы математической подготовки будущих экономистов и реализации
их знаний и умений при построении и исследовании экономикоматематических моделей.
На современном этапе в экономике широко используется математика
и ее методы как инструмент экономического анализа в финансах,
маркетинге, бизнесе и других отраслях экономики. Экономист должен
знать математику, владеть основными математическими понятиями и
навыками построения и исследования экономико-математических моделей
для организации эффективного функционирования экономики. Необходимо сегодня развивать такие формы обучения, которые позволили бы
будущим специалистам иметь высокий уровень профессиональной компетентности, возможность ввести новые формы управления экономикой,
органично действовать в условиях развития рыночных отношений,
формировать новые структуры собственности.
В последние годы резко уменьшилось количество часов математики
в средней школе, да и качество преподавания оставляет желать лучшего.
Все это приводит к тому, что в большинстве случаев уровень подготовки
абитуриентов недостаточен для успешного обучения в высшем учебном
заведении. Поэтому необходимо учитывать эти аспекты в преподавании
высшей математики. Особую актуальность приобретает связь лекций и
практических занятий, тесный контакт в работе лектора и ассистента.
Одной из основных форм обучения студентов является лекция. Это
традиционная форма, которая имеет как свои преимущества, так и
недостатки. К одному из недостатков можно отнести пассивность
определенной части студентов, нежелание и неумение их работать на
таком занятии. Для повышения активности учащихся можно предложить
проведение проблемной лекции, лекции-диспута, лекции-конференции и
других видов лекций.
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Необходимо помнить, что практическое занятие является логическим
продолжением работы, начатой на лекции. Во время практического
занятия нужно вызвать интерес к знаниям, полученным на лекции,
добиться того, чтобы студенты эффективно усвоили текущий материал.
Большую помощь в этом могут оказать задачи прикладного характера,
экономико-математические модели. Решением и исследованием таких
задач можно стимулировать познавательный интерес к лекционным
занятиям. Практическое занятие предоставляет возможность применять
индивидуальный подход к учащимся, различные формы и методы
обучения, личностно ориентированные технологии.
Для повышения эффективности лекционно-практической формы
обучения студентов, во время проведения лекционного занятия необходимо основываться на приобретенных практических знаниях и навыках,
стараться заинтересовать и увлечь учащихся интересными примерами,
вызвать интерес к решению подобных примеров на практическом занятии.
Очень важным аспектом этой проблемы является самостоятельная
работа студентов в сфере поиска приложения рассмотренных на лекции
математических методов. Эта работа учащихся является одной из
важнейших форм углубления знаний студентов, развития индивидуальных
способностей и проявления творческой активности учащихся. Самостоятельная работа студентов должна направляться и контролироваться
преподавателем в тесном контакте со студентом.
На лекциях преподаватель может часть теоретических вопросов
выделить для самостоятельного изучения. Причем часть из них объявить
обязательными, с указанием литературы, в которой можно найти нужный
материал. Другая часть вопросов может носить исследовательский
характер. Учащиеся должны самостоятельно найти нужные источники,
сделать подборку материала, разобрать примеры и доказательства, сделать
соответствующие выводы.
Необходимо отметить, что существенную роль в повышении
качества лекционно-практической системы обучения играет тесное
сотрудничество лектора и ассистента, перед которыми стоят единые
педагогические цели. Ассистент должен интересоваться содержанием,
целями и задачами лекции, методикой ее проведения. Лектор должен знать
о результатах проведенных практических занятий, об успехах и неудачах
каждого студента в освоении той или иной темы. Тогда цель подготовки
высококвалифицированного специалиста, способного самостоятельно и
критически анализировать информацию для решения различных проблем,
творчески применять свои знания и умения, повышать свой
профессиональный уровень будет достигнута.
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“СИТУАЦІЇ УСПІХУ” ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
ЯК ЗАСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Т.В.Непомняща,
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ Донецький
національний технічний університет,
м. Горлівка, УКРАЇНА
E-mail: ois242 @adi.net.ua
Прискорення науково-технічного прогресу сприяє значному
підвищенню вимог до працівників в усіх сферах діяльності. За умов
глибинних трансформацій українського суспільства актуальними стають
питання, пов’язані з формуванням в особистості нових компетентностей.
В.Г.Кремень та С.М.Ніколаєнко відзначають: “чим могутніший життєвий
потенціал людини, тим легше їй перебороти кризові ситуації, опанувати
конструктивно-перетворювальну позицію. Усе це, безперечно, висуває
нові вимоги до інтелектуального рівня суспільства, його удосконалення
шляхом освіченості, професіоналізму, багатосторонності, комунікабельності” [1,14].
У нових соціально-економічних умовах вища освіта має відігравати
роль рушійної сили всіх прогресивних перетворень, бо саме перед нею
постала задача формування гнучких, розвинених, сміливих кадрів для всіх
галузей економіки, здатних до інноваційної діяльності.
Під час викладання курсу “Вища математика” студентам факультету
технології”
Горлівського
автомобільно-дорожнього
“Транспортні
інституту довелося стикнутися з їх невпевненістю у своїх можливостях.
Отримавши незадовільну оцінку, такі студенти не намагаються її
виправити, засвоїти навчальний матеріал. Під час особистої бесіди вони
пояснюють свою байдужість наступним чином: “Все марно. В мене всеодно нічого не вийде”, “Я ніколи не розумів математику”, “В мене відсутні
математичні здібності”. Безумовно, за зовнішньою байдужістю приховані
глибокі психологічні проблеми, які заважають успішному та цікавому
навчанню студентів, а в майбутньому можуть стати перепоною на шляху
до самореалізації у сучасному суспільстві. Саме тому перед викладачами
вищих навчальних закладів постає задача виховання впевненості студентів
у своїх можливостях. Що стосується студентів з високим рівнем
навчальних досягнень, то в роботі з ними також потрібно орієнтуватися на
виховання ініціативності, творчого підходу до виконання завдань, щоб
сприяти не лише пізнавальному, але й соціальному, творчому розвитку
особистості.
Цілком закономірно, що формування творчих, ініціативних фахівців,
здатних до інноваційної діяльності, можливе лише в межах особистіснодіяльнісного підходу до освіти, який “припускає рівноправні, партнерські
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стосунки учасників освітнього процесу. Викладач і студент виступають як
суб’єкти діяльності в єдиному цілісному навчально-виховному процесі” [2,
11].
Для формування впевненості студентів у своїх можливостях
доцільно створювати “ситуації успіху”. Успіх – це певне навчальне
досягнення, що супроводжується визнанням та позитивною оцінкою
викладача чи академічної групи.
Завдання викладача полягає у створенні подібної ситуації, наданні
допомоги студенту у подоланні труднощів. “Відчуття успіху” необхідне у
будь-якій діяльності, тому що воно є сильним стимулом подальшої роботи,
джерелом натхнення для подолання труднощів. Отже, ситуації успіху
необхідні всім студентам без виключення, але, створюючи подібні ситуації
викладач має орієнтуватися на індивідуальність студента та його ставлення
до предмету.
Наведемо приклад створення ситуації успіху для студента з високим
рівнем навчальних досягнень на занятті з “Вищої математики” в Горлівському автомобільно-дорожньому інституті. В межах внутривузівської
конференції студенту було запропоновано підготувати доповідь за певною
темою курсу “Вищої математики”. Зазначимо, що обраний студент
протягом всього періоду навчання в інституті проявляв інтерес до
предмету, сумлінно виконував навчальні завдання. Участь у конференції
була покликана стати черговим етапом на шляху до самореалізації
студента у навчанні. Важливо було заздалегідь попередити студента про
конференцію, виділити певний час для консультацій, надати необхідні
поради щодо вибору теми, підбору матеріалу, побудови виступу. Отже,
разом з викладачем була обрана тема доповіді: “Чудові криві”. Для
побудови малюнків використана програма GRAN1, були знайдені
історичні відомості про кожну з кривих, приклади використання кривих у
механізмах машин. Доповідь було зроблено на практичному занятті з
“Вищої математики” та отримано схвальні оцінки з боку студентів та
викладача. Зазначимо, що після конференції студент почав шукати
нестандартні розв’язки типових задач, обирати більш складні завдання.
Пошук, плідна робота приводять до виконання поставленого
завдання, для студента настає ситуація переживання успіху, він відчуває
себе активним суб’єктом діяльності, в нього виникає особистісний мотив
навчання й актуалізується саморозвиток особистості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М. Вища освіта в Україні. Навчальний
посібник. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
Самовдосконалення
викладача.
Навчально2. Лосєва Н.М.
методичний посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 300 с.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ ПО ВИВЧЕННЮ
ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Ю.І.Овсієнко,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: ovsienkoyulia@online.ua
Вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни “Вища
математика (за фаховим спрямуванням)” відбувається на лекційних
заняттях. Згідно навчального плану та “Положення про організацію
навчального процесу в Полтавській державній аграрній академії” [1] деяка
(приблизно 50%) частина загального часу, відведеного на вивчення
дисципліни (108 год) передбачена на самостійне опрацювання.
Таким чином, протягом 54 годин викладач організовує та контролює
самостійну навчальну діяльність студента, яка включає в себе: підготовку
до лекцій, до практичних занять, до заходів контролю і т.п.
Детально розглянемо першу складову самостійної роботи – підготовку
до лекцій. Її основною метою є вивчення (повторення) теоретичного
матеріалу. Такий вид самостійної діяльності студента розглядаємо в двох
аспектах:
− випереджальна самостійна підготовка до лекції, робота над
теоретичним матеріалом на повторення (вивчення);
− самостійна робота після лекції над засвоєнням нового
теоретичного матеріалу.
Вибір виду самостійної діяльності студента, спрямованої на засвоєння
теоретичного матеріалу залежить від дидактичних цілей лекції, її тематики.
Навчальна
дисципліна
“Вища
математика
(за
фаховим
спрямуванням)” містить три блоки змістових модулів, перші два з яких
частково або повністю включають матеріал шкільного курсу математики.
Тому метою організації випереджальної самостійної роботи є актуалізація
необхідних знань, умінь та навичок студентів для формування на їх основі
нових понять, засвоєння теоретичних положень.
Організація випереджальної самостійної дільності студентів,
спрямованої на вивчення теоретичного матеріалу передбачає кілька етапів:
1) підготовка дидактичного матеріалу для самостійного вивчення
(повторення), який заздалегідь видається для опрацювання із чіткою
вказівкою термінів перевірки рівня його засвоєння;
2) попередній контроль вивчення (повторення) теоретичного матеріалу
у вигляді комп’ютерного тестування або письмового (усного) опитування,
матеріалу, необхідного для подальшого вивчення на його основі нового.
З метою підвищення ефективності самостійного вивчення теоретичного
матеріалу студентами-аграріями, необхідною умовою є створення методичних
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розробок, із включенням дидактичних карт для конкретного року набору із
зазначенням всіх видів навчальної діяльності, дат і термінів проведення
заходів контролю. Ознайомлення зі списком екзаменаційних запитань на
початковому етапі вивчення дисципліни, дозволить більш плідно і раціонально
організовувати як самостійну роботу студентів, так і аудиторну.
Серед вимог до розробки дидактичного матеріалу, зокрема для
випереджальної самостійної роботи студентів відмітимо його основні
складові: тема; мета; розширений план; номери із списку основної літератури
із вказівкою сторінок, якщо потрібно список додаткових джерел інформації,
адреси електронних сайтів, що містять навчальні матеріали; основні
теоретичні положення теми повинні бути висвітлені у вигляді короткого
конспекту, при необхідності, наведено приклади розв’язання типових
практичних завдань для ілюстрації теоретичних положень; в кінці до кожної
теми перелік контрольних запитань, що відображають зміст теоретичного
матеріалу, глибину його розуміння; на завершення, доцільно помістити зразок
тесту із запитаннями теоретичного характеру. Складові дидактичного
матеріалу можуть доповнюватись та змінюватись, залежно від рівня
навченості та научуваності аудиторії, специфіки навчального матеріалу і т.п.
Для організації різнопланової самостійної навчальної діяльності
студентів ефективним є створення та використання електронних підручників,
застосування комп’ютерної техніки, навчальних програм типу GRAN,
STATISTICA, MathCAD, DERIVE, електронних таблиць Excel та ін.
Враховуючи різний рівень навченості першокурсників, з метою
досягнення необхідного рівня знань кожним студентом, викладач повинен
планувати і проводити консультаційну роботу, що переслідує дві мети:
−
запобігання, уточнення невідповідності в підготовці або
засвоєнні знань залежно від виявлених прогалин;
корекція пізнавальної і практичної діяльності студентів.
−
Отже, цільове призначення випереджальної самостійної роботи по
вивченню теоретичного матеріалу полягає в актуалізації наявних знань на
основі яких формуються зв’язки з новим матеріалом. За результатами
контролюючих заходів викладач має інформацію про стан готовності
студентів до сприймання, засвоєння нових знань і способів діяльності, на
основі яких матеріал наступної лекції підбирається відповідним чином,
доповнюється прикладами, ілюстраціями, презентаціями.
Що ж до самостійного вивчення теоретичного матеріалу після
лекцій, то його метою є закріплення знань, узагальнення відомих положень
теорії й усвідомлення на їх основі нових.
ЛІТЕРАТУРА
1. Збірник нормативно-правових документів з питань вищої освіти /
Уклад. Т.Д.Іщенко, Н.А.Демешкант, Л.Л.Білан, М.П.Хоменко. – К.:
Аграрна освіта, 2006. – 365 с.
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ПРО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ НА ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ НАУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
О.П.Олійник,
Національний авіаційний університет,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: OliynikSveta@ukr.net
В умовах кредитно-модульної системи навчання організація процесу
навчання вищої математики в технічних ВНЗ потребує переосмислення і
удосконалення. Відсутність іспиту з математики як семестрового
контролю призводить до відсутності процесу узагальнення та
систематизації набутих знань студентом протягом всього семестру. Тому
іспит з вищої математики у вищих навчальних закладах має залишатися
обов’язково і враховуватись в системі оцінювання з достатньо вагомим
коефіцієнтом. Скорочення аудиторних годин в навчальних програмах з
вищої математики призводить до інформаційного перевантаження при
самостійній роботі студента та неповноцінного засвоєння навчального
матеріалу в цілому. А зменшення сумарної кількості годин на вивчення
вищої математики на деяких технічних спеціальностях НАУ призводить
ще й до вилучення деяких тем з навчальної програми. Тому досить
актуальним в таких випадках є застосування різних форм аудиторної та
самостійної роботи студентів. Наприклад, проведення лекційних занять у
формі бесід, на яких лектор обговорює зі студентами найактуальніші
моменти теми та відповідає на ті питання, які в них виникають після
самоопрацювання навчального матеріалу, який роздавався лектором на
попередній лекції. При цьому необхідно на кожній лекції вибірково
проводити опитування по опрацьованому матеріалу, що забезпечить
контроль і ефективність самостійної підготовки студентів. В такому
випадку лекційні заняття перетворюються здебільшого на закріплення
навчального матеріалу, який студенти попередньо самостійно опрацювали
вдома. Зрозуміло, що така форма проведення лекцій доступна для
студентів, які мають достатній рівень знань з елементарної математики.
Тому досить актуальним при цьому була б диференціація студентів по
групам за рівнем знань з математики та профілюючих дисциплін.
При кредитно-модульній системі навчання значна увага приділяється
самостійній діяльності студента. Організація самостійної роботи студента
сьогодні, як правило, носить індивідуальний характер. Застосування
комп’ютерних технологій при організації та контролі індивідуальної
роботи студентів може забезпечити лише ефективність контролю її
виконання, але не дає стимулу студентам для якісного виконання роботи.
Для появи такого стимулу зручно створювати бази задач для
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індивідуальної роботи студентів, в яких задачі мають розбиватися
групками по різних темах, розділах програми та видах задач. При цьому
задачі в кожній утвореній підгрупі краще підбирати однотипними.
Завдання ж модульних контрольних робіт, які виконуються на практичних
заняттях і результати написання яких мають досить високий коефіцієнт
вагомості в системі оцінювання, можна випадковим чином за допомогою
комп’ютера вибирати із утворених баз задач для індивідуальної роботи, що
і забезпечить стимул студентам для ефективного виконання ними їх
індивідуальних робіт. Зрозуміло, що у різних варіантах однієї МКР або
індивідуальної роботи має зберігатися однотипність відповідних завдань,
щоб забезпечити рівні можливості для всіх студентів. База задач для
індивідуальної самостійної роботи студентів має обов'язково систематично
оновлюватися, що забезпечить не лише високий рівень її захисту, а й
достатньо підвищить якість котролю виконання як індивідуальної
самостійної роботи, так і аудиторної роботи при написанні МКР
студентами. Аналогічний підхід в організації самостійної роботи студентів
буде доречним і для заочної та дистанційної форм навчання.
Останні роки спостерігається зниження базового рівня знань з
математики серед абітурієнтів технічних ВНЗ. Низький базовий рівень
знань з математики серед абітурієнтів технічних спеціальностей НАУ
значною мірою позначиться на подальшому вивченні ними математики,
тобто вищої математики, а як наслідок і вивченні інших, пов’язаних з
математикою, дисциплін. Щоб уникнути таких проблем актуально було б
ввести додатково курс з елементарної математики, а при можливості
укомплектовувати групи не лише за спеціальностями, а й за рівнем знань з
профілюючих дисциплін.
Сучасне суспільство потребує від технічних ВНЗ підготовки
фахівців, які здатні адаптуватися у практичній діяльності, набувати нові
знання та вміти їх застосовувати, виділятити найактуальніші проблеми і
вміти знаходити ефективні методи їх вирішення. Тому розглядаючи
систему організації навчального процесу при вивченні вищої математики в
умовах
кредитно-модульної
системи
навчання
на
технічних
спеціальностях НАУ необхідно акцентувати увагу на шляхи її реалізації:
удосконалення навчальних програм з математики, укомплектування
навчальних груп з врахуванням рівня знань студентів з математики та
профілюючих дисциплін, застосування інноваційних технологій навчання,
творчого підходу до розробки, проведення і перевірки модульних
контрольних робіт та керування індивідуальною роботою студентів,
залучення студентів до науково-дослідницької роботи, якісне оновлення
бази навчально-методичного забезпечення, регулярне підвищення
професійної кваліфікації викладачів.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
О.Л.Павлов,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Е-mail:Alex4909@gmail.com
Необхідність суттєвих змін у підготовці вчителя математики
пов’язана з впровадженням у вітчизняну освіту сучасних підходів і
технологій навчання. Вчитель не може реалізувати інноваційне навчання,
якщо його підготовка здійснювалась на традиційних засадах.
Система підготовки вчителя складна гуманітарна система. Якість цієї
підготовки суттєво змінити можна лише шляхом системних змін. Локальні
зміни, за принципом «додатковості», коли до традиційного змісту
додається сучасний, не здатні суттєво вплинути на загальний стан
підготовки вчителя. Головним засобом перебудови змісту педагогічної
освіти є виділення основних видів професійної діяльності вчителя, їх
психолого-педагогічний аналіз і адекватне моделювання у навчальному
процесі. У цьому полягає сутність діяльнісного підходу у підготовці
вчителя [1, 2].
Посилення фундаментальності психолого-педагогічної підготовки і
разом з цим прикладної спрямованості є необхідною умовою забезпечення
готовності вчителів до діагностики і розвинення когнітивної і афективної
сфер учнів, що передбачають майже всі сучасні підходи і технології.
Нагальною є проблема модернізація методичної підготовки вчителів
математики. Фундамент цієї підготовки закладається у курсі «Методика
навчання математики», зміст якого не відповідає сучасним викликам –
забезпечення готовності до формування пізнавальних мотивів,
застосування технологій поставлення цілей і психолого-педагогічних
закономірностей учіння, структуризації і диференціації змісту навчання за
різними ознаками, формування понятійного мислення, психологопедагогічного аналізу навчальної діяльності за різними вимірами
(предметним, когнітивним, аксіологічним), застосування моделювання у
навчанні математики, сучасних методів оцінювання навчальних досягнень
учнів, організації коригувальної діяльності. Наведений перелік вимог до
методичної підготовки далеко не повний. Але й його достатньо, щоб
аргументувати необхідність радикального оновлення методики навчання
математики.
Найбільші труднощі у перебудові методики навчання математики
пов’язані з розділом “Окремі методики навчання математики”.
Нормативний характер цього розділу, побудованого на узагальненні
досвіду не відповідає сучасним вимогам до змісту навчання.
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Вчитель повинен вміти здійснювати логіко-дидактичний аналіз
змісту, що передбачає виявлення ролі даного змісту у навчанні математики
і когнітивному розвиненні учнів, діагностичний опис цілей його вивчення,
логіко-структурний аналіз змісту, психолого-педагогічний аналіз способів
діяльності. На основі логіко-дидактичного аналізу змісту вчитель повинен
вміти здійснювати його методичний аналіз, пов’язаний з вибором підходів
до формування основних понять, вивчення основних тверджень,
формування орієнтовних схем розв’язання типових навчальних задач,
враховуючи психолого-педагогічні особливості учнів. Завершує
проведений аналіз технологічне проектування навчання змісту на засадах
діяльнісного підходу. Оволодіння вказаними схемами і складає основу
методичної підготовки вчителя математики.
Готовність до диференційованого навчання математики одного з
головних засобів гуманізації математичної освіти, її особистісної
спрямованості є однією з найважливіших вимог сьогодення. Ії
забезпечення пов’язано з оволодінням різними технологіями, моделями
управління процесом навчання. Взагалі забезпечення готовності до
технологічного проектування навчання є обов’язковою вимогою у
підготовці вчителя.
На особливу увагу заслуговує проблема підготовки вчителя до
навчання математики у профільній школі. Це комплексна проблема, яка
стосується усіх складових підготовки вчителя. Вона полягає у дослідженні
особливостей підготовки вчителя математики до управління навчальною
діяльністю учнів в інформаційному середовищі навчання, спроєктованому
на особисто-діяльнісному, компетентнісному, дослідницькому підходах, і
реалізації цих особливостей в організації підготовки, навчальнометодичному її забезпеченні.
У доповіді представлено досвід лабораторії з проблем математичної
освіти Донецького національного університету у створенні науковометодичного супроводу розв’язання вказаних проблем у відповідності зі
шляхами оновлення змісту шкільної математичної освіти [3].
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В связи с изменением и пересмотром ценностей и целей высшего
образования развитие студента в процессе обучения предполагает
формирование творчески активной и социально зрелой личности. В свою
очередь существенно изменилось отношение студентов к учебному
процессу. Современный студент – это человек, который должен понять
значимость, важность своей работы, что он получит в результате её
выполнения. Значит, возросла необходимость поиска рычагов, способных
побудить студента к активной творческой деятельности.
Наиболее важными моментами являются: четкая постановка задачи и
объяснение перспектив, которые могут открыться перед исследователем
при её решении; ориентация на имеющиеся базовые знания студентов;
учет индивидуальных, психологических особенностей учащихся; наличие
положительных эмоций в процессе обучения и решения задачи.
Наличие стимула в осуществлении умственной активности – это
также не мало важный фактор в пробуждении творческой активности
учащегося, например, надежда на получении награды. В качестве такого
стимула может быть использована балльно-рейтинговая система оценки
деятельности студента. Однако самым хорошим стимулом для учения
является интерес, который вызывает у учащегося изучаемый материал, а
лучшей наградой за интенсивную умственную деятельность –
наслаждение, доставляемое такой деятельностью.
Обязательным условием успешного творческого процесса является
последовательность фаз творчества: “Всякое человеческое познание
начинается с созерцаний, переходит от них к понятиям и заканчивает
идеями” (Кант) [3].
Современные методы обучения, к которым относятся: проблемный
(перспективный), лабораторный, программированного обучения, эвристический, построения математических моделей, аксиоматический и др., главным
образом ориентированы на обучение не готовым знаниям, а деятельности по
самостоятельному приобретению новых знаний, т.е. деятельности, стимулирующей проявление творческой активности.
В последнее время существенное внимание уделяется аксиологическим
аспектам обучения. Формированию целей и ценностей современного
образования, ориентированных на получение высокопрофессионального
творческого специалиста, а не только на получение диплома, способствует
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внедрение в высшую школу технологии контекстного обучения с
использованием интерактивных методов. Групповое решение задач
разного уровня сложности, связанных с будущей профессией, вызывает
живой интерес у студентов к учебному процессу. Выполняя задания по
самостоятельному составлению такого рода задач, они в полной мере
проявляют и развивают свои творческие способности.
Важно отметить роль математики в интенсификации творческой
активности учащихся. Именно при изучении высшей математики студенты
учатся исследовать природные и технические процессы в их живой
изменчивости, а не статической неподвижности, решение математической
задачи, как правило, предполагает изобретения, специально ведущего к
поставленной цели рассуждения, и тем самым становится – пусть весьма
скромно – творческим актом. Именно этот творческий, исследовательский
характер математических знаний более чем что-либо другое влечет к себе
молодые силы растущего и крепнущего интеллекта учащегося [2].
Проблемы творчества и интенсификации творческой деятельности
актуальны для ученых разных направлений: философов, психологов,
педагогов, методистов. “Все наши педагогические усилия должны быть
направлены на то, чтобы в максимальной мере заставить школьника
усвоить материал в порядке активной работы над ним, всеми средствами
насыщая эту работу элементами самостоятельности и хотя бы самого
скромного творчества” [5]. Сказанное в полной мере относится и к
обучению студентов.
В частности, проблема математического творчества до сих пор
разработана не достаточно, хотя усиление творческого начала в обучение
математике, особенно в настоящее время, является весьма важной. От того,
как элементы творческой деятельности будут внедряться, и развиваться в
вузе, зависит будущее информационного общества.
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Однією з новітніх технологій, що дозволяє проектувати навчальну
діяльність, є моделювання навчальної предметної області, або предметне
моделювання студента [1, 2]. Нормативною моделлю студента називають
знання про те, яким повинен стати студент в результаті навчання, тобто вимоги
до його кінцевого стану. Нормативна модель студента, складена з кожного
окремого навчального предмету, називається предметною моделлю студента,
або моделлю навчальної предметної області. В роботі [3] описано
п’ятикомпонентну предметну модель студента, що складається з тематичної,
семантичної, процедурної, операційної і функціональної частин.
Метою роботи є побудова операційної компоненти предметної моделі
студента технічного університету з розділу «Векторна алгебра» дисципліни
«Вища математика», що викладається студентам інженерно-економічних
спеціальностей. Вона являє собою систему вмінь, що повинні бути сформовані
у результаті вивчення певної дисципліни, Основою для побудови якої є
послідовний характер формування вмінь і умова наявності раніше сформованих
вмінь в структурі предметних вмінь [2].
Для формування будь-якого вміння необхідні знання і інші вміння,
якими до цього часу необхідно вже оволодіти (рис. 1).
Вміння, що
формується
Сформовані
вміння

Знання

Рис. 1. Схема формування вміння
Сукупність необхідних знань, поданих у дискретному вигляді, називають
спектром знань предметного вміння, а сукупність необхідних вмінь – спектром
вмінь [2].
Засвоєння якого-небудь навчального предмету означає послідовне
засвоєння вмінь з декількох блоків, що складають систему вмінь. Ці вміння
можуть бути розподілені за рубриками: базові, методологічні, загальні,
предметні.
Предметні вміння можуть бути розподілені на дві групи – прості і
складені. Прості предметні вміння – це вміння, для реалізації яких необхідно
виконати тільки одну предметну дію. Складені вміння складаються з декількох
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простих предметних вмінь, їх реалізація вимагає виконання декількох
предметних дій. Важливо відмітити, що складене вміння може бути сформовано
тільки тоді, коли сформоване кожне вміння, що входить до його складу.
Розглянемо, наприклад, предметне вміння з векторної алгебри «визначати
координати вектора». Сформувати це вміння фактично означає сформувати цілу
низку вмінь:
• визначати координати вектора за наданими координатами його кінця та
початку;
• визначати координати вектора за наданим модулем і напрямними
косинусами;
• визначати координати вектора за наданими координатами його орта;
• визначати координати вектора за наданими розвиненням за декартовим
базисом.
Таким чином, вміння «визначати координати вектора» є складеним, і всі
перераховані вище вміння складають його спектр вмінь.
Для того, щоб скласти спектр знань предметного вміння, необхідно виділити
семантичну компоненту предметної моделі студента. Зазвичай вона подається у
вигляді так званого семантичного конспекту і являє собою повний набір лаконічно
поданих думок предметної області, або так званих семантичних фактів.
Для виділення спектру знань предметного вміння необхідно поставити
йому у відповідність певні висловлювання семантичного конспекту. Так,
наприклад, простому вмінню «визначати, чи є об‘єкт вектором» відповідає два
семантичних факти:
1. Напрямленим відрізком називається відрізок, для якого визначені
початкова і кінцева точка.
2. Вектором називається напрямлений відрізок.
Операційна компонента предметної моделі студента уявляє собою
ієрархічну багаторівневу систему вмінь, в якій для кожного вміння визначено
склад і спектр знань вміння. Спектр вмінь складеного предметного вміння
вказується у вигляді підпунктів того пункту операційної компоненти
предметної моделі, що описує певне вміння. Прості предметні вміння спектру
вмінь не мають. Оскільки вміння формуються шляхом вирішення задач, то
операційна предметна модель дає змогу визначити характер задач, які треба
вирішити студенту, щоб засвоїти певний розділ дисципліни.
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Л.С.Пуханова,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: puhanov@rambler.ru
Особливості сучасного етапу розвитку нашого суспільства пов'язані
з розробкою нових стратегій розвитку економіки, що зумовлює
розв'язування економічних проблем на більш високому науковому рівні.
Невід'ємною умовою успіху України в цій перебудові є підготовка
високоосвічених кадрів, від знань і умінь яких значною мірою залежить як
економічний розвиток нашої країни та підвищення її статусу в
європейському просторі, так і власна конкурентоспроможність на ринку
праці, в тому числі й міжнародному. Зазначене ставить перед колективами
вищих навчальних закладів нові вимоги до якості фахової освіти.
Важливим чинником формування високого рівня економічної освіти
є забезпечення якісної математичної підготовки. Грунтовні знання та
вміння застосовувати математичні методи до економічних розрахунків
закладають основи успішного засвоєння дисциплін економічного циклу.
Аналіз педагогічної наукової літератури свідчить про те, що
досліджувана проблема розглядається вченими з різних аспектів: це
питання, пов'язані з реформуванням та вдосконаленням якості освіти,
змісту підготовки. Особлива увага дослідників приділяється модернізації
навчально-виховного процесу.
Разом з тим, слід підкреслити, що існуюча система підготовки
фахівців економічного профілю з математичних дисциплін не в повній мірі
задовольняє сучасним потребам:
– у більшості випускників слабкі навички використання
математичних методів при вивченні економічних дисциплін,
– недостатньо уваги приділяється професійному спрямуванню
навчання; створенню умов формування інтересу і потреб до майбутньої
професійної діяльності, розуміння значущості математичних знань для
практичної
діяльності;
розвитку
професійно-значущих
якостей;
упровадженню педагогічних інновацій, спрямованих на забезпечення
професійної готовності майбутніх фахівців.
Зазначені недоліки вказують на існування педагогічної проблеми, що
вимагає спеціальних досліджень як у теоретичному, так і в методичному
аспектах.
За результатами власного дослідження можна стверджувати:
професійна підготовка студентів економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів у процесі навчання математики набуває ефективності,
якщо:
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– формується професійна готовність майбутніх фахівців до
практичної діяльності з урахуванням сучасних вимог суспільства і ринку
праці до професійних знань;
– здійснюється узгодження змісту навчання з економічною освітою,
що передбачає посилення інтеграційних зв'язків з дисциплінами
економічного циклу та розв'язування прикладних задач;
– реалізується впровадження методів, форм і технологій навчання, що
спрямовані на успішне опанування теоретичними основами, практичними
вміннями і навичками; розвиток професійно-значущих якостей; формування
усвідомлення важливості математичних методів для практичної діяльності;
– забезпечується ефективна організація контролю навчання.
Зміст математичної підготовки майбутнього економіста має
розглядатися як відображення взаємозв’язку між суспільними вимогами та
економічною освітою, який повинен вивести фахівця на світовий рівень
акредитації, а якість математичної підготовки – як готовність випускника
до впровадження математичних методів у майбутній різноплановій й
багатоаспектній професійній діяльності в умовах конкурентоздатності і
ринку праці.
Провідними напрямами підвищення ефективності математичної
підготовки студентів економічних спеціальностей є:
– реалізація професійної спрямованості навчання;
– посилення інтеграційних процесів;
– впровадження педагогічних інновацій;
– врахування ціннісно-мотиваційних та психолого-педагогічних
аспектів.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АЛГЕБРИ І ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ
І.А.Сверчевська,
Житомирський держ. університет ім. Івана Франка,
м. Житомир, УКРАЇНА
E-mail: iryna_sver@ukr.net
У сучасний період інтеграції вищої освіти України у Європейський
освітній простір особливо актуальним є формування у студентів
університетів уміння самостійно здобувати нові знання та навчатися
протягом усього життя. Згідно з навчальними планами значно збільшено
кількість навчального часу, відведеного на самостійну підготовку [3, с. 11],
тому важливим завданням навчання є правильна організація ефективної
самостійної роботи студентів [1, с. 53]. Основним фактором є мотивація
самостійної навчальної роботи і розвиток інтересу студентів до дисципліни,
що вивчається. Особливої уваги потребує і проблема професійної самоосвіти.
У своїх наукових роботах Н.В.Ванжа, М.Т.Гарунов, Б.П.Єсипов,
І.Я.Лернер, П.І.Підкасистий, О.Я.Савченко, Н.Г.Сидорчук досліджували
принципи, форми і методи організації самостійної роботи. Під
самостійною роботою, як і [2], розуміємо будь-яку діяльність особистості,
яку вона здійснює з метою досягнення поставлених перед нею цілей без
участі керівника. А під самоосвітою – специфічний вид діяльності, в ході
якої завдяки самостійному визначенню цілей особистість задовольняє свої
пізнавальні потреби або вдосконалює свої здібності, якості та властивості
особистості [2].
Першочергове завдання університетів – виховання у студентів,
майбутніх фахівців, принципово нового відношення до навчання,
формування самостійності як риси характеру, навчання методів
проведення наукових досліджень, виховання потреби у самостійному
здобутті знань, подальшій неперервній самоосвіті.
Організація навчального процесу з математики передбачає вивчення
теоретичного матеріалу, застосування його до розв’язування практичних
завдань, контроль та оцінку набутих знань, умінь, навичок. Зосередимо
увагу на вивченні нормативних дисциплін лінійна алгебра та алгебра і
теорія чисел студентами фізико-математичних відділень університетів. Для
організації самостійної роботи студентів під час вивчення цих дисциплін
пропонується навчальний посібник, який може використовуватися на всіх
етапах навчального процесу.
Структурною особливістю посібника є розгляд окремими змістовими
лініями лінійної алгебри та алгебри і теорії чисел. Кожна з дисциплін
розділена на дві частини: лінійна алгебра на – 1) системи лінійних рівнянь
та 2) лінійні простори, лінійні оператори; алгебра і теорія чисел на –
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1) алгебра многочленів та 2) теорія чисел. Структура кожної частини має
такі складові: навчальна програма, розділена на розділи-модулі; теоретичні
відомості; приклади розв’язання задач до кожного розділу-модуля;
індивідуальні завдання для самостійного розв’язування задач; література.
Роботі над індивідуальними завданнями повинна приділятися значна
увага, оскільки це один з найважливіших видів навчальної діяльності, що
розвиває у студентів уміння самостійно навчатися. Щоб уникнути
труднощів під час самостійного розв’язування задач, можна запропонувати
поетапні підказки різного рівня. Так, у посібнику вміщено вказівки на
літературу, яку слід опрацювати, а також теоретичні відомості. Повторення
теоретичних положень, що стосуються запропонованої задачі, може дати
поштовх до вибору способу розв’язання задачі. Це може бути підказкою
першого рівня. Якщо студенту після вивчення теоретичних відомостей
важко знайти шлях розв’язання, то пропонується розібрати готове
розв’язання подібної задачі за посібником (підказка другого рівня).
Врешті-решт студент може розв’язати своє індивідуальне завдання за
аналогією з розв’язанням, поданим у посібнику.
Посібником можна користуватися для проведення контролю та
оцінювання навчальних досягнень студентів. Індивідуальні завдання за
вказаними варіантами можуть бути запропоновані як задачі для
аудиторних і самостійних контрольних робіт, а також як додаткові
завдання для підготовки до контрольних робіт або екзамену.
Вивчення нормативних математичних дисциплін лінійна алгебра та
алгебра і теорія чисел з використанням запропонованого посібника значно
покращує рівень підготовки студентів. Робота з посібником спонукає їх до
самостійного пошуку знань, створює оптимальні умови для самостійного
навчання, розвиває ініціативу, самостійність, створює основу для якісного
оволодіння спеціальними знаннями.
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КОНЦЕПЦІЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
„ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА” В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОЇ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
С.П.Семенець,
Житомирський держ. університет ім. Івана Франка,
м. Житомир, УКРАЇНА
Е-mail: Serqij.Semenets@zu.edu.ua
З огляду на існуючий стан розвитку математичної освітньої ми дійшли
висновку, що одним із основних її протиріч є невирішеність проблеми учіння
математики, яка є найбільш складною і найменше опрацьованою, а в
методичному плані – перебуває лише на початковому етапі дослідження.
Метою вивчення курсу елементарної математики в системі розвивальної
освіти є:
1) розвиток науково-теоретичного мислення студентів;
2) формування
суб’єктів
навчально-професійної
(навчальної
математичної) діяльності;
3) формування суб’єктів учіння математики;
4) становлення особистостей як суб’єктів життєдіяльності.
Ми апелюємо до думки видатного психолога Л.С. Виготського про те, що
навчання свою провідну роль у розумовому розвитку здійснює, перш за все,
через зміст засвоєних знань [1]; до ідеї розробника теорії розвивального навчання
В.В. Давидова стосовно того, що основою розвивального навчання слугує його
зміст, від якого похідні методи (або способи) організації навчання [2].
З позицій розвивального підходу курс „Елементарна математика” має
будуватися у відповідності до таких положень:
1. Зміст навчального матеріалу має відповідати цілям розвивального
навчання та визначатися на основі „зон ближчого розвитку” студентів, які
згідно вчення Л.С. Виготського, створюються в процесі спілкування та
співробітництва із викладачем (ученим) і товаришами, орієнтують на
здійснення самостійної (колективно розподіленої та індивідуальної) навчальнопізнавальної діяльності. Дискредитація традиційно прийнятої установки на
одержання готових знань – одна із головних концептуальних вимог
розвивального навчання (у цьому його інновація і найсуттєвіша відмінність
від традиційного).
2. До змісту навчання мають входити не тільки система теоретичних
понять, на основі якої формується структура навчальної дисципліни, але й
методологічні принципи одержання (відкриття) нових знань, способи
навчально-пізнавальних дій, теоретичні методи пізнання та мислення, які
належать до загальнонаукових.
3. Зміст навчання має бути структурований та зведений до єдиної
логічної основи, включати методологічні засади та структури математики як
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науки (згідно досліджень Бурбакі). Увесь навчальний матеріал розбитий на
взаємопов’язані змістові блоки (модулі), у кожному з яких сформульовані
відповідні змістові узагальнення (основні відношення, теоретичні поняття та їх
властивості, узагальнені способи дій, методи розв’язування типових задач).
4. Усі теоретичні поняття мають вивчатися, починаючи з аналізу умов їх
походження та розвитку (генези). Навчання є розвивальним, якщо воно
розв’язує проблему походження теоретичних знань.
5. Змістом навчання мають бути різного виду моделі, схеми, зокрема,
семіотичний компонент математичної освіти.
6.Вирішальна роль у змісті навчання має належати різного виду задачам,
оскільки саме в процесі реалізації задачного підходу здійснюється формування та
розвиток навчально-професійної діяльності студентів. Розроблена нами теорія
задач розвивальної математичної освіти ґрунтується на принципі розвивальної
наступності, згідно з яким кожен наступний тип розв’язуваних задач
вирізняється від попереднього вищим рівнем змістового теоретичного
узагальнення. Перший рівень задачної системи передбачає постановку
прикладних, практичних задач; другий – навчальних, третій – навчальнотеоретичних; четвертий (найвищий) рівень – навчально-дослідницьких задач.
Особливою задачею на кожному рівні теоретичного узагальнення є рефлексія, що
розв’язується на основі самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.
7. Зміст навчання має задовольняти вимогу фундаментальності освіти.
Обсяг теоретичних знань, засвоєних способів навчально-пізнавальних дій має
бути достатнім для самостійного продовження навчання, проектування
індивідуальної траєкторії учіння.
Концепція розвивальної освіти передбачає виділення „клітинки” –
генетично вихідного теоретичного поняття, на основі якого розкривається
сутність усієї різноманітності навчального матеріалу в структурах його
теоретичної та практичної (задачної) складових. Вважаємо, що такою
„клітинкою” в курсі елементарної математики є системоутворююче поняття
„математична модель”.
Вивчення змістових компонентів елементарної математики має
здійснюватися шляхом сходження від абстрактного (загального) до
конкретного на основі розробленого нами розвивально-задачного методу
навчання математики [3].
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О СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ И ФОРМИРОВАНИИ
ЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВВОДНОМ КУРСЕ
МАТЕМАТИКИ НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕДВУЗА
И.Е.Сергеева,
Московский гос. педуниверситет,
г. Москва, РОССИЯ
E-mail: iriskaser@mail.ru
Содержательные линии какого-либо курса на практике часто
отождествляют с соответствующими основными разделами этого курса, что не
совсем правильно. Несмотря на то, что названия соответствующих основных
разделов и содержательных линий зачастую совпадают, последние являются
также способом структурирования учебного материала курса.
Перечислим основные разделы Вводного курса математики (ВКМ),
возрожденного с логически ориентированным содержанием в 2006/07 уч.г. на
математическом факультете МПГУ после многолетнего перерыва [2]:
Введение. Язык теории множеств. I. Математические предложения и их
логическое строение. II. Математические определения и теоремы, их логическое
строение. III. Математические рассуждения и их логическое строение. Методы
доказательства. IV. Функции.
Все разделы ВКМ тесно связаны друг с другом. Эта связь отражается во
взаимосвязях между содержательными линиями.
В рамках ВКМ можно выделить три основные содержательные линии:
теоретико-множественную, логико-языковую и логико-дедуктивную линии.
Эти линии соответствуют основным логическим компетенциям, которые мы
формируем у студентов в рамках ВКМ. Рассмотрим каждую из этих
содержательных линий подробнее.
Теоретико-множественная линия развивается от первого знакомства
студентов с понятиями "множество" и "элемент множества" до теоретикомножественного уточнения понятия функции, соответствующего его
уточнению в курсе алгебры. Она непосредственно связана с формированием
теоретико-множественных компетенций студентов. Эта линия охватывает такие
вопросы как операции над множествами и их основные свойства, связь между
множеством решений системы (и совокупности) уравнений или неравенств и
множествами решений составляющих ее уравнений или неравенств и
некоторые другие вопросы.
Логико-языковая линия является наиболее важной, доминирующей
содержательной линией ВКМ. Она непосредственно связана с формированием
логико-языковых компетенций студентов. Эта линия охватывает такие вопросы
как распознавание и правильное конструирование выражений и предложений
математического языка; корректное использование кванторных слов и
логических союзов; корректная запись предложений при помощи логических
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символов; перевод символической записи предложений на естественный язык;
восстановление опущенных кванторных слов в формулировках определений и
теорем; выявление и анализ логической структуры определений и теорем;
переход от условной к безусловной форме теоремы и наоборот; построение
обратного, противоположного и контрапозитивного данному предложений;
равносильные преобразования предложений; преобразование отрицания
данного неэлементарного предложения к равносильному ему предложению в
позитивной форме; использование терминов "необходимо" и "достаточно".
Логико-языковая линия является сквозной во Вводном курсе математики,
она проявляется при изучении практически любой темы этого курса.
Логико-дедуктивная линия тесно связана с формированием логикодедуктивных компетенций студентов. Она охватывает такие вопросы как
выявление и анализ логической структуры элементарного рассуждения;
распознавание правильных и неправильных рассуждений; нахождение в
рассуждении логической ошибки и объяснение ее сути; выяснение сущности
различных методов доказательства; выявление пропусков, энтимем в
доказательстве и их восполнение; логический анализ готового доказательства
или его фрагмента. Заметим, что в рамках ВКМ логико-дедуктивная линия
получает лишь начальное развитие, а полностью она разворачивается только в
курсе математической логики.
Выделенные основные содержательные линии тесно переплетаются,
имеют множество точек соприкосновения. Например, устанавливается связь
логических операций с операциями над множествами, законов логической
равносильности со свойствами операций над множествами.
Как показывает трехлетний опыт преподавания ВКМ (с 2006 по 2009 гг.),
обучение студентов этому курсу с учетом взаимосвязи выделенных содержательных линий и специфики каждой из них способствует более эффективному
формированию логических компетенций студентов, необходимых им для
успешного изучения других математических дисциплин в педагогическом вузе.
Таким образом, организацию процесса обучения в рамках ВКМ,
направленную на формирование основных логических компетенций студентов
в соответствии с основными содержательными линиями, можно рассматривать
как реализацию компетентностного подхода в ВКМ.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА
В.М.Сидорова,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Речь пойдет о преподавании курса «Высшая математика» на химическом
факультете. В последнее время наблюдается большой разрыв между уровнем
математических знаний выпускников и требованиями вузов. Поэтому
существуют проблемы в математической подготовке первокурсников, которые
не позволяют надлежащим образом изучать высшую математику и затем
эффективно применять математические методы в решении прикладных задач:
неумение студентов отличать то, что они понимают, от того, что они не
понимают; неумение логически мыслить; отличать истинное рассуждение от
ложного; необходимые условия от достаточных; неправильное представление о
главном и второстепенном; о том, что необходимо помнить, а что можно и
забыть; неумение вести диалог: понять вопрос преподавателя и ответить именно
на него, а также сформулировать свой вопрос и многое другое. Если учесть то,
что некоторые выпускники школ не сдают экзамен по математике, то не
удивительно, что они имеют очень слабую математическую подготовку и тем
не менее они могут учиться на естественных факультетах, где высшая
математика является базовым предметом. При первой же встрече со студентами
проводится входной контроль знаний по элементарной математике, причем
предлагаются тесты среднего уровня, содержащие 10 заданий из разных
разделов школьной алгебры. Максимальное количество баллов, которые можно
получить за 9-10 выполненных заданий - это 5 баллов. Результаты за последние
пять лет, примерно, одинаковые. Так, например, группа из 32 человек в 20082009 учебном году справилась с заданием следующим образом: 6 студентов
получили по 0 баллов; 14 студентов получили по 1 баллу, ответив на один или
два вопроса; 8 студентов получили по 2 балла, ответив на три или четыре
вопроса; 3 студента получили по 3 балла, и только 1 студент получил 4 балла,
ответив на восемь вопросов. В такой ситуации при построении курса лектор
решает целый ряд психологических вопросов: что в его изложении будет
трудным, а что легким? Что скорее и лучше усвоит студент? Чем его можно
заинтересовать и что он, таким образом, лучше запомнит? Курс должен
повышать математическую и общую культуру обучаемого, развивать его
мышление, воспитывать его мировоззрение, создавать прочные знания,
готовить к будущей профессиональной деятельности. При составлении
программы курса учитывается то, что посильна ли данная программа студенту,
сумеет ли он ее усвоить в заданный срок? Таким образом, ознакомив студентов
с программой и условиями работы, обеспечив их необходимыми
методическими пособиями и изучив первую тему «Элементы высшей и
линейной алгебры» проводим первую контрольную работу. Результаты знаний
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студентов значительно улучшаются. Это можно проследить на примере той же
группы: 2 студента получили по 0 баллов (из числа тех же студентов); 8
студентов набрали по 1 баллу, справившись с одним или двумя заданиями; 4
студента получили по 2 балла; 12 студентов получили по 3 балла; 4 студента
получили по 4 балла; 2 студента получили по 5 баллов, справившись с 9 и 10
заданиями. При дальнейшем изучении курса ситуация незначительно меняется.
Сравнивая результаты, делаем вывод, что даже с таким набором студентов
можно работать. Только не надо делать «трагедию» из того, что 10 человек не
смогли осилить часть программы за отведенный отрезок времени.
Сейчас выпускники школ имеют право поступать сразу в несколько
вузов. Это означает, что ему все равно где учиться, т.е. особого интереса к той
специальности, на которую он будет зачислен, у него нет. А несомненно, что
интерес студентов к учению надо рассматривать как один из самых мощных
факторов обучения. Ныне создание интересного преподавания всецело зависит
от мастерства отдельного лектора или преподавателя, ведущего практические
занятия. Умение заинтересовать талантливым изложением предмета – дело
непростое. Если студент видит, что эта наука содействует ему в решении задач,
которые ставит перед ним его собственная профессия, то это одно уже
побуждает интерес к делу. На лекциях и практических занятиях
рассматриваются типичные примеры из химии, биологии, медицины,
показывающие эффективность математических методов решения многих
проблем.
Замечено, что выпускники школ не приучены работать самостоятельно. У
них нет уверенности в своих собственных знаниях, поэтому при выполнении
контрольных работ в аудитории, сдаче экзаменов они пытаются списывать или
пользоваться услугами более «сильных» студентов. Чтобы заставить каждого
студента трудиться, выдаются индивидуальные задания с периодической
отчетностью; проводятся контрольные работы в аудитории, содержащие восемь
и более вариантов; студенты приглашаются на консультации с представлением
решения определенного набора задач или изученного теоретического материала.
Проходит некоторое время и студенты начинают понимать, что надо разобраться
и выучить самому. В условиях кредитно-модульной системы обучения
преподавателям приходится точно формулировать требования к знаниям и
умениям, методически и технически обеспечивать самостоятельность студентов,
постоянно контролировать их работу, регулярно проводить индивидуальные
консультации. Учебная деятельность студентов оценивается дифференцированно, согласно полученных баллов по шкале, принятой в ДонНУ. В целом,
студент работает самостоятельно на протяжении всего освоения курса с
периодической отчетностью за выполненный вид деятельности, накапливая
баллы для получения итоговой оценки. Это способствует мобилизации на
выполнение учебного задания, мотивации познавательной деятельности и
качественной подготовке специалистов химиков.
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ПРИЙОМИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
О.І.Скафа,
Ю.П.Ільченко,
Доненцький національний університет,
м.Донецьк, УКРАЇНА
Актуальність проблеми, пов’язаної з організацією самостійної
роботи студентів, безперечна, оскільки самоосвіта особистості органічно
пов’язується з її безупинною освітою, що набула в останні роки значення
найважливішого соціально – педагогічного принципу, який є прописаним у
документах Болонського процесу.
Особливо при впровадженні кредитно-модульної системи навчання
проходить переорієнтація процесу навчання: студент набуває і поглиблює свої
знання поступово, навчається самостійно, творчо; індивідуальна робота студента
проводиться з урахуванням його творчих можливостей. Основне місце відводиться
самостійній роботі студента (СРС) та організації індивідуально-консультативної
роботи студента з викладачем.
Самостійна робота студента – це форма організації навчального
процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним
керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.
Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та
послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що
відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі фахівця вищої
кваліфікації.
У ході самостійної роботи студент має стати активним учасником
навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння теоретичними
і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.
Організація самостійної роботи студентів з навчального предмету,
зокрема й вищої математики, на нашу думку, повинна здійснюватися з
дотриманням ряду вимог:
 обгрунтуваня мети завдань у цілому і конкретного завдання, зокрема,
що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності
студентів;
 відкритість і загальна оглядовість завдань. Всі студенти повинні
знати зміст завдання, проаналізувати правильність і користь роботи,
адекватність оцінювання;
 надання детальних методичних вказівок щодо виконання роботи; до
окремих завдань слід розробити відповідні пам’ятки;
 надання можливості студентам виконувати творчі роботи, що
відповідають професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи
виконання стандартних завдань;
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 здійснення індивідуального підходу при виконанні самостійної
роботи. Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації
студента, забезпечує професійний розвиток;
 нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на
визначенні затрат часу і трудомісткості різних їх типів;
 можливість ведення обліку та оцінювання виконання завдань, що вимагає
стандартизації вимог до умінь майбутніх спеціалістів та розробки комплексу
професійно орієнтованих завдань;
 підтримання постійного зворотного зв’язку зі студентами в процесі
здійснення СРС, що є фактором ефективності навчального процесу.
Крім того, важлово у процесі управління самостійною роботою
студентів провести й організаційні заходи на самих математичних
кафедрах. З цього приводу, на наш погляд, доцільно вибрати наступні
напрями роботи кафедр:
 доцільне планування СРС з кожної дисципліни;
 розробка навчально-методичних посібників нового покоління з
урахуванням модульного планування й підвищення частки СРС;
 застосування інформаційно-комунікаційних технологій для управління СРС.
Особливої ролі в сучасному навчальному процесі у вищій школі
набувають технічні засоби. Комп’ютерна техніка активно впроваджується у
ВНЗ, висуваючи нові вимоги до діяльності викладачів. У Донецькому
національному університеті ми вводимо в дію експериментальні лабораторії
з організації СРС, мета яких є організація індивідуально-консультативної
роботи викладача зі студентами. Для організації роботи такої лабораторії,
наприклад, на математичному факультеті нами пропонується базовий
інструментарій, до якого входять:
 системи комп'ютерного тестового контролю студентів, які
направлені на здійснення індивідуального контролю навчальних досягнень
студентів за курсом вищої математики;
 навчальні комп'ютерні системи практично з усіх розділів курсу
«Вища математика» для можливості роботи з ними студентів, які не
засвоїли відповідні розділи дисципліни;
 дистанційні курси з дисциплін «Диференціальна геометрія», «Математичний аналіз», «Методика викладання математики», «Елементарна математика»,
які призначені студентам денного відділення як засоби управління СРС;
 навчально-методичні комплекси в електронному вигляді з усіх
нормативних дисциплін кафедри вищої математики і МПМ для надання їх
студентам як засіб управління СРС і роботи з ними в лабораторії індивідуально;
 електронні підручники евристичного вмісту, що сприяють залученню
студентів до науково-дослідної роботи із створення навчальних, контролюючих та
коректувальних комп'ютерних програм, в рамках виконання курсових і дипломних
робіт.
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ПРО ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ В КУРСІ «АЛГЕБРА ТА ТЕОРІЯ ЧИСЕЛ»
А.К.Сліпенко,
Донецький національний університет.,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Перебудова віщої школи на сучасному етапі вимагає активізації
творчої самостійної роботи студентів, починаючи з молодших курсів.
Причому, йдеться про звернення до неї на рівні планування, розробки
відповідного методичного забеспечення. Курс «Алгебра та теорія чисел»
(АТЧ) надає широкі можливості в цій справі що і демонструється в даній
роботі на конкретних прикладах.
I. Одним з перших результатів (не дуже складних для доведення, але
принципово важливих) є теорема Келі про зображення довільних груп за
допомогою груп підстановок [1]. Ця теорема дозволяє, зокрема, тлумачити
теорію груп, як абстрактну теорію взаємно однозначних перетворень
множин відносно операції композиції функцій. У навчально-дослідицькій
роботі студентів теорема Келі відкриває широкі можливості, адже вона
допускає далеко не тривіальні узагальнення, розгляд яких продовжується в
науковій літературі і зараз. Спробуємо деталізувати декілька кроків,
спрямованих на залучення студентів до творчої праці за цією тематикою.
1) Відмова в аксіоматиці груп від умов оборотності і спроба
побудови зображень отриманих при цьому алгебр (моноїдів, півгруп) за
допомогою трансляцій, як це передбачає метод Келі. При цьому
з’ясовується роль нейтральних елементів і можливість їх зовнішнього
приєднання до півгруп.
2) З’ясування ролі закону асоциативності в конструкції Келі. Пошук
та розгляд узагальнень півгруп, тобто алегебр, для яких справджується
асоциативність, або ж її аналоги. Йдеться про полідаичні групи та
півгрупи, позиційні алгебри тощо [2].
3) Пошук серед перелічених алгебр таких, що мають відповідні
приклади, побудовані на перетвореннях чи на відображеннях множин.
4) Спроба доведення для зазначених алгебр аналогів теореми Келі.
При цьому не виключається застосування вербальних конструкцій при
відшуканні множин, на яких будуються трансляції.
Слід підкреслити, що дана тематика дозволяє залучити студентів
різного рівня підготовленості і математичних здібностей, зупиняючись на
певних кроках загального плану. Можна навіть обмежитись першим
кроком, який вкрай корисний з позицій досягенння навчальних цілей.
II. До загальноалгебраїчних питань, які вивчаються в курсі АТЧ,
відноситься теорема про гомоморфізми. Вона розглядається для груп,
кілець і зміст її полягає в ізоморфізмі образу при гомоморфізмі факторгрупі чи фактор-кільцю по ядру, яке для груп є інваріантною підгрупою, а
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для кілець – ідеалом [1]. Уже наявність для різних алгебраїчних структур
фактично однакової теореми говорить про переспективи її узагальнення на
більш широкі класи алгебр. В загальних рисах шлях досягнення
результатів може бути таким:
1) Вивчається одна із фундаментальних конструкцій математики –
побудова фактор-об’єкту. Йдеться про розбиття носія алгебри на
неперетинні класи (що відповідає факторизації множини по певній
еквівалнетності). Для груп – це суміжні класи по інварінтній подгрупі. І
розбиття має витримувати дії, визначені на алгебрі, тобто єквівалентність
має бути конгруентністю.
2) Побудова еквівалентності на алгебрі з однією операцією, яка
відповідає гомоморфізму. При цьому еквівалентними вважаються
елементи, що відібражаються однаково. Доведення теореми про
гомоморфізми для алгебр з однією операцією і для універсальних алгебр.
3). Пошук серед алгебр таких, де відповідні конгруентності в
теоремах про гомоморфізми визначаються певними підалгебрами чи за
допомогою інших засобів.
III. Звичайно, наведені приклади творчих завдань з АТЧ далеко не
одиничні. Широкі можливості у цьому надає перехід від бінарних до
поліадичних операцій.
Автор вважає, що при відшуканні педагогічних засад, на яких
базується реалізація наведеного вище, варто звернутись до книги [3].
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ПРИЙОМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ ЗА КУРСОМ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА»
Т.П.Сулім,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
Е-mail: sulim_86@mail.ru
Одним з пріоритетних напрямів освітньої політики виступає якісне
оновлення освіти, яка обумовлена все більш високими темпами науковотехнічного прогресу, лавиноподібним збільшенням об'єму інформації,
глобальною інформатизацією суспільства.
Однією з основних характеристик якості підготовки майбутнього фізика є
рівень його математичної освіти. Проблема підвищення ефективності системи
математичної підготовки студента-фізика пов'язана з особливостями його
майбутньої професії.
Лінійна алгебра — один з базових курсів, що лежить в основі
математичної освіти фізиків. Особливо велике значення цей курс має для
майбутніх фізиків-теоретиків, який в основному читається на першому курсі.
Цей курс входить як частина в єдину систему математичної освіти на фізичному
факультеті.
В умовах, коли на вивчення лінійної алгебри відводиться значно менша
кількість аудиторного часу в порівнянні з математичними факультетами
педвузів або класичних університетів формування у студентів системи знань й
умінь, необхідних для успішного засвоєння курсів фізики, є окремим
дидактичним завданням.
Інший чинник, що робить негативний вплив на якість математичної
підготовки майбутнього фізика, пов'язаний з недостатньою інтеграцією курсів
вищої математики і фізики на фізичних факультетах ВНЗ
Найточніше, на наш погляд, взаємини фізики і математики розкрив А.
Ейнштейн: "Одна з найбільш важливих характерних рис сучасної фізики
полягає в тому, що висновки, зроблені з початкових ідей, мають не тільки
якісний, але і кількісний характер. Щоб зробити кількісні висновки, ми повинні
використовувати математичну мову ... І якщо ми хочемо зробити висновки, які
можна порівняти з результатами експерименту, нам необхідна математика як
знаряддя дослідження".
Одним з найважливіших аспектів реалізації інтеграції математики і
фізики є формування у студентів умінь вирішувати прикладні задачі фізики. Під
прикладним завданням розуміємо таке завдання, яке поставлене поза
математикою і розв'язується математичними методами.
Необхідно відзначити, що в процесі розв’язання фізичних задач у
студентів, як показує практика, виникає ряд труднощів, пов'язаних з
перенесенням математичних знань й умінь в нові ситуації у зв'язку з тим, що на
фізичних факультетах університетів інтеграційні зв'язки математики і фізики
реалізуються нецілеспрямовано.
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Таким чином, змістовно курс лінійної алгебри в системі підготовки
фізика, особливо на початковому етапі вивчення, повинен бути звільнений від
дуже строгих доведень і насичений різними фізичними додатками. Особлива
увага в процесі навчання лінійній алгебри повинна приділятися формуванню у
студентів умінь застосовувати одержані знання й уміння для розв’язання
фізичних задач. Інакше кажучи, об'єктивно існує необхідність глибшої і
цілеспрямованої інтеграції курсів лінійної алгебри і фізики на фізичних
факультетах університетів.
У зв'язку з тим що в процесі навчання вищій математиці фактично не
враховуються особисті інтереси студентів, рівень їх підготовленості,
суб'єктивний досвід і т.д., можна зробити висновок про низький ступінь
реалізації особистісно-орієнтованого підходу.
Узагальнюючи результати аналізу існуючої системи математичної
підготовки майбутнього фізика, можна зробити висновок про наявність
наступних недоліків:
- невідповідність навчальних програм курсів лінійної алгебри і фізики;
- нецілеспрямована інтеграція курсів лінійної алгебри і фізики;
- низький ступінь диференціації (рівневої і профільної);
- відсутність оптимальної відповідності змісту і методів навчання курсу
лінійної алгебри особливостям спеціалізації студентів;
- недостатній ступінь реалізації особистісно-орієнтованого підходу в
навчанні;
- недостатня частка самостійної роботи студентів в процесі навчання;
- низький рівень використання сучасних інформаційних педагогічних
технологій і ефективних форм організації навчання.
Враховуючи вище сказане, пропонуємо методичну систему математичної
підготовки студентів фізичних факультетів, в основі якої покладено наступні
компоненти:
• зміна мети навчання лінійної алгебри на перехід до діяльнісного
підходу, тобто формування у студентів конструктивних
професійно-орієнтованих умінь;
• зміст математичної підготовки змінюється завдяки наповненню
його професійно орієнтованими фізичними завданнями, які
розв’язуються математичними методами;
• форми навчання доповнюються інтерактивними, пропонується
проведення практичних занять у вигляді ділової гри, комп’ютерноорієнтованих занять, евристичних семінарів та ін.
• основними засобами навчання вважаються комп’ютерні.
Особливу увагу пропонується приділити самостійній роботі студентів
(СРС) через введення у навчальний процес дистанційного курсу «Навчання
лінійної алгебри під час СРС».
Така форма організації й управління навчальною діяльністю студентів з
дисципліни «Лінійна алгебра» дозволяє сформувати професійно-орієнтовану
діяльність та дійсно націлити студентів на оволодіння майбутніми фаховими
вміннями.
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МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
Е.В.Тимошенко,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
Е-mail: elenabiomk@mail.ru
С точки зрения периодизации индивидуального развития
студенческий период выделяется как специфическая возрастная фаза
становления характера и интеллекта человека. Студенческий возраст,
несомненно, является благоприятным периодом для преобразования
мотивации и формирования специальных способностей в контексте
будущей профессиональной деятельности.
Адекватная и сформированная мотивация выбора профессиональной
деятельности оказывает существенное влияние на успешность обучения и
продуктивность учебной деятельности студентов, которая приобретает
исследовательский характер и становится основой развития профессионально-важных качеств.
На младших курсах довольно низкой остается мотивация студентовбиологов к изучению предметов естественно-математического цикла, в
том числе и высшей математики. Данные дисциплины воспринимаются
как не связанные или недостаточно связанные с будущей профессиональной деятельностью. Поэтому проблема поиска эффективных подходов к
формированию мотивации изучения высшей математики студентов младших курсов биологических специальностей является в рамках кредитномодульной системы обучения особенно актуальной. Один из путей
решения этой проблемы состоит в изменении подхода к организации
учебной деятельности студентов в процессе их профессиональной
подготовки в вузе, обосновании и внедрении методики професиональноориентированного обучения.
Под методикой профессионально-ориентированного обучения высшей
математики мы понимаем методику, способствующую формированию у
студентов-биологов значимых для их будущей профессиональной деятельности личностных качеств, а также знаний, навыков, умений, обеспечивающих
выполнение будущих функциональных обязанностей.
Целью методики профессионально-ориентированого обучения
высшей математики является формирование у будущих специалистовбиологов математических умений, соответствующих основным профессиональным компетенциям будущего биолога-исследователя.
Так как цели профессионально-ориентированного обучения высшей
математики должны соответствовать профессиональным компетенциям
будущего биолога-исследователя, то при постановке целей обучения курсу
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высшей математике мы дополняем соответствующие учебные умения по
всем темам курса исследовательскими и эвристическими умениями,
которые можно сформировать в процессе обучения высшей математики.
Содержание обучения дополняется системами профессиональноориентированных заданий, нацеленных на формирование исследовательских
умений и эвристической деятельности будущего биолога [1].
Методы обучения в предложенной методике профессиональноориентированного обучения рассматриваются нами как совокупность методов
традиционного обучения с методами инженерного конструирования,
исследовательскими и эвристическими методами [2].
Традиционная форма обучения высшей математики – лекционнопрактическая система – дополняется нами интерактивными, то есть мы
предлагаем введение эвристических семинаров, деловых игр, на которых
рассматривается постановка проблем, максимально приближенных к
возможным в будущем профессиональным задачам, обсуждаются высказываемые гипотезы, средствами моделирования решаются полученные
математические задачи, интерпретируются полученные результаты,
корректируются методы решения. Активное участие студенты принимают
в проблемных лекциях, при проведении которых преподаватель исходит не
из понятий высшей математики, а из постановки биологической задачи,
требующей применения математического аппарата.
Современные средства обучения неразрывно связаны с внедрением
информационно-коммуникационных технологий. Будущему биологуисследователю важно быть компьютерно грамотным, уметь использовать
готовые программы или пакеты программ для моделирования и решения
профессионально-ориентированных заданий и обработки данных. Были
использованы тестовые экспресс-опросы, а также разработанные
компьютерные оболочки для студентов для проведения модульных
контролей и управления самостоятельной работой студентов.
Предлагаемая методика способствует формированию профессиональноориентированной деятельности будущего специалиста в области биологии.
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Д.Я.Требенко,
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Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
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Поняття групи є одним із основних понять сучасної математики.
Сама теорія груп має чисельні застосування як в математиці, так і далеко
за її межами – в топології, теорії функцій, теорії диференціальних рівнянь,
алгебраїчній геометрії, квантовій механіці, кристалографії, криптографії і
багатьох інших областях математики і природознавства. Загальність теорії
груп, широта її застосувань зумовлена тим, що вона вивчає властивості дій
в їх чистому вигляді, абстрагуючись як від природи елементів, над якими
виконується дія, так і від природи самої дії.
Досить висока абстрактність поняття групи робить його непростим
для сприйняття: тим, хто вперше знайомиться із цим поняттям, важко
«побачити» серед множин елементів різної природи із заданими на них
різними операціями, одну й ту саму групу.
Студенти математичних спеціальностей педагогічного університету
вперше зустрічаються із поняттям групи на початку І семестру при
вивченні теми «Алгебраїчні структури» в курсі «Лінійна алгебра». Досвід
показує, що розглядати на даному етапі властивості груп, а також поняття
підгрупи, критерій підгрупи і т.д. не зовсім доцільно, оскільки тоді
студенти засвоюють даний матеріал на досить низькому рівні. Варто
зосередитись лише на вивченні означень групи, ізоморфізму груп,
сформувати вміння «бачити» групу, наводити різноманітні приклади груп,
причому бажано розкрити ці питання якомога ширше.
Розуміння суті поняття групи, а не формальне знання означення
необхідне студентам не лише для опанування матеріалу курсу вищої
алгебри, а й при розгляді груп геометричних перетворень в курсі
аналітичної геометрії, груп Пуанкаре, Галілея і Лоренца в курсі фізики,
груп Лі в курсі диференціальних рівнянь. Але найважливіше те, що
оволодіти поняттям групи (а також кільця, поля) повинен «кожен, хто
викладає, або збирається викладати математику в середній школі, оскільки
в світлі цих загальних алгебраїчних понять проявляється структура
елементарної математики» (академік П.С.Александров [1]).
Автори є прихильниками ідеї доцільності пропедевтичного ознайомлення
учнів старшої школи із елементами теорії груп, зокрема в системі гурткової
роботи. Зауважимо, що в США і деяких країнах Європи поняття групи та
ізоморфізму груп включені до основного курсу математики середньої школи.
Проблема вивчення елементів сучасної алгебри (зокрема теорії груп) в
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середній школі розглядалась багатьма математиками і методистами. Вперше в
шкільний курс математики така абстрактна алгебраїчна структура як поле була
введена в 1915 році в Росії. Ця прогресивна ідея була запропонована
професором Київського університету Д.О.Граве. На актуальності проблеми, на
«необхідності проникнення духу сучасної алгебри в елементарну математику і
геометрію» наголошували А.Ліхнелович (Франція, 1953), Ж.Папі (Бельгія,
1961), акад. П.С.Александров (Радянський Союз, 1935). За впровадження
узагальнюючих понять (відношення, група, поле, лінійний простір) – як
результат вивчення – виступали А.І.Маркушевич, Г.А.Гінзбург, Ш.Х.Міхелович. І
хоча спроби в Радянському Союзі в 60-х рр. ХХ століття реформувати шкільний
курс математики з метою «органічного поєднання в єдиному курсі класичних і
сучасних розділів математики» не вдалися, науково-методичні пошуки в цьому
напрямі тривали (К.П.Захарова (1967), Сайєд А.Ріад Абдель (1974)). Серед
останніх досліджень можна відзначити дисертаційне дослідження
І.В.Васильєвої (Росія, 2002), в якому проблему організації узагальнення знань
про числові множини пропонується розв’язати шляхом побудови його на основі
поняття алгебраїчної структури. Відмітимо також, що достатня увага
приділяється висвітленню елементів сучасної математики в науково-популярній
літературі (журнали «Квант», «Соросовский образовательный журнал» тощо).
Науково-методичних праць, присвячених методиці введення поняття
групи в курсі вищої алгебри університету, зокрема педагогічного, немає.
Основоположними принципами розробки даної методики вважаємо
наступні принципи: навчання на високому науковому, але доступному
рівні складності; відповідність рівня абстрактності подання матеріалу
потенціальним можливостям студента щодо його сприйняття; наступність
(що, зокрема, передбачає і активне використання конкретних різноманітних прикладів) і професійна спрямованість.
В доповіді пропонується авторська методика введення поняття групи
в курсі вищої алгебри педагогічного університету (див., зокрема, [2]).
Зауважимо, що ознайомлення із поняттям групи відповідно до даної
методики цілком доступне учням старшої школи, що підтверджує досвід
роботи з учнями в системі МАН [3].
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – СТАРІ ПРОБЛЕМИ
Н.І.Труш,
Слов’янський держ. педуніверситет,
м. Слов’янськ, УКРАЇНА
Математична освіта традиційно займає чільне місце і має особливе
значення в системі загальної освіти. Суттєві зміни в системі шкільної
математичної освіти, об’єктивна складність засвоєння математичного
змісту для більшості учнів та впровадження нової парадигми вузівської
освіти визначають нові (чи дещо забуті старі) проблеми підготовки
вчителя математики не тільки практичного, але й теоретичного характеру.
Останнім часом з’явилась значна кількість публікацій, присвячених
проблематиці професійної підготовки вчителя, зокрема, вчителя
математики, в яких пропонуються різні концептуальні підходи до
проектування моделі професійної підготовки майбутнього фахівця.
Однак педагогічний досвід свідчить про те, що у реальному
навчальному процесі доволі часто красиві теоретичні розробки або не
знаходять застосування, або дають результати, протилежні до очікуваних.
Впровадження будь-якої теоретичної концепції потребує врахування
значної кількості умов та чинників, спеціальної підготовки фахівців, які б
розуміли, могли і прагнули втілити відповідні ідеї. Особливо це стосується
вищої освіти, де фахова підготовка є визначальною при виборі змісту,
форм і засобів навчання. Якщо ж порушується загальновідомий принцип
ефективності будь-якої технології навчання, який полягає у оптимальному
співвідношенні досягнень і затрат, то слід повернутись до основ і
поставити запитання «Чи варто?».
Так, наприклад, приєднання педагогічних вузів до Болонського
процесу є доволі проблематичним з різних точок зору.
1. Занепокоєння викликають стійкі тенденції до зниження мовної
культури майбутніх вчителів математики. Цьому неабияк сприяє відмова
адміністрацій окремих університетів від усної форми проведення
екзаменів. Виходить, що студент практично мовчить до четвертого курсу,
коли йому треба прийти в школу в якості практиканта. Ось тут і
починаються неабиякі проблеми…
Відомо, що виклад будь-якого навчального математичного курсу
відбувається з сумісним використанням вербальної та символіко-графічної
форм представлення навчального матеріалу. Кожна з цих форм – це
своєрідна мова, що слугує для передачі інформації. Тому досягти
свідомого і точного розуміння навчального матеріалу можна лише за
умови однаково високого рівня підготовки учнів та студентів до
сприйняття інформації, поданої у різних формах. У письмових же роботах
студентів-математиків переважає саме символьна форма, хоча є
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очевидним, що вчитель математики, як ніякий інший, повинен не тільки
добре оперувати різними формами представлення інформації, а й володіти
уміннями використовувати проміжні засоби, що сприяли б спрощенню
процесу «перекодуванню» інформації учнями.
2. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу безумовно дає певні позитивні результати, про які багато написано,
однак на даному етапі слід враховувати суттєву відмінність ментальності
європейського студента та значної кількості українських студентів. Так,
електронні розробки лекцій при нинішньому рівні засобів комунікації стають
ідеальними «шпаргалками». Більше того у частини студентів практично
відпадає необхідність у читанні різних підручників, додаткової літератури, бо
письмова відповідь передбачає перш за все лаконічність, яка й характерна для
тексту лекції з математичної дисципліни.
3. Використання переважно письмових робіт значно знижує рівень
культури усного мовлення вчителя. Виникає низка проблем, пов’язаних із
правильністю, чистотою, обґрунтованістю та виразністю мовлення
4. Проблема широкого впровадження тестових технологій у
навчальний процес усіх рівнів не може вважатись однозначно вирішеною.
В процесі навчання математики тести можуть відігравати лише другорядну
роль. В процесі ж вивчення таких дисциплін як педагогіка та методика
навчання математики використання тестових завдань закритої форми
практично є недоречним. Причин є кілька, а саме:
• навіть у тестах високої якості ймовірність простого вгадування
правильних відповідей залишається доволі високою;
• правильна чи неправильна відповідь зовсім не гарантує
правильність розв’язання математичної задачі чи вирішення
педагогічної (методичної) проблеми;
• тестовий контроль не передбачає перевірку «тонкощів»
математичного змісту, а саме їх розуміння дозволяє вчителю
без порушень принципу науковості адаптувати математичний
матеріал для учнів відповідного віку та рівня математичного
розвитку;
• використання тестового контролю знімає суб’єктивність
оцінювання, але він далеко не завжди є об’єктивним;
• у педагогічній літературі практично відсутні чіткі означення,
наявні ж не є еквівалентними;
5. Накопичувальна система оцінювання виглядає дуже привабливо у
теоретичних викладках. На практиці ж виявляється, що її використання і в
школі, і у вищому навчальному закладі призводить до зниження
загального математичного рівня, особливо математичної культури учнів і
студентів, значна частина яких не дуже переймається повнотою і глибиною
фундаментальної та фахової підготовки, а піклується про знаходження
найпростішого шляху отримання найбільшої кількості балів.
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ІНТЕЛЕКТ-МАПИ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Л.О.Флегантов,
Б.Л.Флегантова,
А.Л.Флегантова,
Полтавська державна аграрна академія,
м. Полтава, УКРАЇНА
E-mail: leonid.flegantov@rambler.ru
Необхідність удосконалення навчальної роботи з математики пов’язана
із перманентною зміною навчальних планів, зменшенням кількості
аудиторних годин, перенесенням значної частини навчальної роботи студентів
і викладачів на самостійну роботу та іншими подібними процесами, що
відбуваються у вищій школі. Метою удосконалення, загалом, є покращення
ефективності навчальної роботи, підвищення її результатів.
Це питання має два аспекти. Перший – це удосконалення процесу
планування з навчальних дисциплін (стосується викладачів), другий –
удосконалення засвоєння навчального матеріалу (стосується студентів).
Обидва вони є питаннями ефективного менеджменту.
Існують різні думки та підходи щодо вирішення цих питань. Варіант,
що пропонується – використання спеціальних інструментів організації
розумових дій шляхом їх візуалізації, відомих як інтелект-мапи (ІМ) (mind
maps), що були введені у обіг відомим автором, консультантом з питань
інтелекту, психології навчання і проблем мислення Тоні Б’юзеном.
ІМ, як інструмент, що дозволяє ефективно структурувати й обробляти
інформацію, мислити, використовуючи весь свій творчий і розумовий
потенціал, знаходять широке коло застосувань: у навчанні – це створення
чітких і зрозумілих конспектів лекцій, максимальна віддача від читання
підручників, книг, підготовка до написання рефератів, курсових робіт,
виконання дипломних проектів; для кращого запам’ятовування – підготовка до
екзаменів, запам’ятовування переліку поточних та перспективних справ;
проведення зустрічей, нарад, презентацій – за менший час даєте більше
інформації, при цьому слухачі краще розуміють і запам’ятовують сказане
вами; планування – управління часом (складання поточних та перспективних
планів), розробка складних проектів; розумовий штурм – генерація нових ідей,
творчість, колективне вирішення складних завдань; прийняття рішень – чітке
бачення всіх «за» та «проти», більш зважене і продумане рішення.
ІМ виконується у вигляді малюнку-схеми. При її побудові
використовують декілька головних принципів: центральний образ, що
символізує головну ідею, малюється у центрі аркуша; від нього відходять гілки
першого рівня, на яких пишуть слова, що асоціюються з ключовими
поняттями, які розкривають суть головної ідеї; від гілок першого рівня, якщо
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це необхідно, відходять гілки другого рівня, що деталізують ідеї, які написані
на гілках першого рівня; по можливості, слід використовувати якомога більше
кольорів для малювання мапи; скрізь, де це можливо, додають малюнки,
символи, інші графічні елементи, що асоціюються з ключовими словами; при
необхідності, різні поняття розташовані на різних гілках сполучаємо
стрілками; для більшої зрозумілості краще пронумерувати гілки, додати
кольорові ореоли.
Для ілюстрації, наведемо фрагмент ІМ, яка була використана нами
для тематичного планування з дисципліни «Математика для економістів».
У контексті навчання ІМ можна використовувати для вирішення
наступних задач. Конспектування лекцій на слух, підручників, книг,
статей: використання ІМ часто дозволяє викласти на 2-3 сторінках те, що у
підручниках займає 200-300 сторінок. Написання статей, рефератів,
курсових робіт: найкраще, спочатку «накидати» план статті і вигляді ІМ, і
потім вже на готовий «кістяк» нарощувати текст. Аналіз і розуміння:
використання ІМ допоможе краще зрозуміти хід думок автора, побачити
логічні помилки та суперечності, краще проаналізувати, зрозуміти текст,
доповнити його своїми думками. Запам’ятовування: для цього найкраще
підходять ІМ, тому що потрібно запам’ятовувати не 100 сторінок тексту, а
лише 100 ключових слів, що набагато простіше.
Для того, щоб ІМ міцно відклалася у довгостроковій пам’яті необхідно
повторити її декілька разів. За Тоні Б’юзеном, після однієї години навчальної
роботи оптимальними інтервалами часу для повторення пройденого матеріалу є
такі: через 10 хв. – повторення протягом 10 хвилин, через добу – 2-4 хв., через
тиждень – 2 хв., через 1 міс. – 2 хв., через 3 міс. – 2 хв., через 6 міс. – 2 хв., через
1 рік –2 хв. Таким чином, навіть при використанні такого потужного прийому,
як ІМ, для ефективного запам’ятовування навчальної інформації необхідно
лише на повторення ІМ витратити 22-24 хв. на кожну навчальну годину. До
речі, сказане є приводом до роздумів про діючі нормативи планування
навчального навантаження на викладачів, аудиторного навантаження та обсягів
самостійної роботи студентів. Повторення ІМ передбачає: по пам’яті відтворити
ІМ, і потім порівняти пригадане з оригіналом.
Побудову ІМ зручно здійснювати за допомогою спеціалізованих
програмних засобів. Зокрема, використовують такі популярні програми, як
ConceptDraw, MindManager, а також MindGenius V2, MindMapper,
PersonalBrain, що поширюються на комерційній основі. Досить проста у
користуванні програма Explain на цей час є freeware.
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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
В.І.Хотунов,
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
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Навчання у вищому навчальному закладі освіти для сучасної молодої
людини – один із найважливіших періодів її життя, особистісного
зростання та становлення як фахівця з вищою освітою. Пошук шляхів
успішної адаптації до змінених соціальних умов та нової діяльності є
нагальною проблемою для кожного, хто переступив поріг ВНЗ. Нині,
згідно з Болонською конвенцією, здійснюється перехід на новітні моделі
навчання, істотно змінюються навчальні плани, форми організації занять,
критерії оцінювання знань, упроваджуються стандарти освіти, нові
педагогічні технології.
Основний вид діяльності студента – професійне навчання, стає більш
складним за формами та змістом, а тому підвищуються вимоги до студентів.
Спроможність адаптуватися, долати труднощі, віднайти своє місце у життєвому
просторі є вирішальним чинником вдалого розвитку та навчання студента, а в
майбутньому – фахівця з вищою освітою. У вищих навчальних закладах І-ІІ
рівнів акредитації процес навчання першокурсників налагоджується непросто.
Аналіз академічної успішності цієї категорії студентів показує, що в період
адаптації успішність є значно нижчою порівняно зі студентами інших курсів,
погіршується самопочуття, багато психологічних та фізіологічних показників
знижені. Зокрема вступ до навчального закладу у значної частини молоді
супроводжується дезадаптацією, що спричинена новизною студентського
статусу, підвищеними вимогами з боку професорсько-викладацького складу,
напруженістю та жорстким режимом навчання, адже студентам, що вступили
до вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації на базі 9 класів, необхідно
отримати атестат про загальну освіту протягом першого курсу навчання. Тобто
за рік, а не за два, як це відбувається в 11-річній школі, а тим паче за три роки,
як це буде відбуватися у 12-річній школі. Це приводить до збільшення обсягу
самостійної роботи, що потребує від студента значної мобілізації своїх
можливостей та значно більшої відповідальності.
Наші спостереження показують, що студенти, які вступили до вищого
навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації на базі 9 класів і отримали атестат в
коледжі, виявляються більш адаптованими до умов навчання під час вивчення
предметів професійного циклу (на наступних курсах). Вони і навчаються краще.
І коли відбувається об’єднання у навчальний потік студентів, що вступили до
ВНЗ на базі 9 і на базі 11 класів, то різниця в роботі цих двох категорій студентів
стає суттєвою і впливає на подальших хід і результати навчання. Отже, у
побудові методичної системи навчання математики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
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необхідно враховувати особливості процесу адаптації відповідних категорій
студентів.
Аналіз наукової, педагогічної, психологічної літератури з проблеми
дає змогу виділити такі типи адаптації:
– професійна адаптація у ВНЗ (процес залучення особистості до
професії, який виражається в надбанні знань, умінь, навичок, необхідних
для майбутньої професії; пристосування до структури вищої школи,
загального змісту та окремих компонентів навчального процесу);
– дидактична адаптація (пристосування студентів до нової для них
системи навчання. Пристосування може проходити відносно швидко, так і
відносно повільно. Оперативна адаптація залежить, по-перше, від тісного
зв’язку методів навчання, що застосовуються у середній та вищій школі,
по-друге, від самостійності та творчого мислення, які вже стали
самостійними рисами особистості студента, по-третє, від повної
зорієнтованості в професії й стійкого бажання оволодіти нею у ВНЗ);
– соціально-психологічна (пристосування до групи, стосункам в ній;
вироблення особистого стилю поведінки).
Враховуючи вищезазначене, ми приходимо до висновку, що початок
навчання у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації – це досить
складний і багатогранний процес адаптації в житті студентів, що вступили
як на базі 9, так і на базі 11 класів, до якого входить активне пристосування
до нових умов життя, включення до кардинально нових видів діяльності,
пристосування до нового соціального середовища. Перед викладачем
постає одне з основних завдань – допомогти адаптуватися студентовіпершокурсникові. Одним із шляхів його виконання є вдосконалення
організації самостійної роботи студентів. Викладач при цьому здійснює
пряме й непряме керування навчально-пізнавальною діяльністю студентів
з оволодіння знаннями й уміннями. Необхідним є проведення додаткових
консультацій з кожного предмета на початку навчання, де викладач
повинен чітко інформувати студентів про особливості організації
навчального процесу задля роз’яснення специфіки того чи іншого
предмета та основних цілей, яких мають досягти студенти під час його
вивчення, повинна бути чітка мотивованість навчального матеріалу.
Ураховуючи складність протікання процесу адаптації у студентівпершокурсників, необхідно розробити комплекс методичних матеріалів
для самостійної роботи студентів, який суттєво спростив би процес
адаптації студентів-першокурсників. При виборі методичних рекомендацій
викладачу необхідно врахувати простоту, зрозумілість та доступність
матеріалу студентом-першокурсником, знайти так би мовити «золоту
середину». Безсумнівно така робота вимагає від викладача високого рівня
кваліфікації, гарного знання предмета й постійної цілеспрямованої роботи
з удосконалювання й диференціації завдань для різного рівня студентів.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ


С.В.Черняева,
И.В.Эглите,
Рижский технический университет,
г. Рига, ЛАТВИЯ
E-mail: Sarmite.Chernajeva@rtu.lv, Irina.Eglite@ rtu.lv
В настоящее время, когда объем информации растет, а количество
часов, отведенное для курса математики, уменьшено до минимума,
ставится вопрос: чему и как учить студентов инженерных специальностей.
Еще необходимо учесть тот фактор, что нынешние выпускники средних
школ, как правило, не владеют теми навыками элементарной математики,
без которых невозможно обучение будущего инженера. Вследствие этого
на преподавателя математики ложатся следующие обязанности:
1). Дать объем знаний, который содержится в программе курса [1],
адаптируя материал курса к конкретной аудитории и акцентируя связь
осваиваемого теоретического материала с его практическим применением.
2). Научить студентов работать с учебной литературой, с источниками в
Интернете.
3). В зависимости от начального уровня знаний математики,
используя дополнительные консультационные занятия, побудить
студентов к осмысленному изучению математики.
У взрослой аудитории мотивация может быть различна, но именно
мотивация является той движущей силой в освоении практически любого
курса, в том числе и математики.
На преподавателей математики ложится дополнительная задача –
адаптировать студентов к обучению в университете. Это объясняется
следующим – на первом курсе наибольшее количество контактных часов
именно по математике. Студентам трудно перестроиться к совершенно
новым для них требованиям, вернее "чисто внешне" к их почти полному
отсутствию. Студенты имеют расписание лекций, практических занятий,
иногда консультаций. И мало, кто им напоминает, что у них 40 часовая
рабочая неделя (20 кредитных пунктов). А это значит, что половина
нагрузки должна приходиться на самостоятельную учебу студентов! В
первом семестре 1 курса отводится 5 кредитных пунктов на предмет
"математика" в Рижском техническом университете, что реализуется как
1,5 лекционных и 1,5 практических занятий в неделю (6 часов). Во втором
семестре 1 курса отводится 4 кредитных пункта на предмет "математика",
что реализуется как 1 лекция и 1,5 практических занятия в неделю (5
часов). Однако при анонимном опросе студентов, который больше
касается работы преподавателя и проводится раз в семестр, есть и такой
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вопрос: "Сколько часов в неделю вы тратите на самостоятельные занятия?"
Ответ, как правило, 1 либо 2 часа в неделю!
На кафедре инженерной математики Рижского технического
университета разработан и внедрен следующий комплекс мероприятий для
сохранения качества математического образования:
1). В первую неделю учебных занятий проводится небольшая
контрольная работа для всех студентов по курсу элементарной
математики. Результаты этой работы дают более объективную картину по
сравнению с результатами централизованного экзамена по математике.
Проверяются не столько знания, сколько выработанные в средней школе
умения.
2). По результатам контрольной работы, тем студентам, которые
получили не удовлетворительную оценку, назначаются дополнительные
обязательные занятия - консультации.
3). Результирующая оценка по предмету выставляется, учитывая
работу в семестре по следующей формуле 0,6 ⋅ E + 0,3 ⋅ K + 0,1 ⋅ M , где E –
экзаменационная оценка, K – средний балл за контрольные работы, M –
средний балл за типовые домашние работы, при условии, что экзамен сдан
успешно. Все работы оцениваются по 10 бальной системе, хотя на
практике высшей оценкой является 9 – отлично. В первом семестре 7
контрольных и 7 домашних типовых работ, во втором семестре 5
контрольных и 5 домашних типовых работ.
4). В Рижском техническом университете работает среда дистанционного обучения Moodle [2] (модульная объектно-ориентированная
динамическая учебная среда) – система управления обучением. Кафедрой
инженерной математики подготовлен курс: Математика (1 и 2 семестры).
У студентов в онлайн режиме есть возможность повторить теоретическую
часть курса, проверить свои знания с помощью тестов, задать вопрос
своему преподавателю.
Таким образом, студенты привлекаются к активному участию в
учебном процессе, а также в оценке результатов. Всё это мотивирует
студентов к необходимости учиться в течение семестра, а не только во
время сессии. Что же касается преподавателей, то на них, конечно же,
ложится дополнительная нагрузка (консультации 4 часа в неделю).
Однако, выход только один – обучать всех принятых студентов, учитывая
их уровень знаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Cernajeva S., Eglite I. Organization of mathematical education process in the
Riga Technical University. // Scientific Proceedings of Riga Technical University in
series "Computer science", vol. 33, Riga: RTU, – 2007, 137. – 145 p.
2. Moodle – A Free, Open Source Course Management System for Online
http://moodle.org.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ
ЕЛІПТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В КУРСІ ОСНОВ ГЕОМЕТРІЇ
Н.В.Шаповалова,
Л.Л.Панченко,
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: shaponv@rambler.ru
Основна мета викладання еліптичної геометрії в курсі основ геометрії
полягає у розширенні знань про різні підходи до вивчення геометрії, зокрема
вивчення еліптичної геометрії Рімана. На вивчення даної теми в курсі відведено
декілька лекцій, на яких потрібно викладати основну частину теоретичного
матеріалу. Викладання повинно супроводжуватися наочними посібниками –
моделями, плакатами, слайдами. Краще, якщо воно буде проходити з
допомогою комп’ютерних технологій: традиційні плакати, стенди можуть бути
замінені яскравою комп’ютерною графікою і навіть рухомими динамічними
моделями процесів, що розглядаються. Зацікавленість і доступність подачі
матеріалу значно підвищують можливості студента при вивченні еліптичної
геометрії.
Під час вивчення даної теми потрібно використовувати метод
порівняння з Евклідовою геометрією для розуміння студентами різниці
між даними розділами геометрії. Встановлювати, які з властивостей фігур
аналогічні, які відмінні від властивостей в геометрії Евкліда.
Геометрія Евкліда одержується з абсолютної геометрії приєднанням до
неї аксіоми паралельності, за якою через точку, взяту поза прямою, можна
провести не більше однієї прямої, яка не перетинає дану пряму, та всіх наслідків
з цієї аксіоми. Аналогічно, щоб дістати геометрію Лобачевського, треба до
абсолютної геометрії приєднати аксіому Лобачевського, за якою через дану
точку, не належну даній прямій, можна провести не менше двох прямих, що не
перетинають дану пряму, та всі наслідки з цієї аксіоми.
Виникає запитання: а чи не можна побудувати геометрію, в якій би
через дану точку, взяту поза прямою, не проходило б жодної прямої, яка не
перетинає дану? Виявляється, що таку геометрію також можна побудувати.
Уперше її відкрив видатний німецький математик Георг Бернхард Ріман
(1826–1866), основні її положення викладені в його праці «Про гіпотези,
які лежать в основах геометрії» (написаній у 1854 р., а опублікованій після
смерті автора в 1868 р. Дедекіндом). В основі його геометрії лежить така
аксіома: «Будь-які дві прямі, розміщені в одній площині, перетинаються».
Отже, в геометрії Рімана паралельних прямих не існує. Аксіоми
абсолютної геометрії сумісні тільки з двома аксіомами паралельності: це
аксіома Евкліда і аксіома Лобачевського. Тому геометрію Рімана не можна
побудувати приєднанням аксіоми Рімана та її наслідків до абсолютної
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геометрії, не змінивши відповідним чином системи аксіом абсолютної
геометрії. У геометрії Рімана з аксіом абсолютної геометрії залишаються в
силі лише аксіоми належності, доповнені аксіомою Рімана.
З того, що прямі Рімана замкнені випливає ряд особливостей прямої і
площини Рімана: 1) пряму Евкліда і Лобачевського будь-яка її точка
поділяє на два промені. Будь-яка точка прямої Рімана не поділяє її на два
промені, а лише розрізає; 2) будь-які дві точки прямої в геометрії Евкліда і
Лобачевського поділяють її на відрізок і два промені, а в геометрії Рімана
дві точки прямої визначають два відрізки, які взаємно доповнюють один
одного; 3) площина Рімана – замкнена поверхня, тому будь-яка її пряма не
розділяє її на дві півплощини.
Не зупиняючись на аксіомах конгруентності та неперервності,
відзначимо ще ряд тверджень геометрії Рімана, які відрізняються від
відповідних тверджень геометрії Евкліда і Лобачевського.
1. Сума внутрішніх кутів трикутника більша 180°. Існують
трикутники з двома і трьома прямими кутами. Отже, у геометрії Рімана
здійснюється гіпотеза тупого кута Саккері.
2. Зовнішній кут трикутника не завжди більший внутрішнього, не
суміжного з ним; він може бути і меншим або рівним куту, з ним не
суміжним.
3. Довжина кожної прямої скінченна і дорівнює π.
4. Периметр будь-якого трикутника менший 2π.
5. Площа всієї площини скінченна і дорівнює 2π.
6. Площа трикутника пропорційна його кутовому надлишку.
7. Геометричним місцем точок, рівновіддалених від даної прямої, є коло.
Теорія опуклих многокутників в еліптичній геометрії має деякі
своєрідні риси, але загалом складається так само, як і в геометрії Евкліда.
Теорія трикутників схожа на теорію в геометрії Евкліда, але має
деякі суттєві риси, які накладають відбиток на властивості даних фігур (їх
ми розглядали на початку нашого дослідження).
Якщо розглядати рівність еліптичних фігур, то хоча в істотних рисах це
вчення складається так само, як і в геометрії Евкліда проте відповідні аксіоми в
еліптичній геометрії формулюються інакше, причина тому – замкнутість прямої.
Вивчення еліптичної геометрії сприяє підвищенню інтелектуального
потенціалу студентів, формуванню їх творчої особистості.
ЛІТЕРАТУРА
1.Боровик В.Н., Яковець В.П. Курс вищої геометрії: Навчальний
посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 464 с.
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ІНТЕГРУВАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ І БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Г.К.Шурко,
Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
м. Донецьк, УКРАЇНА
В інтелектуальному сучасному суспільстві, де рівень розвитку його
членів стає головним стратегічним ресурсом, найважливішим фактором
розвитку економіки, суттєво збільшується статус освіти. Освіта стає
головним фактором економічного розвитку суспільства, основою його
повинні стати кваліфіковані професійні кадри.
Напрямок переважного розвитку вищої професійної освіти заданий у
Всесвітній декларації про вищу освіту для двадцять першого сторіччя. Так
у розділі, присвяченому формуванню нових підходів до вищої освіти,
говориться, що забезпечення рівного доступу до вищої освіти повинно
починатися з укріплення й при необхідності з переорієнтації її зв’язків з
усіма іншими щаблями освіти, особливо з середньою освітою.
Вищі навчальні заклади треба розглядати в якості складової частини
в системі освіти, яка починається з дошкільного виховання й початкової
освіти й продовжується протягом усього життя. Самі вищі навчальні
заклади повинні вести в своїх стінах відповідну роботу. Вони повинні
працювати в тісному контакті з батьками, школами, учнями, різними
соціально-економічними групами й товариствами.
Середня освіта повинна не тільки готувати кандидатів для отримання
ними вищої освіти шляхом розвитку в них здібностей до навчання, але й
відкривати їм шлях до активного життя.
Розбудова безперервної професійної освіти є актуальною й водночас
складною проблемою. Складність проблеми полягає в протиріччях, які
виникають унаслідок певної замкнутості освітніх структур, їх
роз’єднаності за принципами фінансування й підпорядкування.
Розв’язання вказаних протиріч і ефективна розбудова системи
безперервної професійної освіти можлива в рамках освітнього середовища,
яке формується навколо й за участі вищого навчального закладу.
Розглянемо деякі аспекти діяльності навчально-виховного комплексу
на чолі з вищим навчальним закладом як структуроутворюючим і
системоутворюючим фактором.
Навчально-виховний комплекс дозволяє інтегрувати в цілісну
структуру різні освітні заклади. Це створює для замовників освітніх послуг
гнучку систему освіти. Комплекс є центром допрофесійної й професійної
освіти, що реалізує освітні програми різних рівнів і надає практичну
можливість багаторівневої підготовки спеціалістів.
Діяльність навчально-виховного комплексу на чолі з вищим
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навчальним закладом сприяє більш повному узгодженню різнорівневих
освітніх програм.
Навчально-виховний комплекс як інтеграційний центр виконує різні
функції й являє собою:
Навчально-освітній центр, який реалізує на практиці єдність
навчального й освітнього процесів із широким залученням інтелектуального потенціалу й матеріально-технічної бази структурних елементів.
Центр розвитку широкого спектру наукових, виробничих і інших
досліджень у певних професійних областях.
Центр безперервної освіти: школа, ліцей, професійно-технічний
ліцей, коледж, мережа базових шкіл, система професійної перепідготовки
й отримання другої вищої освіти і тощо.
Центр культури, у якому створена атмосфера духовного спілкування
людей; тут усе повинно допомагати вихованню патріотів, які розуміють і
знають історію своєї Батьківщини, досягнення свого народу в культурі й
науці.
Інформаційний центр, у якому представлена найрізноманітніша
інформація для освіти й наукових досліджень і який використовує й
розвиває сучасні засоби отримання й обміну інформацією.
Центр міжнародного наукового співробітництва, який створює
необхідні умови для знайомства молоді з найбільш перспективними
науковими школами за кордоном, який розвиває міжнародні освітні
контакти й реалізує спільні з закордонними вченими проекти.
В умовах постійного оновлення наукових знань, швидких темпів
розвитку технологій постає питання про нову освітню парадигму – “освіта
через усе життя” і про необхідність створення системи безперервної
освіти.
Зауважимо, що для суспільства безперервна освіта – це засіб
розширеного відтворення його інтелектуального й культурного
потенціалу, для держави – фактор прискорення соціального й науковотехнічного прогресу, для кожної людини – умова готовності до
професійної діяльності за умов технологій, які постійно змінюються.
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ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ
А.Б.Яхно,
Вінницький держ. педуніверситет ім. Михайла Коцюбинського,
м.Вінниця, УКРАЇНА
E-mail: allayahno@rambler.ru
Одним із основних чинників, від котрого залежить якісна підготовка
майбутнього вчителя математики є створення умов активного включення
студента у навчально-пізнавальну діяльність. На нашу думку, використання
активних методів навчання в процесі вивчення математичних дисциплін є
необхідним чинником для створення таких умов.
Залежно від виду включення студента у навчально-пізнавальну
діяльність (самостійна робота студента або робота у групі) існують різні
класифікації активних методів навчання. Б.Ц. Бадмаєв, С.Д. Смірнов,
О.М. Смолкін виділяють активні методи навчання, акцентуючи увагу як на
активації пізнавальної діяльності студента при самостійній роботі, так і
при роботі в групі. Зокрема, О.М. Смолкін виділяє неімітаційні та
імітаційні активні методи навчання. До неімітаційних методів науковець
включає: проблемну лекцію, лекцію вдвох, лекцію із заздалегідь
запланованими помилками, лекцію прес-конференцію, евристичну бесіду,
навчальну дискусію, самостійну роботу з літературою. Імітаційні методи
поділяються на ігрові та неігрові. До ігрових методів відносяться: ділова
гра, розв'язання педагогічних ситуацій та педагогічних завдань, ситуації
інсценування різної діяльності. До неігрових імітаційних методів відносять
колективну розумову діяльність спрямовану на аналіз і вирішення
конкретних проблемних ситуацій. Ю.Н. Ємельянов розглядає активні
групові методи навчання: дискусійні методи (групова дискусія, аналіз
ситуації), ігрові методи (дидактичні, творчі, рольові ігри), тренінги. В
науковій, навчально-методичній літературі види активних групових
методів навчання мають спільні особливості організації і проведення з
інтерактивними методами навчання.
На нашу думку, активні методи навчання сприяють розвитку розумової та
практичної діяльності студента. В процесі застосування активних методів
навчання створюються умови для розвитку комунікативних здібностей, умінь
вирішувати проблеми колективно, для розвитку розумових процесів (аналізу,
синтезу, узагальнення, класифікації). Зокрема, розвитку прийомів розумової
діяльності сприяє вивчення математичних дисциплін.
Однією з основних умов ефективної реалізації фахової діяльності
вчителя математики є наявність у нього високого рівня математичних
компетенцій. Формуванню і розвитку таких компетенцій сприяє свідомо
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вмотивоване вивчення майбутнім вчителем дисциплін математичного
циклу впродовж усього навчально-виховного процесу в педагогічному
університеті.
Сформованість математичних компетенцій майбутнього вчителя
математики значною мірою залежить від технологій організації навчальновиховного процесу у ВНЗ, зокрема, використовуваних на заняттях з
дисциплін математичного циклу.
Враховуючи специфіку математики і специфіку організації
навчальних занять з дисциплін математичного циклу (лекційні, практичні)
розглянемо місце і роль використання активних методів навчання при
вивченні математичних дисциплін майбутніми вчителями математики:
Лекційні заняття. З перших днів навчально-виховного процесу у
ВНЗ студенти стають учасниками лекційного виду занять. Здебільшого
особливістю організації лекції є репродуктивний характер її проведення:
викладач подає навчальну інформацію, а студенти занотовують її.
Активному включенню студентів у навчально-пізнавальну діяльність
сприяють, як свідчить практика діяльності досвідчених викладачів
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, такі форми роботи: використання елементів евристичної
бесіди при введенні нового поняття; включення студентів у групову
навчальну дискусію при проведенні лекції із заздалегідь запланованими
помилками; пропонування студентам придумати і законспектувати
приклади застосування пропонованих властивостей з подальшим обміном
для розв'язанням цих завдань із сусідом по парті; пропонування студентам
доводити певні теореми самостійно; самостійний тезовий запис
студентами ключових понять (властивостей) із теми лекції на
завершальному етапі її проведення, застосовуючи рефлексію студента.
Практичні заняття. При проведенні практичних занять із
навчальних дисциплін математичного циклу (в залежності від
розташування робочих місць в аудиторії та можливостей матеріальнотехнічної бази) розвитку навчально-пізнавальної активності студента
сприяють дискусійні методи («Круглий стіл», групова дискусія, аналіз
ситуації (наприклад, раціональні способи розв'язування певного виду
задач)). За умов розбиття студентів на групи: інтерактивні методи
навчання «Діалог», «Коло ідей», «Ажурна пилка», робота в парах, трійках;
активне включення студентів у роботу усієї групи, організовуючи заняття
за допомогою методів «Мозковий штурм», «Карусель» або комбінації їх.
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ISOMETRIES OF A NUMBER LINE AND SOME FUNDAMENTAL
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I.Ya. Subbotin,
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In this talk, we are going to discuss some definitions of widely-used
concepts: odd, even, and periodic functions. These classes of odd, even, and
periodic functions play central role in Pre-Calculus and Calculus courses.
However, ironical as it sounds, it is not easy to find rigor and methodically
satisfactory definitions of these classes of functions in the popular Calculus texts
and e-sources. Sometimes a text book tries to avoid the definitions of these
concepts (see for example, Johnston, E, et al., 2002). In any case, this is a source
of many ambiguous situations since these definitions contain no information
about the domain of the functions (see for example, Finney, R., et al., Thomas'
Calculus, 2001, p.56). Many of such definitions have a common significant
shortcoming: they fail to focus attention on some restrictions following from the
fact that the domain of a function has to be preserved by a corresponding group
M ( ) of rigid motions of a number line. Perhaps, the authors of such
definitions assumed such kind of restrictions as self-evident. However, while
this is clear for a well-prepared person, it is not obvious for a beginner. Consider
the following remarks that lay in the base of the considered above concepts.
It is well known that any rigid motion on the plane can be considered a
glide reflection, or a rotation, or a combination of both. Based on this statement
or just using a common sense, it is worth nothing to conclude that any rigid
motion of the number line is also a translation, or a reflection, or their
combination. Employing the notion of the derivative and some basic facts from
Calculus, it is not difficult to prove this statement and determine the analytic
forms for the elements of the group M ( ( −∞; +∞ ) ) , i.e. isometries

ϕ ∈ M ( ( −∞; +∞ ) ) . Let ϕ ∈ M ( ( −∞; +∞ ) ) be an arbitrary rigid motion, ϕ ( x ) be
a differentiable function and { x0 , x} be an arbitrary pair of real numbers such
that x ≠ x0 . Then:
 ϕ ( x ) − ϕ ( x0 )
 

ϕ ( x ) − ϕ ( x0 )
= 1  ⇒ 1 =
→ ϕ ′ ( x0 ) = 1, x0 ≠ x → x0  ,


 

x − x0
x − x0

 

ϕ ′ ( x ) = 1 ∀x ∈ ( −∞; +∞ ) , and, therefore ϕ ( x ) = ± x + ω where ω is a
real number . If we assume that the following two statements
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{x ∈

: ϕ ′ ( x ) = 1} ≠ ∅ & { x ∈
contradiction with a well-known
derivative ϕ ′ ( x ) of a differentiable
discontinuity. The latter helps us
ϕ ∈ M ( ( −∞; +∞ ) ) . That is to say,

: ϕ ′ ( x ) = −1} ≠ ∅ hold, we come to a
corollary from a Lagrange Theorem: the
function ϕ ( x ) cannot have a non-removable
to get the analytic form for the elements

∀ϕ ∈ M ( ( −∞; +∞ ) ) ∃ω = ωϕ ∈

(ϕ ( x ) = − x + ω ∀x ∈ ( −∞; +∞ ) )

:
or (ϕ ( x ) = x + ω ∀x ∈ ( −∞; +∞ ) ) .

It is well-known the group M ( ) is a semi-direct product
M ( ) = + ˨ S ( ) of the normal in M ( ) group of translations + and the
group of reflections S ( ) (a group of order 2), and the latter transforms every
element of + into its inverse. That demonstrates the key role of the two basis
rigid motions of the number line: the reflection and the translation.
We can conclude that the restrictions on the domains play a critical role. It
was already mentioned that the authors of the texts might consider these
restrictions obvious, but they were no so obvious for the beginners who just
have been introduced to these concepts. Students often forget to pay attention to
them while testing functions for being odd or even. In the best scenario, it results
in extra work and/or incomplete proof.
In our opinion, the following definitions from (М.І.Шкіль at all, 2000)
are well founded methodically.
A function y = f ( x ) with a domain D = D ( f ) is called even, if
∀x ∈ D : − x ∈ D and ∀x ∈ D : f ( − x ) = f ( x ) .
A function y = f ( x ) with a domain D = D ( f ) is called odd, if
∀x ∈ D : − x ∈ D and ∀x ∈ D : f ( − x ) = f ( x ) .
A function y = f ( x ) with a domain D = D ( f ) is called periodic with a
period ω ≠ 0 , if there exists a real number ω ∈ \ {0} such that
∀x ∈ D : x + ω ∈ D, x − ω ∈ D and ∀x ∈ D : f ( x + ω ) = f ( x − ω ) = f ( x ) .
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им. П.М.Машерова”,
г. Витеск, БЕЛАРУСЬ,
E-mail: kat955@tut.by, markova@vsu.by
В условиях компьютеризации образования электронное учебное пособие
приобретает все большее значение. Учитывая возможности компьютера как
средства моделирования процессов и явлений, электронный учебник
представляет собой качественно новое средство наглядности. Он становится
полноценным средством индивидуального обучения, средством самообучения,
контроля и самоконтроля, так как одним из компонентов электронного
учебника является подсистема тестирования.
В данной работе представлен опыт использования электронных учебных
сред для поддержки проведения лекционных занятий в условиях очного
обучения. Для разработки учебных материалов (электронных лекций, тестов)
применялись программные системы для подготовки учебных курсов E-Author и
Moodle. Эти программные система обеспечивает возможность подготовки
электронных учебных пособий и проведения лекционных занятий с
параллельным тестовым контролем.
На наш взгляд при обучении дисциплинам, где ведущим компонентом
является формирование способов деятельности, роль печатного учебника, а
также роль изложения материала в форме традиционной лекции, по-видимому,
снижается. К числу таких относятся, например, дисциплины, формирующие
навыки в области разработки программного обеспечения. Кроме того,
стабильных учебных пособий по многим из этих дисциплин, как правило, не
существует, а электронный учебник позволяет быстро вносить коррективы в
содержание. В этих условиях основной формой проведения лекционных
занятий может стать лекция с применением электронного учебника, который
включает систему тестов по всем темам изучаемого курса.
Еще один аргумент в пользу данной формы проведения лекционных
занятий заключается в том, что одной из главных задач системы образования
является подготовка к самостоятельному получению знаний. При традиционной
форме проведения лекций вовлечь студентов в познавательную деятельность,
заставить их более активно воспринимать информацию довольно сложно. Один
из путей повышения познавательной активности студентов – лекция, с
одновременным контролем знаний. Эта форма проведения лекций побуждает
студентов к активному восприятию учебного материала, интенсифицирует
процесс его усвоения, учит оперативно искать информацию, необходимую для
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решения поставленных задач. При этом моделируется процесс решения
профессиональных задач, когда в условиях ограничения времени необходимо
найти ответ на нужный вопрос, усвоить новый способ деятельности, найти
необходимую информацию. То есть у студентов формируется опыт,
необходимый в будущей профессиональной деятельности.
Основной особенностью лекций является организация контроля методом
тестирования каждого дидактически законченного фрагмента учебного
материала. Последовательность вопросов тестов соответствует порядку
изложения материала лекции с тем, чтобы студент мог легко осуществить поиск
необходимого материала в тексте лекции. Если студент отвечает на все или на
определенное преподавателем число вопросов тестовых заданий, он переходит
к изучению следующей лекции. В противном случае он может вернуться к
изучению лекции и затем попытаться ответить на вопросы.
Наиболее целесообразно использовать такую форму проведения
лекционных занятий на старших курсах, когда у студентов в достаточной
степени сформированы учебные умения и навыки. В частности, в течение
последних четырех лет нами были подготовлены электронные учебные курсы
для проведения тест-лекций по дисциплинам “Модели данных и СУБД”,
“Серверы баз данных” для студентов третьего и четвертого курсов
специальности “Прикладная математика”.
Как показала практика, такая форма проведения лекций побуждает
студентов к активной работе в течение всего занятия. Большая часть студентов
группы, как правило, получает зачет по теме в отведенное для ее изучение
время. В завершение изучения курса проводится итоговое тестирование, с
включением произвольного набора тестов по все изученным темам.
О более высокой заинтересованности студентов в изучении учебного
материала свидетельствует тот факт, что уже после первых занятий студенты
начинают заранее готовиться к каждой следующей лекции. Достаточно
высокий уровень усвоения теоретического материала способствует
своевременному, осмысленному и качественному выполнению лабораторных
работ. Так практически все студенты справились с заданиями лабораторного
практикума, большинство успешно выполнили достаточно сложные
индивидуальные задания.
Как показала практика, сочетание лекции с тестированием способствуют
более прочному усвоению учебного материала, чем при традиционном
проведении лекционных занятий. Это достигается за счет оптимизации многих
компонент процесса обучения. К числу таких компонент отнесем улучшение
самоорганизации, индивидуальный темп усвоения материала, возможность
организации обратной связи и постоянный контроль степени усвоения учебного
материала.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
О.Д.Беспалова,
Донецький педагогічний коледж,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: irina_bulankina@mail.ru
В умовах реформування освіти набуває актуальності питання
педагогічного контролю якості знань студентів. З впровадженням новітніх
інформаційних технологій стає нераціональним використання тільки
традиційних методів оцінювання. Проблема контролю результатів навчання
активно досліджується вченими, педагогами, психологами. Сьогодні в сфері
освіти розвивається нова система контролю навчальних досягнень студентів.
Сучасні педагоги вважають необхідним і доцільним впровадження в
практику вищої педагогічної школи стандартизованих методів оцінювання,
до яких належать: експрес-контроль на початку практичних, семінарських,
лабораторних занять; тестування; письмові контрольні роботи;
структурований за процедурою контроль практичних навичок. Саме ці
методи за умов відповідності дидактичним цілям, меті та змісту програм
найбільше забезпечують об’єктивність і точність контролю. Кожен із
перерахованих методів оцінювання має свої переваги і недоліки, які
впливають в певній мірі на результати контролю. Щодо впровадження
тестових завдань, то вони дають змогу забезпечити викладача та студентів
різноманітними завданнями не тільки для систематизації та контролю
знань, а й для набуття нових знань. Їх використовують на різних етапах
заняття. Система оцінки знань передбачає перш за все вхідний контроль,
який визначає ступінь засвоєння студентом раніше вивченого матеріалу,
або рівень підготовленості студентів до вивчення певної дисципліни. Саме
тому ми розглянемо особливості застосування вхідного контролю знань
під час вивчення математичних дисциплін. Накопичення інформації в ході
такого моніторингу дозволяє виявити підготовленість студентів до
сприйняття нового модуля. Викладач може не тільки встановити рівень і
причини недостатньої підготовленості студентів, а й проаналізувати ці
причини, що дозволяє внести певні корективи у роботу.
Тест вхідного контролю слід подавати у формі короткого однозначного
судження, сформульованого чітко і ясно, вираженого простою синтаксичною
конструкцією. Такі тести повинні бути відносно короткотерміновими, тобто не
вимагати великих затрат часу. До тексту тестів мають бути включені критерії
оцінювання, які пропонуються в рамках цього тестування. Недоцільно
використовувати складний алгоритм оцінювання, краще запропонувати одну із
форм експрес-оцінювання (самоперевірку, взаємоперевірку та інше). Після
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виконання тесту на екрані (дошці) подаються вірні відповіді і критерії
оцінювання. Кожне завдання оцінюється у 0,5 балів, тому його легко
перевірити будь-яким із наведених вище способів. Під час аналізу відповідей
відбувається усунення деяких недоліків в знаннях студентів. Окремі з них
отримують завдання для самоконтролю, додаткові завдання, які необхідні для
засвоєння даного модуля.
Зокрема при вивченні змістового модуля «Десяткова система числення.
Позиційні і непозиційні системи числення» (навчальна дисципліна «Основи
початкового курсу математики») базовими є знання щодо утворення
десяткової системи числення і алгоритмів дій над натуральними числами. Для
того, щоб визначити ступінь підготовленості студентів до сприйняття цього
матеріалу, пропонується наступний тест вхідного контролю:
1. Розклад числа 38004 на розрядні доданки має вигляд:
а) 30000+8000+40; б) 38000+4; в) 30000+8000+4; г)30000+8004.
2. В числі 1123120 всього сотень: а) 112312; б) 1123; в)11231; г) 1.
3. В числі 47029 одиниць тисяч: а) 47; б) 7; в) 9; г) 470.
4. При діленні 39 хв. на 13 хв. отримаємо: а)3хв.; б) 3с.; в) 3; г) інше.
5. Попереднє і наступне числа до числа 12999:
а)12998 і 13000; б)12998 і 13001; в)13000 і 13001; г) 13001 і 13002.
6.Число, яке містить 53 одиниці 2 класу і 12 одиниць 1класу, має
вигляд: а) 5312; б) 530012; в) 53120; г) 53012.
7. Перше число а, а друге у 24 рази більше від нього. Сума цих чисел –
вираз: а) а+(а+24); б) а*(а+24); в) а+а*24; г) а*24- а.
8. При діленні чисел 4368 і 39 в частці буде цифр: а) дві; б) три;
в)одна; г) чотири.
9. 2600 лимонів розклали по сотні в кожну корзину. Для цього
знадобилося корзин: а) 260; б) 26; в) 13; г) інша відповідь.
10. В п’ятірковій системі числення можна використати для запису
чисел кількість цифр: а) чотири; б) шість; в)десять; г)п’ять.
Отже, досвід роботи показав, що вхідний контроль:
– є важливим елементом системи вивчення певного модуля;
– дозволяє встановити відмінність між початковим та цільовим
обьємом знань студентів, що допомагає враховувати їх індивідуальні
особливості, раціонально організувати аудиторну та самостійну роботу
студентів.
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Белорусский гос. экономический университет,
Е.А.Гриневич,
Белорусский гос. аграрный технический университет,
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На сегодняшний день тестирование как форма контроля знаний, умений и
навыков студента по учебным дисциплинам широко распространена в высших
учебных заведениях в связи с объективностью результатов, а также простотой в
использовании прикладных программных средств. С другой стороны, в
большинстве случаев происходит злоупотребление тестами, и использование
невалидных тестовых заданий приводит к снижению эффективности используемых методических материалов. Так, в государственных и коммерческих ВУЗах
Республики Беларусь, таких, как Белорусский государственный экономический
университет, Белорусский государственный аграрный технический университет, Белорусский институт правоведения и др., тестирование применяется как
форма обязательного итогового контроля знаний, умений и навыков студентов
экономических специальностей.
В Белорусском государственном экономическом университете используется комплекс тестовых заданий, разработанный в системе Moodle и предназначенный для промежуточного и итогового контроля знаний студентов по
дисциплине «Компьютерные информационные технологии», «Технологии баз
данных и знаний», «Высшая математика» и ряду других учебных предметов,
описанных образовательным стандартом.
Система дистанционного обучения Moodle поддерживает 8 различных
автоматически проверяемых типов вопросов: «вычисляемый»; «на соответствие», «описание», «вложенные ответы», «множественный выбор», «короткие
ответы», «числовой», «верно/не верно», а так же вопрос типа «эссе», оценка
которого возможна только преподавателем. Каждый тип вопросов может
применяться в соответствии со спецификой учебного материала либо уровнем
сложности контроля знаний.

Рис.2. Числовой вопрос
Рис. 1. Множественный выбор
Авторами создан банк вопросов различных типов в рамках учебного
материала для организации контроля учебной деятельности студентов. По
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каждой теме определена совокупность вопросов, которая разделена на три
части: простой, умеренный, сложный. Каждый вопрос в зависимости от
сложности формулировки задания имеет вес от 1 до 3 баллов, которые
учитываются при подсчёте совокупного количества правильно выполненных
заданий и выставления процентной оценки за тест.
Тесты как инструмент системы Moodle представляют собой выборку
некоторого количества случайным образом определённых вопросов из общего
банка, которая включает задания всех трёх уровней сложности.
Средства отчётности и статистики системы Moodle позволяют
реализовать возможность отображения в структурированном и упорядоченном
виде деятельность участников процесса обучения и её результаты. Так,
например, имеется инструментарий по формированию отчёта о результатах
тестирования в рамках одной темы, в котором могут быть отображены все
попытки, либо наивысшие (в соответствии с настройками каждого теста)
оценки за все выполненные тестовые задания по изучаемым темам.
Процесс обучения студентов курсов: «Высшая математика» и «Компьютерные информационные технологии», – был построен на основе классической очной системы с применением средств удалённого предоставления информации и контроля знаний студентов.
На расположенном по адресу http://moodle.batu.edu.by сервере с
помощью системы Moodle версии 1.9.4 был предоставлен теоретический
материал и тестовые задания по учебным модулям. Студенты в свободное от
учёты время имели возможность через сеть Internet получить доступ к
теоретическому материалу и выполнить по 3 попытки тестовых заданий по
каждой теме в качестве промежуточного контроля учебной деятельности.
Организация тестирования на основе заданий различных уровней сложности в рамках естественно-научных дисциплин позволяет достичь высокой
степени объективности при организации промежуточного и итогового контроля
знаний студентов. Одним из наиболее значимых достоинств программного
обеспечения Moodle является процесс автоматизации контроля учебной
деятельности, что подразумевает сравнение ответов студентов с эталоном,
определение оценки и обработка статистических данных выполненных
попыток. С другой стороны, для поддержания валидности тестовых заданий и
предотвращения заучивания правильных ответов необходимо постоянное
пополнение банка вопросов новыми тестовыми заданиями.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
З КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
О.В.Віхрова,
Н.О.Зінонос,
Криворізький технічний університет,
м. Кривий Ріг, УКРАЇНА
Впровадження модульних технологій в організацію навчального
процесу у вищій школі вимагає вдосконалення всіх складових цього
процесу. В умовах кредитно-модульної системи навчальний процес
переорієнтовується з «навчання» на «учіння», основною діяльністю
студентів стає самостійна робота, результати якої потребують
систематичного контролю і корекції з боку викладача. В технічному вузі
на технологічних спеціальностях курс вищої математики є основою для
вивчення спеціалізованих курсів. Він має забезпечити формування у
майбутніх інженерів чітких уявлень про методи математизації фізичних та
механічних процесів, будову відповідних математичних моделей цих
процесів, ефективні методи розробки моделей та їх дослідження, тобто,
формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста. При
цьому система контролю навчального процесу повинна забезпечити
контроль якості засвоєних знань студентів і результатів їх навчальної
діяльності, яка, здебільшого, здійснюється самостійно.
Разом з традиційними формами контролю, зазначені функції
найбільш повно виконуватиме тестовий контроль знань. Використання
тестів активізує розумову діяльність і розвиває творчі здібності студентів;
чітко визначає обсяг знань і умінь; дає змогу значно скоротити час
очікування студентами результату і оцінки; дозволяє здійснити всі види
контролю: вхідний, проміжний, тематичний, модульний, підсумковий [3].
Як відомо, тест (від англійського test – перевірка, завдання) –
коротке, стандартизоване, як правило, обмежене в часі випробування, яке
дозволяє встановити рівень засвоєння навчального матеріалу, визначити
ступінь розвитку певних психологічних якостей, здібностей, особливостей
особистості. Сучасна теорія і практика контролю знань, навичок та вмінь
налічує понад 20 різновидів тестів: залежно від мети, характеру функції
контролю, структури тестів, видів тестів, форми представлення відповіді.
Очевидно, викладач повинен добре володіти методикою складання
та застосування тестових завдань.
Ми пропонуємо використовувати тестові технології:
1) для контролю засвоєння студентами теоретичного матеріалу,
який був прослуханий ними на лекціях і який був винесений на самостійне
опрацювання;
2) при відпрацюванні студентами пропущених занять (як
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лекційних, так і практичних);
3) при перевірці якості і самостійності виконання індивідуальних
модульних завдань;
4) для контролю рівня сформованості навичок та вмінь студентів,
необхідних для засвоєння спеціалізованих курсів.
Тестові завдання повинні бути різнорівневими за ступенем
складності, за часом їх виконання та за шкалою оцінювання:
рівень А – завдання, розраховані на засвоєння основних понять та
математичних фактів, просте відображення матеріалу на рівні пізнання і
відтворення; на виконання тестового завдання відводиться 2-3 хвилини,
максимальна кількість балів за одне завдання – 2 бали;
рівень В – завдання, що вимагають міркувань, охоплюють логічно
завершений за обсягом матеріал (міні-модуля, змістового модуля),
виявляють уміння застосовувати знання в стандартних ситуаціях,
виконання завдання потребує до 5 хвилин; за правильно виконані завдання
тесту студент набирає до 5 балів;
рівень С – завдання, що вимагають творчого застосування
отриманих знань і дозволяють виявити уміння використовувати знання в
нових, нестандартних умовах; на виконання таких завдань витрачається
10-12 хвилин, оцінюється правильність виконання максимальною оцінкою
в 10 балів.
При вивченні певного змістового модуля студент за виконання
тестових завдань набирає від 0 до 20 балів, які враховуються в загальному
його рейтингу. Решту 80 балів із загальної стобальної оцінки змістового
модуля студент отримує при виконанні модульної контрольної роботи,
питання якої охоплюють всі вивченні теми. Отже, перевірка знань, умінь і
навичок студентів – важливий етап навчального процесу і завдання
викладача - знайти найефективніший засіб цієї перевірки. Традиційні
методи перевірки і оцінки знань у поєднанні з новими технологіями
відкривають перед викладачем широкі можливості. Комбінування
традиційних та інноваційних технологій є доцільним: на одних етапах
навчання застосовувати тестування, на інших – контрольні роботи та усне
опитування. Ці форми контролю взаємодоповнюють одна одну.
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КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
С.А.Гуцанович,
Национальный институт образования,
г. Минск, БЕЛАРУСЬ
Реформирование общеобразовательных учреждений в Республике Беларусь
(РБ) оказало значительное влияние на процедуру осуществления контрольнооценочной деятельности, включая разработку и использование дидактических
тестов. Вплоть до обретения суверенитета в нашей стране деятельность по
разработке как дидактических тестов, так и отдельно взятых тестовых заданий
осуществлялась эпизодично отдельными энтузиастами и со стороны
педагогической элиты не вызывала особого одобрения. В 90-е годы ХХ века под
руководством А.М.Радькова (в настоящее время он является Министром
образования), сплотившего вокруг себя молодых исследователей, в государстве
создано собственное научное направление. В настоящее время ряд разработанных
теоретических и прикладных положений тестирования в РБ перенимаются не
только странами СНГ, но и Евросоюза, что в частности отражается в
диссертационных исследованиях [1, 2, 3].
Введение в стране на протяжении последних лет централизованного
тестирования при поступлении в вузы направлено на то, чтобы каждый молодой
человек с учетом достигнутого уровня знаний смог реализовать свои возможности,
склонности, способности в процессе получения дальнейшего образования.
Достаточно хорошо известны основные положительные характеристики
используемых на практике тестов: объективность оценки результатов выполнения
работы, быстрота проверки выполненной работы, системная проверка достаточно
большого объема учебного материала. Очевидны и их недостатки: проверка лишь
конечных результатов работы, невозможность проследить логику рассуждений
респондента в процессе выполнения заданий, некоторая вероятность выбора
ответов наугад в тестовых заданиях с выбором ответов. Еще в начале прошлого
века установлено, что более высокую объективную оценку можно получить при
использовании тестов с другими методами контроля. Существенное значение при
этом имеет разнообразие тестовых заданий, и, прежде всего, закрытого типа. Не
только задания с одним альтернативным правильным ответом, которые
используется при проведении централизованного тестирования на протяжении
нескольких прошедших лет, но и задания множественного выбора с различным
сочетанием верных и неверных ответов, задания на восстановления соответствия и
последовательности. В данных направлениях ведутся соответствующие работы.
С учетом содержания учебных программ после перевода системы общего
среднего образования с 12-летнего срока обучения вновь на 11-летний
разработаны и продолжают создаваться тесты и тестовые задания для их
использования на различных этапах уроков, при проведении поурочного,
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тематического, итогового контроля с учетом 10-бальной шкалы оценивания. В
свою очередь, среди множества педагогической и дидактической литературы
можно обнаружить отдельные печатные работы по тестированию, качество которых в ряде случаев вызывает сомнение. Среди разработчиков по тестированию
встречаются случаи, когда авторы недостаточно полно владеют понятийным
аппаратом тестологии, как нового научного направления. Педагогическим работникам в общеобразовательных учреждениях при проведении уроков не следует
злоупотреблять тестами и не дискредитировать саму процедуру тестирования.
Определенную помощь для повышения качества школьного математического образования могут оказать три приоритетных направления в развитии
методики тестирования. Первое из них непосредственно связано с выявлением
индивидуально-личностных особенностей учащихся, их психических свойств и
состояний. В данном аспекте могут быть предложены строго стандартизированные тесты в виде опросников, изучающие, например, мотивационную,
познавательную, эмоционально-волевую сферы. Второе направление характеризуется тесной взаимосвязью дидактики математики и педагогической психологии
по диагностике математических способностей учащихся. В данном направлении
могут быть выделены тесты по отдельным компонентам структуры математических способностей: гибкости мышления, логике рассуждения, степени
абстрагирования, пространственному воображению, математической интуиции.
Третье направление связано непосредственно с выявлением учебных достижений
учащихся по математике. Поэтому разработаны тесты по выявлению знаний,
умений и навыков, умений осуществления приемов умственной деятельности,
имеющие чисто математическое содержание. Для данного направления
характерна также обучающая сторона тестирования, где могут предлагаться
отдельно тестовые задания для изучения нового материала, закрепления
понятийного аппарата математики, обучения доказательству теорем.
Нами разработаны ряд учебных программ и к ним программно-педагогическое сопровождение для учреждений по повышению квалификации работников
образования, например: «Теория и практика разработки и использования
дидактических тестов в системе образования», «Обработка тестового материала» и
другое учебно-методическое обеспечение. Для того чтобы разрабатываемые тесты в
стране на государственном уровне отвечали мировым стандартам, нами
учитывается соответствующая система критериев и показателей качества.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В БОЛГАРИИ1
Й.Н.Иванов,
Шуменский университет „Епископ Константин Преславский”,
г.Шумен, БОЛГАРИЯ
E-mail: yordan_5@abv.bg
Внешний контроль результатов обучения математики в школе всегда
существовало в разных формах. Здесь мы остановимся только на
проблемах, связанных с проведением в последние годы, двух самых
интересных и важных, на наш взгляд экзаменов:
а) после окончания 7 класса;
б) после окончания 12 класса.
Экзамен а) является вступительным экзаменом (вместе с экзаменом
по болгарскому языку) для поступления в языковые, математические и
профессиональные гимназии. Кроме этого, результаты полученные в
а) используются для разных сравнительных анализов, так как другого
внешнего национального контроля после окончания 7 класса нет.
До 2006 года экзамен а) проводился в форме темы по математике,
которая содержала 2 задачи с двумя подусловиями и обычно одно из них
было более трудным (сложным). Длительность экзамена была 3 часа.
Оценке подлежали возможности логических рассуждений, при этом
критерии для этого были разработаны заранее, до проведения а).
С 2007 года экзамен а) имеет новую форму: он является тестом из 50
задач. Из двух видов: со структурированным ответом с четырьмя
возможностями ответа, из которых только один правильный, и с коротким
свободным ответом.
Идея ЦКОКО (Центр контроля и оценки качества образования),
которые предложили эту форму экзамена, что данная форма позволяет
проверить знания и умения всех разделов учебного содержания в 7 классе,
однако возникают некоторые проблемы:
1. Является ли возможным, чтоб 13 летний школьник за 3 часа
прочитал, обдумал и решил 50 задач?
Наши наблюдения показывают, что это невозможно. Даже
школьники, любящие математику и принимающие участие на турнирах и
олимпиадах не успевают получить максимальные 100 очков. В тесте на
2009 год существуют и т.н. „логические задачи”, которые не изучают
специально в 7 классе. Некоторые из задач вызывают всеобщее удивление
даже среди математической коллегии, например задача 27 и др.
2. Как подготовить школьников для экзамена?
Такого „специально” указанного учебного времени в 7 классе нет.

Эта статья осуществляется с помощью фонда Научных исследований ШУ “Епископа
Константина Преславскиого” вх.№ РД – 05 – 286 / 2009 г. ШУ „Еп.К.Преславски”.
1
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3. Отметку вычисляют по формуле От. =

1
( k + 68) , где k является
28

суммой полученных очков.
За 16 полученных очков отметка задоволительная (3). За первые 15
задач дают по 1 очку, с 16 по 35 – пo 2 очка и с 36 по 50 – по 3 очка.
Правильно ли подобрана эта формула?
4. Можно ли оправдать отметку, полученную в данной форме
экзамена?
Наблюдения показывают, что школьники, которые не решают задачи
(не могут справиться), получают более высокие отметки. Например, если
школьник отмечал только букву А) он получит 20 очков, Б) – 25 очков,
В) – 17 очков и Г) – 24 очков. В каждом из этих случаев школьник получит
положительную отметку.
5. Кому нужен этот экзамен?
МОН (министерство образования и науки) чтоб доказать, что
обучение математике успешное, хотя единодушное мнение общества
другое.
Экзамен б) – после окончания среднего образования и может послужить
вступительным экзаменом для некоторых ВУЗ. После матуры – обязательный
для всех оканчивающих школу. Экзамен б) является одним из вбираемых
экзаменов. С его помощью проверяют знания и умения обязательной
подготовки из 11 разделов школьной математики: реальные числа; дробнорациональные выражения, уравнения, неравенства, квадратная функция;
степень и логарифм; тригонометрические функции; числовые последовательности; комбинаторика, вероятность и статистика; подобие треугольников,
теорема Талеса, свойство внутренней биссектрисы, прямоугольный треугольник; произвольный треугольник; четырехугольник, параллелограмм, трапеция.
Этот экзамен проводится уже второй год. Проблемы, связанные с ним
являются:
1. Правильно ли выбран формат?
За четыре часа дают 28 задач, из которых 20 со структурированным
ответом, 5 со свободным ответом и 3 – на описание полного решения.
2. Можно ли оправдать критерии установления отметки?
Нужно иметь в виду, что после проверки всех работ формула
отметки составляется так, чтоб число неуспевающих было бы ниже 5%.
3. Работы проверяют в Софии, но сама матура проходит по
регионам.
Директора школ заинтересованны в том, чтоб их выпускники
получили положительные отметки.
Как можно осуществить самостоятельность?
4. Что конкретно надо оценить?
Существуют и другие проблемы, связанные с проведением а) и б),
которые мы укажем в докладе.
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ТЕСТОВА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ
ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ
Л.В.Ізюмченко,
З.П.Халецька,
Кіровоградський держ. педуніверситет ім. Володимира Винниченка,
м. Кіровоград, УКРАЇНА
E-mail: lizyumch@mail.ru, zoya.kh@mail.ru
Одним із напрямків модернізації системи вищої освіти є збільшення
акценту на підготовку фахівця, який буде конкурентоспроможним на
національному та світовому ринках праці. Це може бути досягнуто завдяки
вирішенню таких завдань: удосконалення змісту вищої освіти та
організації навчального процесу; підвищення ефективності та якості вищої
освіти [1].
Серед найактуальніших проблем сучасної вищої освіти виділяють
питання впровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових
підходах до подання та засвоєння знань і потребують нових, сучасних
методів їх вимірювання та оцінювання. Впровадження кредитно-модульної
моделі організації навчально-виховного процесу у вищій школі не тільки
потребує перетворення навчальних планів та програм, але й реорганізації
та розробки нової системи оцінювання і контролю.
Педагогічний контроль є невід’ємною частиною процесу навчання та
професійної підготовки фахівців і має бути органічно пов’язаним з іншими
елементами педагогічної системи. Це своєрідний симбіоз діяльності
викладача та студента, що допомагає виявити досягнення та недоліки
навчального процесу. Залежно від терміну навчання педагогічний
контроль має такі основні функції як діагностична, навчальна,
організаційна та виховна. Діагностична функція педагогічного контролю
полягає у визначенні рівня знань, умінь та навичок і має на меті одержання
науково обґрунтованої інформації для вдосконалення процесу підготовки
фахівців. Відомо, що кожний засіб діагностики, який використовується у
світовій педагогіці, має як переваги, так і недоліки, що значною мірою
впливають на результати контролю [3]. Організаційна функція дозволяє
розробити єдину систему об’єктивного контролю навчально-виховної
роботи у ВНЗ, уніфікувати навчання, професійну підготовку й атестацію
фахівців одного напрямку та одного рівня підготовки в різних навчальних
підрозділах. Це можливо лише за умови створення науково обґрунтованої
системи перевірки результатів засвоєння знань, умінь та навичок у
підготовці студентів.
З рекомендацій до розробки стандарту засобів діагностики якості
вищої освіти [2] випливає, що однією з нормативних форм державної
атестації є тестовий державний іспит. Проведення підсумкового
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тестування потребує певних змін у викладанні: до такого іспиту студентів
необхідно готувати в процесі навчання, проводячи паралельно з
підготовкою до підсумкового тестового іспиту поточний тестовий
контроль за тематичними модулями. Регулярність контролю знань може
забезпечити систематичність навчання і підвищити його ефективність.
При вивченні вищої алгебри (курси «Лінійна алгебра», «Алгебра і
теорія чисел») в педагогічному ВНЗ пропонуються тестові завдання різних
рівнів та типів. З кожного змістового модуля було виділено систему
навчальних елементів і зв’язки між ними, що підлягали перевірці. На
основі цієї системи було створено комплекс тестових завдань для кожного
модуля. Завдання першого рівня дуже важливі, бо вони перевіряють не
тільки знання означень та тверджень теорії, але й розуміння логічних
зв’язків між поняттями, без знань яких неможливе подальше вивчення
курсу, наприклад:
1. Яка умова не виконується для некомутативного кільця <К,+,×>:
a)
∀a, b ∈ K a + b = b + a ;
c) ∀a, b ∈ K ab = ba ;
∀a, b, c ∈ K (a + b )c = ac + bc ;
d) ∀a, b, c ∈ K (ab )c = a (bc ) .
b)
2. Матриця А невироджена, якщо:
a)
система її вектор-рядків лінійно залежна;
b)
система її вектор-стовпців лінійно залежна;
c)
ранг матриці дорівнює її порядку;
d)
ранг матриці менше її порядку.
На кожне з поставлених питань першого рівня подається чотири
варіанти відповіді, а це, відповідно, є деякою підказкою для студента. Така
побудова тестів має на меті відновлення в пам’яті вивченого матеріалу, що
сприятиме закріпленню його під час поточного контролю знань. До
недоліків такої структури завдань можна віднести те, що студент може
„вгадати” правильну відповідь шляхом логічного виключення неправильних. Але і в цьому випадку така постановка завдань буде сприяти
розвиткові логічного мислення та застосуванню раніше набутих знань.
Завдання другого і третього рівнів – це задачі. Задачі другого рівня
підібрано так, щоб під час їх розв’язування не потрібно було проводити
складні математичні обчислення. До кожної задачі другого рівня подається
чотири варіанти відповідей. Наприклад:
− 7 3 
1. Власними значеннями ЛО, заданого матрицею M ϕ = 
 , є:
 3 − 7
c) λ1 = −4, λ2 = −10;
a) λ1 = −7, λ2 = 3;
d) λ1 = 1, λ2 = 1 .
b) λ1 = 7, λ2 = −3;
2. Які перетворення ϕ ( x) , задані координатами, як функціями
координат вектора x = ( x1 , x2 , x3 ) є ЛО. У випадку лінійності вказати їхні
матриці: ϕ1 ( x ) = (2 x1 + x2 , x2 + x3 ,2 x1 − x3 ) , ϕ 2 ( x ) = ( x2 + 2, x1 ,2 x3 ) ,
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ϕ3 ( x ) = (2 x1 + x2 , x2 3 + x3 ,3x1 ).
 2 0 2
 0 1 2




a) Mϕ1 =  1 1 0 , Mϕ 2 =  1 0 0 ;
0 1 0
 2 0 0




0 1 0


b) Mϕ 2 =  1 0 0 ;
 2 0 2



2 0 2 


с) Mϕ1 =  1 1 0 ;
 0 1 − 1


 2 0 3


d) Mϕ3 =  1 1 0 .
 0 1 0



Тестові завдання третього рівня вимагають глибокого знання теми
модуля, розуміння зв’язків з попереднім матеріалом та застосуваннями
його в інших дисциплінах. У завданнях цього рівня варіанти відповідей
відсутні, що ускладнює процес їх розв’язування. Наприклад, наступне
завдання потребує ґрунтовних знань з лінійної алгебри та аналітичної
геометрії.
2
Звести квадратичну форму A( x, x) = 3 x1 + 4 x1 x3 + x22 до канонічного
виду методом ортогональних перетворень, вказати канонічний базис та
2
зобразити схематично поверхню 3 x1 + 4 x1 x3 + x22 = 0 , вказавши її тип.
Розроблені за такою структурою тестові завдання можуть бути
використані і для поточного, і для підсумкового контролю знань. За їхньою
допомогою можна перевірити якість засвоєння матеріалу з окремих тем і
модуля загалом.
Тестовий іспит має деякі недоліки: складання тестових пунктів
потребує вміння; вибіркові відповіді можуть мати елемент підказки;
тестові питання дозволяють перевірити знання, а не спосіб мислення
майбутнього фахівця тощо. Тому він є лише одним із методів, які
використовуються в комплексному оцінюванні компетентності тих, хто
навчається. Використання тестових іспитів у поєднанні з традиційними
формами контролю сприяє підвищенню ефективності оцінки рівня знань
студентів та навчально-методичної роботи кафедр ВНЗ.
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У СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ
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г. Минск, БЕЛАРУСЬ
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Один из важнейших аспектов преподавания дисциплины «Высшая
математика» на биологическом факультете состоит в углубленном изучении
элементов теории вероятностей и математической статистики. Это обусловлено
ролью, которую играют вероятностно-статистические знания в подготовке
современного биолога. Без минимальной вероятностно-статистической
грамотности трудно адекватно воспринимать такие дисциплины, как генетика,
теория эволюции, биометрия. Между тем, студенты-биологи испытывают
достаточно большие затруднения в восприятии теории вероятностей. У
большинства овладение этим предметом сводится к попыткам усвоения
определенных алгоритмов, т.е. к решению поставленных преподавателям
задач путем подстановки цифр в конкретную указанную преподавателем
формулу. Однако цель преподавания основ теории вероятностей отнюдь не в
этом. Согласно Н.В.Глотову [2], «студентов необходимо не просто научить
решать какие-то частные задачи, но и выработать элементы вероятностностатистического мышления». Вероятностное мышление занимает промежуточное положение между дедуктивной логикой и интуицией [1]. Такой тип
мышления предполагает способность к установлению причинно-следственных
связей, системному анализу действительности, моделированию и прогнозированию результатов. Дефицит вероятностного мышления, тенденция к недооценке или полному игнорированию известных вероятностей при принятии
решений, несомненно, является одним из наиболее значимых недостатков
мышления будущих специалистов-биологов. Последствия подобных постоянных
ошибок и когнитивных предубеждений приводят к серьезным последствиям в
науке, как и в любой другой области, где приходится принимать решения,
связанные с вероятностью [3]. Так, одним из признаков псевдонауки являются
псевдообобщения на основе случайных совпадений, или «случайные теории».
Авторами предлагается тестовая методика, позволяющая оценить
уровень развития вероятностного мышления у студентов-биологов до и
после прослушивания темы «Элементы теории вероятностей и математической статистики». Первое тестирование проводится до прослушивания
темы. Результаты теста помогают преподавателю увидеть, на каком уровне
следует подавать материал. Второе тестирование, с использованием тестовых
заданий, аналогичных тем, что были на первом тестировании, проводится
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после прослушивания темы. Результаты второго тестирования позволяют
преподавателю оценить влияние прослушанной темы на формирование у
студентов вероятностного мышления, и, при необходимости, ввести в курс
изменения и дополнения. Использование ЭВМ помогает быстро и легко
провести тест, обработать данные и получить результаты.
Компьютерный тест состоит из 30 вопросов, на каждый из которых
дается 4 варианта ответов. Вопросы теста делятся на несколько разных по
размеру блоков.
В первую часть теста включены задания, требующие несложных
вычислений с применением элементов комбинаторики. Результаты показывают,
насколько студент может определить число исходов, благоприятствующих
данному событию, и насколько он понимает классическое определение
вероятности. Кроме заданий, где надо выбрать числовой ответ из нескольких
вариантов, в тесте имеются задания, где студенту предлагается на выбор
несколько вариантов решения данной задачи с рассуждениями и вычислениями,
одно из которых верное, а остальные содержат логические и вероятностные
ошибки.
Задания второй части теста помогают определить, насколько студент
ориентируется в предоставленной ему вероятностной информации. Заметим,
что способы предоставления информации могут быть эквивалентны с точки
зрения математики, но вызывать резкие различия в человеческом понимании
этой информации. Здесь студенту предлагаются выражения из работ по
биологическим дисциплинам, содержащие вероятностную информацию. Ему
требуется объяснить смысл этих выражений путем выбора соответствующего
варианта в тестовом задании.
В третьей части теста находятся задания на составление прогнозов,
основанных на различной информации, на оценку возникающего риска.
В тесте также присутствуют задачи-парадоксы, на которые интуитивно
дается неверный ответ. Теория вероятностей представляет собой область
математики, необычайно богатую подобными утверждениями.
Как показывают результаты тестирования, в процессе изучения теории
вероятностей студенты учатся анализировать, выдвигать предположения о
факторах влияния, опровергать их и т.п. Впоследствии эти умения послужат
хорошим подспорьем будущему ученому-биологу.
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РОЛЬ ТЕСТОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
В.Ю.Ковальчук,
Л.П.Силюга,
Н.І.Стасів,
Л.С.Білецька,
Дрогобицький держ. педуніверситет ім. Івана Франка,
м. Дрогобич, УКРАЇНА
Питання активізації навчання відноситься до числа найбільш актуальних
проблем сучасної педагогічної науки і практики. Реалізація принципу
активності у навчанні має визначальне значення, так як навчання і розвиток
носять діяльнісний характер і від якості навчання як діяльності залежить
результат навчання, розвитку і виховання учнів. Тому розробка нових шляхів
підготовки вчителів початкових класів інтелектуально-активних, збагачених
ґрунтовними знаннями є основним завданням наших досліджень. Робота
передбачає вироблення у студентів здатності самостійно знаходити істотні
зв’язки між явищами і фактами, ставити питання і знаходити на них відповіді,
вміло оперувати здобутими знаннями. Великі можливості у вирішенні цієї
проблеми має тестова діагностика, яка останнім часом швидкими темпами
впроваджується в сфері освіти.
Важливою характеристикою тестів є те, що їх застосування дає
можливість одержати досить надійну і головне швидку різнобічну інформацію
про стан складної системи, якою і є сучасна вища школа. З допомогою тестів
можна не тільки визначити рівень викладання того чи іншого предмету, але й
стандартизувати вимоги до навчально-методичної системи. Застосувавши
систему спеціально підібраних тестів можна не тільки швидко і надійно
проводити контроль за рівнем засвоєння студентами навчального матеріалу,
але й досить ефективно проводити саме навчання, керувати їх пізнавальною
діяльністю.
Застосування тематичних тестів розвиває зосередженість, цілеспрямованість, уміння міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань, взагалі формує
самостійність як особливість мислення. Спосіб постановки тестового завдання
стимулює розвиток пізнавальних потреб студентів, сприяє формуванню
позитивних мотивів учіння.
Основними недоліками в практиці організації педагогічного тестування
є слабке керування цим процесом і репродуктивний характер багатьох завдань,
що гальмує розвиток пізнавальних здібностей студентів. Істотним недоліком
організації педагогічного тестування є випадковість, непродуманість завдань,
що порушує порядок опрацювання теми, створює безсистемність у засвоєнні
студентами матеріалу.
Залежно від дидактичної мети всі тестові завдання з математики можна
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поділити на дві великі групи: навчальні і контролюючі. Тести навчального
змісту включають вправи і завдання, які готують студента до сприйняття нового
матеріалу, вправи і завдання, спрямовані на засвоєння нового матеріалу, розширення або уточнення здобутих знань, тренувальні завдання. Контролюючим
тестовим завданням звичайно теж властиві елементи навчання. Проте їх основне
призначення – це облік і контроль за якістю знань, умінь і навичок студентів.
Окрім того, нам видається доцільною систематизація тестів за способом
можливої відповіді. В цьому плані розрізняються тести закриті та відкриті. Під
тестами закритими розуміються ті, відповіді на які посередньо заготовленні і
запропоновані респонденту, якому по суті, залишається лише вибрати найбільш
доцільну. До відкритих тестів відносяться ті, відповіді на які вільно формуються
самим респондентом. Зрозуміло, що такі завдання потребують значно більшої
самостійності, прояву творчого мислення респондента. Тому запропонована
нами схема класифікації тестів має приблизно такий вигляд (див. рисунок), де в
основу класифікації покладено наявність чи відсутність стандартних відповідей.
Тести
відкриті

закриті
відбору

інтелекту

групування

досягнень

співвідношення

креативності

відповідності

контролю
Процес виконання студентами тестових завдань з математики потребує
від викладача цілеспрямованого керування. Адже повноцінне формування
нових понять і засвоєння їх передбачає: по-перше, не тільки розгляд фактів, а й
зосереджування уваги на основних ознаках предмета; по-друге, розкриття
зв’язків і відношень виучуваного об’єкта з іншим, а також внутрішні зв’язки
його елементів; по-третє, на основі такої аналітичної роботи підведення
студентів до доступного формулювання визначення нового поняття.
Впроваджуючи тести, треба позбутися двох ілюзій:
• першої – стосовно того, що незалежна система тестування – це єдина і
об’єктивна система контролю, а всі попередні – хибні, «суб’єктивні»,
«продажні»;
• другої – м’якшої, що навіть коли й припустити існування інших
систем контролю, то все одно тестова – це найкраща.
Тести – це не панацея від усіх бід, а лиш доповнення систем
контролю, що вже існують – не більш!
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
М.Н.Кочагина,
Московский городской педуниверситет,
г. Москва, РОССИЯ
E-mail: KochaginaMN@yandex.ru
Проблема, связанная с повышением качества образования – одна из
глобальных проблем, решением которой озабочены как различные группы
населения (ученики, их родители, педагоги), так и органы управления
образованием и органы государственной власти любой страны. В условиях
одной отдельно взятой страны такую проблему можно попытаться решить, если
детально изучить опыт других стран. В настоящее время осуществляется
международное сотрудничество в данном направлении, организаторами
которого выступают Международная ассоциация по оценке учебных
достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) и Организация экономического сотрудничества и развития –
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
Россия с 1995 года участвует в международном исследовании TIMSS по
оценке качества математического и естественнонаучного образования
школьников. Полученные результаты позволили обратить внимание на такие
вопросы содержания, которые ранее отсутствовали в школьном курсе,
например, способы работы с информацией, элементы стохастики и др.
В 2008 году в России впервые проводилось международное исследование
по педагогическому образованию TEDS-M (Teacher Education and Development
Study in Mathematics), организованном Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и Российской академией образования. Подготовка материалов, адаптация к условиям России и проверка осуществлялись на базе математического факультета Московского городского педагогического университета.
В исследовании участвовали студенты 4-5 курсов педагогических вузов
или вузов, имеющих право обучать по программам педагогического
образования. Проводилось сравнительное исследование подготовки будущих
учителей начальных классов и будущих учителей математики, тестирование их
преподавателей, анализировались учебные планы и программы, по которым
обучались студенты. Исследования такого широкого охвата в России еще не
проводилось. В нем приняли участие больше двух третьих от числа всех
будущих учителей математики и начальных классов.
Международное исследование TEDS-M проводят около 20 стран, среди
которых Канада, Швейцария, Польша, Испания, Сингапур, Соединенные
Штаты Америки, Чили, Германия и др. Поэтому полезно проанализировать
уровень подготовки будущих учителей математики и начальных классов,
формы обучения, образовательные программы с позиций других стран. Такое
исследование позволяет дать ответы на ряд вопросов:
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- какие факторы влияют на уровень подготовки будущих учителей,
- какова связь между уровнем подготовки учеников средней школы
(результаты TIMSS) и будущих учителей (результаты TEDS-M),
- какова оценка математической и методической подготовки будущих
учителей в России по сравнению с другими странами,
- каковы основные проблемы в математической и методической
подготовке будущих учителей и др.
Одна из частей исследования посвящена изучению уровня знаний
содержания математики и содержания методики преподавания математики. На
выполнение этой части отводилось 60 минут. Тест представлял собой батарею
из 30 заданий, среди которых 10 вопросов с развернутым или кратким ответом и
68 вопросов с выбором ответа. Часть вопросов теста связана программой
средней школы по математике, а часть – с высшей математикой.
О результатах эксперимента и, самое главное, о выводах, говорить пока
рано, поскольку пока идет этап обработки данных. Однако некоторые
предварительные итоги уже можно сделать.
Студенты понимают сущность решения задач разными способами,
показывают умение решать текстовые задачи (чаще алгебраическим способом),
получают чаще всего верные ответы при решении задач, показывают
достаточно высокие знания из области элементарной математики и разных
разделов высшей математики, однако не всегда могут использовать эти знания
для объяснения закономерностей и составления зависимостей.
Среди недостатков в математической подготовке студентов выпускных
курсов можно отметить низкую, по сравнению с остальными, освоенность
таких элементов содержания, как понятие об иррациональном числе и
характеристики рядов данных, заданных таблицами или графиками.
Следует отметить несколько важных методических проблем, которым
придется уделить должное внимание на занятиях по теории и методике
обучения математике в школе. Студенты не показывают умения краткого
лаконичного выражения сути решения некоторой задачи, часто нарушают
аргументацию, не всегда замечают ошибки в рассуждениях учеников, не
демонстрируют умение решать задачи, требующие небольшого исследования.
Отсутствие открытых задач в курсе математики приводит к тому, что у
студентов не формируется умение выводить следствия.
Большее внимание необходимо уделить методологическим аспектам
научного знания, использованию научных методов и приемов эвристической
деятельности (классификации, наблюдению, сравнению, формулированию
гипотез и выводов, быстрой проверке или опровержению гипотез).
Требование, которое стоит перед современной школой, – подготовить
выпускников к свободному использованию математики в повседневной жизни
не может быть достигнуто, пока у самих будущих учителей математики не
будут сформированы соответствующие знания и умения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА И
КОНТРОЛЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМИ ЗНАНИЙ
Т.В.Крылова,
Е.М.Гулеша,
Днепродзержинский гос. технический университет,
г. Днепродзержинск, УКРАИНА
E-mail: mishapyshnyi@rambler.ru
Преподаватели кафедры высшей математики нашего вуза
единодушны во мнении, что уровень математической подготовки
студентов в последние годы падает, и причины при этом называют
совершенно разные. Одна из них – это перегрузка школьной программы,
связанная с введением новых дисциплин, что влечет за собой сокращение
количества часов, отводимых на изучение таких естественно-научных
дисциплин, как математика, физика и др. Это в свою очередь приводит к
тому, что у учителя не хватает времени на качественное и полное
изложение вопросов программы. Поэтому основное внимание уделяется
изложению теоретических вопросов, а времени на практическое
применение знаний (в частности, к решению задач) не остается.
Не прибавляет качества усвоения материала и «перекос» в сторону
тестового контроля знаний, что часто ориентирует учащихся не на
владение материалом, а на угадывание правильного ответа. В результате в
лучшем случае запоминается набор научных фактов, которым школьники
не умеют оперировать и при этом не могут учиться мыслить логически.
Такая же проблема наблюдается и в вузах. А практическое и прикладное
значение математики состоит в первую очередь в умении поставить
задачу, найти или построить математическую модель, описывающую
данную практическую ситуацию, а уж затем найти её решение.
Не секрет, что человек, получивший хорошее фундаментальное
образование, гораздо быстрее приспосабливается к условиям современной
жизни, быстрее находит в ней свое место. Поэтому мы пытаемся решить
вопрос: «Можно ли улучшить математическую подготовку и как это
сделать?».
Для студентов младших курсов актуальным является наиболее
быстрая и успешная адаптация к студенческой жизни, к обучению в вузе в
целом. Поэтому мы отбираем и структурируем учебный материал, который
подлежит модульному изложению и контролю, что способствует, с одной
стороны, совершенствованию преподавания, а с другой – значительно
облегчает процесс адаптации студентов 1-2 курсов к обучению в вузе, так
как студенты младших курсов не умеют записывать лекции, выделять
главное из прочитанного, работать с литературой.
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В педагогической практике вузов в последние годы все больше
внимания уделяется использованию в ходе итогового контроля
дидактических тестов. Преподаватели нашей кафедры также используют в
своей практике такую форму контроля приобретённых знаний.
Тесты бывают 3-х уровней. Первый – это узнавание, второй –
воспроизведение, третий – применение. Степень использования заданий в
тестовой форме на различных этапах контроля (входной, текущий,
рубежный, итоговый) различна. При традиционном контроле не
рекомендуется давать задания на узнавание чего-либо, но для тестов
задания первого уровня вполне возможны, потому что они носят
обучающий характер. Так как нынешние студенты хорошо воспринимают
тесты, мы используем тесты первого уровня как раз для обучения.
Приведем примеры.
Задание. Если матрицей А размера m × n называется прямоугольная
таблица из m строк и n столбцов, состоящая из чисел или иных
математических выражений аij (называемых элементами матрицы),
i=1,..,m, j=1,..,n, то является ли следующая форма представления таблицы
матрицей?
1 0 7 


 3 x − 1
 0 2x 0 



Ответ: да.

Задание. Если транспонированной к матрице А=(aij) называется
матрица AT=(aTij)такая, что a ijT =aji, ∀ i, j (т.е. все строки которой равны
 0 − 3

1 

соответствующим столбцам матрицы А), то является ли матрица 
2
 0 2
 ?
 − 3 1

транспонированной к матрице 

Ответ: да.
Задание. Если матрица В, полученная из матрицы А с помощью
элементарных преобразований называется эквивалентной матрице А
(обозначается В~А), то могут ли быть эквивалентными матрицы с
различным количеством строк или столбцов?
Ответ: нет.
Из данных примеров видно, что в самом задании теста заложена
помощь в виде признаков объектов, о которых идет речь. Тесты такого
уровня помогают не столько контролировать, сколько закреплять ранее
полученные знания.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ТЕСТОВИХ ФОРМ ПЕРЕВІРКИ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
В УМОВАХ РІВНЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
Т.А.Овчинникова,
Національний держ. університет ім. М.Гоголя,
м. Ніжин, УКРАЇНА
Е-mail: otaukr@ukr.net
Проблемі вивчення математики в умовах рівневої диференціації
сьогодні небезпідставно приділяється багато уваги. В значній кількості
робіт вже протягом декількох десятиліть висвітлюється психологічний,
дидактичний і методичний аспект даної проблеми.
Здавалось, керуючись цими науковими здобутками, вчителі могли б
ефективно реалізовувати методичні принципи рівневої диференціації.
Нажаль, як з'ясувалось в ході проведення експерименту, багато з них
зводять цей процес до використання системи рівневих завдань для
підготовки учнів і контролю за рівнем їх навчальних досягнень. Слід
відмітити, якщо для оцінки досягнутого рівня вміння розв'язувати
математичні задачі, використовувати методику розроблену В.П.Беспалько
[1], в основу якої покладено критерій суб'єктивної новизни ситуації для
учня, то і тут з'ясовується, що не завжди задачі розподіляються по рівнях
об'єктивно з урахуванням їх попереднього досвіду. На уроках здебільшого
відбувається “натаскування” учнів на розв'язування певних видів задач.
Відповідно оцінка досягнутого рівня вміння розв'язувати математичні
задачі стає суб'єктивною.
Аналізуючи цю ситуацію, можна зробити висновок, що в такий
спосіб вчитель створює власне собі комфортні умови для тематичного
контролю і оцінки рівня навчальних досягнень учнів. Але очевидно, що
домінантною метою його діяльності є не виставлення тематичної оцінки, а
перевірка, яка, з одного боку, є процесом виявлення прогалин в знаннях
учнів і встановлення труднощів в оволодінні цими знаннями, а з іншого процесом констатації факту успішного засвоєння навчального матеріалу.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є широке впровадження в практику
роботи тестових форм перевірки математичних знань учнів (саме
перевірки, а не контролю, який, як відомо, є операцією співставлення
запланованого результату з еталонними вимогами і стандартами).
Ми вважаємо, що тестова форма перевірки повинна супроводжувати
вивчення теми. Вивчення нового матеріалу доцільно розпочинати 5-ти
хвилинним тестом, який виконує діагностичну функцію. Результати
тестування тут же аналізуються та інтерпретуються вчителем, при цьому
вони не обов'язково оцінюються. На основі отриманих результатів
організовується діяльність певних груп учнів по засвоєнню програмного
339

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

матеріалу чи то на обов'язковому, чи то на більш високому рівні.
Наскільки швидко пройде цей етап залежить від якості підготовки
вчителя до його проведення, а це дуже відповідальна і складна справа. Поперше, в ідеалі вчитель повинен мати сконструйовані за всіма вимогами тести
відповідного призначення. Реалії ж сьогодення є такими, що вчитель, як
правило, самотужки повинен їх конструювати, оскільки якісний продукт на
ринку знайти дуже складно. Крім того, грамотного, творчо працюючого
вчителя задовольнити готовою продукцією практично неможливо.
Ефективним є використання на цьому етапі завдань закритої форми з
короткою умовою, в яких передбачається вибір правильної відповіді з п'яти
наведених. Оптимальна кількість завдань при цьому, на нашу думку, п'ять. Це
завдання базового рівня. Їх виконання потребує розпізнавання правильної
відповіді із запропонованих. Серед запропонованих відповідей правильною є
одна, а в інших (їх називають дистракторами) моделюються типові помилки,
яких припускаються учні при виконанні відповідних завдань. Очевидно, що
для конструювання дистракторів необхідно мати значний досвід роботи.
Вчителю-початківцю було б бажано користуватись готовою продукцією.
По-друге, вчителю слід з'ясувати, які саме типові помилки моделюють
дистрактори. На основі аналізу кожного з них продумати роботу з учнями, які
припустяться цих помилок (підготувати картки з відповідними завданнями,
картки-консультації для дозування допомоги тощо). Поза увагою при цьому не
повинні залишитись учні, які правильно виконають всі завдання. Організація
їх діяльності повинна бути направлена на подальше просування по рівнях.
По-третє, вчитель має бути готовий до аналізу та інтерпретації
результатів тестування. Для цього доцільно підготувати зведену таблицю, в
рядки якої занести прізвища учнів класу, а в стовпці – літери (А, Б, В, Г, Д), які
відповідають варіантам відповідей кожного із запропонованих завдань. Кожен
учень в клітинці, що утворюється при перетині рядка, який містить його
прізвище, і стовпця, який містить літеру відповідного завдання, що відповідає
правильному, на його думку, варіанту відповіді, ставить позначку. Наклавши
на цю таблицю трафарет правильних відповідей (відповідність літери
правильній відповіді слід розподіляти хаотично, щоб уникнути списування),
вчитель має можливість швидко скласти уявлення про стан навчальної
підготовки класу і виділити учнів, які потребують допомоги в коригуванні
цього стану. Досвідченому вчителю достатньо 1-2 хвилин, щоб спланувати
свою подальшу діяльність.
Ми вважаємо, що впровадження тестових форм перевірки математичних
знань є необхідною умовою оволодіння учнями обов'язковими результатами
навчання.
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Другий рік поспіль в Україні проходить всеохоплююче зовнішнє
незалежне оцінювання (ЗНО), яке поєднує в собі і підсумкові іспити в
школах, і вступні іспити до вищої школи. Математика у переліку
предметів, що обираються для тестування учасниками ЗНО в області,
займає провідне місце (таблиця 1).
Таблиця 1
Порівняльна таблиця вибору предметів ЗНО у 2008 та 2009 роках
відносно всеукраїнських показників
Предмети
2008 рік
2009 рік

Укр. мова і
література
Математика

Донецька
область

Україна

% від
всеукраїн.
показника

Донецька
область

Україна

% від
всеукраїн.
показника

47067
30178

512591
266399

9,2
11,3

38338
25040

461981
259213

8,3
9,7

Результати ЗНО-2009 року свідчать про підвищення рейтингової
позиції Донецької області за всіма градаціями: до 124 балів, від 124 до 150,
від 150 до 180, більше 180 балів. Але рівня середньостатистичних
показників не досягнуто [1].

Рис.1. Результати незалежного тестування 2008 і 2009 років (у %).
В той же час, більш ніж вдвічі зросла кількість учасників тестування,
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не здолавши 124-бальний бар'єр (рис.1).
З іншого боку, рівень міжнародного стандарту середньої освіти, який
свідчить не тільки про рівень знань, а й про загальний інтелектуальний
розвиток, українськими учнями в ході міжнародних порівняльних
досліджень якості математично-природничої освіти TIMSS-2007
залишився недоcягненим: при загальноприйнятому показнику 500 балів
учні 4-х класів мають 469 балів, а учні 8-х класів – 462 [2].
Суттєві недоліки математичної підготовки учнів:
- невміння використовувати отримані знання та навички у реальних
ситуаціях повсякденного життя;
- недостатній розвиток просторових геометричних уявлень;
- невміння інтерпретувати кількісну інформацію представлену у
вигляді таблиць, діаграм та графіків;
- недостатня сформованість навичок проведення обчислень із цілими
числами і дій з дробами;
- не розуміння сенсу математичних операцій та зв’язків між ними;
- нездатність застосовувати дії над числами для розв’язування задач.
Аналіз розподілу максимально високих балів (195,5-200)
незалежного тестування з математики свідчить про домінування високих
результатів у випускників міст, де зосереджений значний кадровий
потенціал середньої і вищої школи, над районами області. З іншого боку,
зростаюча роль репетиторів створює нерівні умови для випускників з
різним соціальним і матеріальним статусом.
Перед вищою школою в сфері підготовки майбутніх вчителів постає
завдання впровадження курсу «Основи педагогічних вимірювань та
моніторингу якості освіти» для студентів педагогічних спеціальностей,
єдності високої академічної та практичної підготовки студентів.
ЛІТЕРАТУРА
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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.
Одним із головних чинників моніторингу є тестування. Особливого
значення прийоми тестового контролю знань та вмінь учнів набувають у зв'язку
з переходом усіх шкіл України на зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні
очевидно, що рішення головної задачі загальноосвітніх шкіл, профільних класів
і шкіл із поглибленою теоретичною і практичною підготовкою з математики –
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, спираючись на знання психологопедагогічних закономірностей навчального процесу, що концентрують у собі
досягнення психології, дидактики і відповідну методику обліку цих
закономірностей у навчанні математики.
Досвід проведення зовнішнього незалежного 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, вмінь та 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 запропонована 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 проводилось
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 про те, що:
 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;
 якщо відсоток учнів, які правильно виконали завдання, досить
високий, 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. Для цього
пропонується: формувати банк тестових завдань; включати тестові завдання в
поточне та підсумкове оцінювання; додавати тести до самостійної роботи учням;
відпрацьовувати знання та вміння не закріплені у тестах.
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Полтавський держ. педуніверситет ім. В.Г.Короленка,
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Проблема підвищення ефективності контролю знань і вмінь учнів як
невід'ємної й важливої складової процесу навчання набула в сучасних
умовах особливої актуальності.
Аналіз проведення тематичної перевірки результатів навчання учнів
з математики за допомогою традиційних контрольних робіт виявив
важливі переваги їх застосування порівняно з іншими методами контролю,
що зумовлюють досить широке використання таких робіт на практиці.
Серед них виділяється можливість здійснення перевірки свідомого і
глибокого засвоєння матеріалу кожним учнем, простота підготовки й
проведення контрольної роботи. Разом з тим, їм притаманний і ряд
недоліків. Найістотнішими серед них є такі:
– результати роботи дають можливість здійснення переважно якісного
аналізу засвоєння учнями навчального матеріалу. Утрудненим виявляється
об'єктивне і точне кількісне вимірювання показників засвоєння, зокрема, його
поелементний аналіз, визначення обсягу та рівня засвоєння інформації;
– оцінки, які виставляються учням за роботу, досить часто мають
суб'єктивний характер, тобто визначаються не тільки якістю, власне, самої
роботи, але і залежать від учителя, що її перевіряє.
Зазначені недоліки знижують ефективність використання контрольних
робіт у навчальному процесі і обумовлюють необхідність пошуку інших,
більш досконалих методів контролю навчальних досягнень учнів. Широкого
застосування зараз набув метод тестування (у зв'язку із запровадженням
зовнішнього незалежного оцінювання).
Перспективність даного методу контролю пояснюється підвищенням
об'єктивності, повноти охоплення, можливістю встановлення кількісних критеріїв
оцінювання знань, статистичної обробки даних, економією часу, що витрачається
на перевірку робіт. Важливою перевагою завдань із вибірковими відповідями є
можливість використання комп’ютерів, як під час проведення тестового контролю,
так і для обробки його результатів. Разом з тим, завдання з вибором відповіді
(закрита форма подання тесту) мають ряд істотних недоліків, а саме:
– допускається можливість вгадування учнем правильного варіанта відповіді;
– ускладнюється безпосереднє виявлення ходу міркувань,
здійснених учнем у процесі відшукання відповіді на поставлене питання;
– унеможливлюється контроль за культурою методів і засобів виявлення
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знань й умінь учнів (усне мовлення, виклад міркувань у письмовій формі).
Указані недоліки не дозволяють розглядати завдання з вибором
відповіді у якості єдиного засобу тематичного або підсумкового контролю
знань і вмінь учнів з математики. Проте, деякі із зазначених недоліків
можуть бути дещо нівельованими за рахунок, з одного боку, перегляду
місця і мети їх використання у навчальному процесі, а з іншого –
удосконалення власне конструкції самих тестових завдань.
Тести навченості учнів мають задовольняти такі вимоги:
– тести повинні охоплювати основні питання теми, а порядок завдань
має визначатися логікою послідовності викладу навчального матеріалу;
– умови завдань тестів повинні бути короткими, чіткими, зрозумілими;
– тести мають бути валідними щодо вимірювання тих знань, які перевіряються;
– тести повинні закладати підґрунтя для майбутньої коректувальної
роботи (у разі її потреби).
Розглянемо останню вимогу більш детально. Корекція має виключне
значення при забезпеченні досягнення учнями середнього рівня навченості
(необхідна корекція), частково достатнього (можлива корекція), де
алгоритмічний метод регулювання навчальної діяльності учнів є цілком
виправданим, більш ефективним, доцільним, а отже, домінуючим.
Оскільки алгебраїчні, а частково і геометричні завдання в межах
однієї теми є стандартними, то для їх виконання існують відповідні
алгоритмічні приписи. Під час виконання кожної з операцій, що їх
складають, учень може припуститися помилки. У зв'язку з цим при
складанні відповідей до запитань варто дотримуватись наступних правил:
1. „Поле вибору“, утворене рядом відповідей має бути досить
широким і не служити підказкою для відповіді;
2. Відповіді не повинні містити нісенітниць, безглуздих тверджень,
що автоматично виключало б їх з числа потенційно можливих розв'язків
завдання, а відтак, знижувало б об'єктивність тестування;
3. До переліку неправильних відповідей у першу чергу включаються
ті, котрі є результатом типових помилок, яких припускаються учні, та
можуть бути отримані у результаті того чи іншого міркування.
Звичайно, усіх можливих помилок передбачити неможливо, проте
виділити найбільш типові, а також дослідити, як вони впливають на розв'язок
завдання не тільки можна, але й потрібно. Вибір учнем певного варіанта
відповіді зорієнтує і вчителя, і його самого у тому, яку саме операцію він засвоїв
недостатньо. Для цього доцільно скористатися спеціальними таблицями у яких
відображені зв'язки між варіантом відповіді і типом помилки.
Удосконалення методики розробки та використання тестів у процесі
навчання учнів математики є важливим педагогічним завданням.
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РЕЗЮМЕ

Адаменко Н.Д., Маркова Л.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОСВIТИ ЗАВДЯКИ
ВИКОРИСТАННЮ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДIВ У даній роботі
висвітлено досвід використання електронних навчальних заходів для підтримки
проведення лекційних занять в умовах денного навчання.
Адаменко Н.Д., Маркова Л.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ
СРЕД. В данной работе представлен опыт использования электронных учебных сред для
поддержки проведения лекционных занятий в условиях очного обучения.
Adamenko N., Markova L. PERFECTION OF EDUCATIONAL PROCESS BY MEANS
OF APPLICATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENTS. In the given
work experience of use of electronic educational environments for lecturing in conditions of resident
instruction is presented.






АкуленкоІ.А., ЛещенкоЮ.Ю. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. В статті
розглянуті окремі аспекти проблеми формування дослідницьких компетентностей учнів
у процесі поглибленого навчання математики.
Акуленко И. А., Лещенко Ю. Ю. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКИ. В статье рассмотрены некоторые аспекты формирования исследовательских
компетентностей учащихся в ходе углубленного изучения математики.
Akulenko I., Leshchenko Yu. THE DEVELOPMENT OF PUPILS’ RESEARCH
COMPETENCES ACCORDING TO IN – DEPTH THOROUGH STUDY OF MATHEMATICS.
The article deals with the problems of development the research mathematical competences.






Алейнікова Т.Г., Потапова Л.Е. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО
СУПРОВОДУ ЛЕКЦІЙ. У доповіді викладаються особливості використання інформаційних технологій у лекційних курсах з математичних дисциплін. Розглядаються умови
ефективного застосування електронних навчальних матеріалів та їх роль у підвищенні
навчальної мотивації студентів.
Алейникова Т.Г., Потапова Л.Е. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ. В докладе излагаются особенности использования информационных технологий в лекционных курсах по математическим
дисциплинам. Рассматриваются условия эффективного применения электронных
учебных материалов и их роль в повышении учебной мотивации студентов.
Aleinikova T., Potapova L. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF
ELECTRONIC SUPPORT LECTURES. The report outlines the features of the use of
information technology in the lecture courses in mathematical sciences. The conditions of
effective using of electronic learning materials and their role in enhancing the learning
motivation of students are considered.



Антонець А.В. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ. Формування прогностичних умінь менеджерів, можна
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розглядати як певну діяльність, направлену на вирішення різноманітних вправ і задач
математичного змісту, які спрямовані на розвиток уміння студентами використовувати
елементарні прогностичні операції.
Антонец А.В. ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ. Формирование прогностических умений менеджеров
можна рассматривать как некоторую деятельность, направленную на решение
упражнений и задач математического содержания, которые способствуют развитию у
студентов умений использовать элементарные прогностические операции.
Antonets A. THE WAY OF FORMING PROGNOSIS ABILITIES OF
FUTURES MANAGERS. Forming of prognosis abilities of managers examine as some
activity to decision mathematical exercises and tasks. Its instrumental to use elementary
prognosis operation for the students.






Архіпцева В.О. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ В ДОНЕЦЬКІЙ ЗОШ №80. В роботі аналізується використання технології розвивального навчання вчителями математики Донецької
ЗОШ №80. Розглянуті різноманітні методи і форми роботи в цьому напрямку як школи в
цілому, так і окремими вчителями. Даеться оцінка результативності цієї технології, надбання
найбільш ефективних видів діяльності.
Архипцева В.А. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ В ДОНЕЦКОЙ ОШ №80. В работе исследуется
применение технологии развивающего обучения учителями математики в Донецкой ОШ №80.
Рассмотрены различные методы и формы работы в этом направлении как школы в целом, так и
отдельными учителями в частности. Даётся анализ результативности предлагаемой технологии,
поиски наиболее приемлемых в данном коллективе видов деятельности.
Arhipceva V. THE USE OF TECHNOLOGY BY DEVELOPING STUDING OF
MATH'S TEACHERS AT DONETSK SCHOOL №80. In work we are reasserting the use of
technology by developing studing of Math's teachers at Donetsk School №80. We have looked
through various methods and shapes of work in this direction as school as teachers. We have
taken the analyse of resalts this technology, reaserchies the types of work adapted to these
teachers.






Асмиковіч І.К. ВИКОРИСТАННЯ ПЕОМ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НДРС З
ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ. Науково-дослідна робота
студентів є одним з основних факторів, що забезпечують підготовку кваліфікованих
фахівців у сучасних умовах. Ясно, що вона повинна базуватися на вмінні студента
ефективно працювати з літературою та обчислювальною технікою.
Асмыкович И.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭВМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС ПО
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. Научно-исследовательская работа студентов является одним из основополагающих факторов,
обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов в современных
условиях. Ясно, что она должна базироваться на умении студента эффективно работать
с литературой и вычислительной техникой.
Asmykovich I. USING PERSONAL COMPUTERS AT ORGANIZATIONS
STUDENT’S RESEARCH WORK IN APPLIED MATHEMATICS IN TECHNICAL HIGH
SCHOOL. Student's research work is one of the basic factors, which provides high qualified
specialists training. It's clear, that a scientific paper quality has to be based on the number of
student's skills like effective corresponding documents processing, special mathematics
software knowledge.
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Бевз В.Г. ПРОЦЕСИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В СИСТЕМІ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. Стаття
присвячена проблемі здійснення інтеграційного підходу до навчання предметів
математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів математики.
Бевз В.Г. ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ. Статья посвящена проблеме осуществления интеграционного подхода к
обучению предметов математического цикла в профессиональной подготовке будущих
учителей математики.
Bevz V. USING PROCESSES OF INTEGRATION AND DIFFERENTIATION IN THE
SYSTEM OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF
MATHEMATICS. The article is devoted to the problem of realization of the integration
approach of teaching mathematical cycle subjects in professional preparation of future
teachers of mathematics.






Беспалова О.Д. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН.
Автор розкриває значення вхідного контролю знань для корекції режиму подальшого
навчання студентів, а також розкриває особливості застосування тестового вхідного
контролю в курсі вивчення математичних дисциплін.
Беспалова А.Д. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВОГО ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН. Автор раскрывает значение входного тестового контроля знаний для
коррекции режима дальнейшего обучения студентов, а также раскрывает особенности
применения тестового входного контроля в курсе изучения математических дисциплин.
Bespalova O. APPLICATION OF TEST ENTRANCE CONTROL OF
KNOWLEDGE OF STUDENTS IN THE COURSE OF STUDYING MATHEMATICAL
DISCIPLINES. The author opens value of the entrance test control of knowledge for correction of a
mode of the further training of students. Also the author opens features of application of the test
entrance control in a course of studying of mathematical disciplines.






Білянін Г.І. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СТУДЕНТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. У статті підкреслюється необхідність підвищення уваги
викладачів математики до розвитку потреби, формування мотивів та визначення мети
підчас організації навчальної діяльності студентів, які б формували пізнавальний інтерес
і бажання до вивчення математичних дисциплін.
Билянин Г.И. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН У СТУДЕНТОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. В статье подчеркивается необходимость повышения внимания преподавателей математики к развитию потребности, формирования мотивов и
определения цели во время организации учебной деятельности студентов, которые бы
формировали познавательный интерес и желание к изучению математических дисциплин.
Bilyanin G. SHAPING THE COGNITIVE INTEREST OF STUDENTS FINANCIALECONOMIC PROFESSIONS TO STUDY THE MATHEMATICAL DISCIPLINE. Needs of
increasing mathteachers attention to development of need, shaping motives and determination
the purposes during organization of students’ scholastic activity, which formed the cognitive
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interest and desire to study of mathematical discipline, is emphasized in the article.






Бовт Д.О. МОДЕРАЦІЯ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ. Розглянуто методику модерації як комплексну форму реалізації
принципу професійної спрямованості навчання студентів.
Бовт Д.А. МОДЕРАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ. Рассмотрена методика модерации как комплексная форма
реализации принципа профессиональной направленности обучения студентов.
Bovt D. MODERATION AS ONE OF THE DIRECTIONS TO ACTIVITY OF
THE SCHOLASTIC LABORATORY. The method of moderation is observed as a complex
form of principle of professional bias of students’ education.






Богатирьова І.М. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ ПЕРЕФОРМУЛЮВАННЯ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ В 5–6 КЛАСАХ. В тезах розглянуто особливості складання математичних задач у 5–6 класах за допомогою використання прийому
переформулювання умови задачі.
Богатырева И.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАДАЧ В 5–6 КЛАССАХ. В тезисах рассмотрены
особенности составления математических задач в 5–6 классах путем использования
приема переформулирования условия задачи.
Bogatyreva I. USING THE REFORMULATION ADMISSION DURING
APPLYING MATHEMATICAL TASKS IN 5-6 CLASSES. The features of applying
mathematical tasks in the 5–6 classes using the reformulation admission of exercise
conditions were examined in theses.






Бородіна А.І. ВИКОРИСТАННЯ ПАКЕТУ MATHCAD ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Пропонується підхід до
інтенсифікації процесу вивчення математики з використанням спеціалізованого пакету
MATHCAD. Розглядається приклад, реалізований в MATHCAD, що візуалізує
поведінку прямої при зміні кутового коефіцієнта і вільного члена. Проводиться аналіз і
дається економічна інтерпретація наведеного прикладу.
Бородина А.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАКЕТА MATHCAD ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. Предлагается
подход к интенсификации процесса обучения математике с использованием специализированного пакета MathCAD. Рассматривается пример, реализованный в MathCAD,
визуализирующий поведение прямой при изменении углового коэффициента и свободного
члена. Проводится анализ и дается экономическая интерпретация приведенного примера.
Borodina A. USING THE PROGRAM MATHCAD FOR INTENSIFICATION
AND VISUALIZATION STUDING MATHEMATICS. The approach to intensification
the process of math training with using the specialised package MathCAD is offered in the
work. The example, realised in MathCAD, is considered. It shows the behaviour of a straight
line at change of angular factor and a free member. The analysis is carried out and economic
interpretation of the example is given.
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Бородіна А.І., Гріневіч Є.А. ВАРІАТИВНА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ. Пропонується методика контролю знань умінь і навиків
студентів на основі багаторівневих тестових завдань. Розглядається приклад реалізації тестових завдань
по рівнях складності за допомогою системи дистанційного вчення Moodle. Проводиться аналіз
результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей.
Бородина А.И., Гриневич Е.А. ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. Предлагается методика
контроля знаний умений и навыков студентов на основе многоуровневых тестовых
заданий. Рассматривается пример реализации тестовых заданий по уровням сложности
с помощью системы дистанционного обучения Moodle. Проводится анализ результатов
учебной деятельности студентов экономических специальностей.
Borodina A., Grinevich E. VARIABILITY OF TEST TASKS AT THE
ORGANIZATION OF THE STUDENT’S KNOWLEDGE CONTROL. The technique of
the control of knowledge of skills of students on the basis of multilevel tests is offered. The
example of realisation of tests on levels of complexity by means of system of remote training
Moodle is considered. The analysis of results of educational activity of students of economic
specialities is carried out.






Бровка Н.В. ПРИЙОМИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕОРІЇ Й ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ МАТЕМАТИКИ. Математичний аналіз має особливості, які
детерміновані якісним характером досліджуваних математичних об'єктів. До прийомів
навчання, які розроблені на основі інтеграції теорії й практики, відносяться прийоми
алгоритмізації, значеннєвих опор, бінарних опозицій. Ці прийоми, як складові методів
навчання, сприяють формуванню узагальнених навчальних умінь і продуктивності
знань студентів при вивченні ними математики й математичного аналізу, зокрема.
Бровка Н.В. ПРИЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ. Математический анализ обладает особенностями, которые детерминированы качественным характером изучаемых
математических объектов. К приемам обучения, которые разработаны на основе
интеграции теории и практики, относятся приемы алгоритмизации, смысловых опор,
бинарных оппозиций. Эти приемы, как составляющие методов обучения, способствуют
формированию обобщенных учебных умений и продуктивности знаний студентов при
изучении ими математики и математического анализа, в частности.
Brovka N. METHODS OF INTEGRATION THE THEORY AND PRACTICE IN
STUDENTS’ LEARNING OF MATHEMATICS. Mathematical analysis possesses the
peculiarities which are determined with the qualitative nature of studying mathematical
objects. The education’s methods based on integration are methods of algorithmization, sense
support, binary opposition. These methods being components of education’s methods favour
the forming of generalized educational skills and efficiency of students’ knowledge by their
learning of maths and mathematical analysis in particular.






Буковська О.І. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРИ ПОГЛИБЛЕНОМУ ВИВЧЕННІ ГЕОМЕТРІЇ. Характеризуються різні підходи до організації диференційованої самостійної навчальної діяльності,
методичні рекомендації по її реалізації. Обґрунтовується перспективність ідеї широкого
застосування самостійної навчальної діяльності при поглибленому вивченні геометрії.
Буковская О.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯ-
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ТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ.
Характеризуются разные подходы к организации дифференцированной самостоятельной учебной
деятельности, методические рекомендации по ее реализации. Обосновывается перспективность идеи
широкого применения самостоятельной учебной деятельности при углубленном изучении геометрии.
Bukovska O. ORGANIZATION OF DIFFERENTIAL INDEPENDENT EDUCATIONAL
ACTIVITY OF SENIOR FORMERS ON GEOMETRY. Different approaches to organization of
differential independent educational activity and methodological recommendations of its realization are
characterized. Perspective of idea of wide usage of independent educational activity according to in – depth
thorough study of geometry is grounded.






Буркіна Н.В. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ. У статті йдеться про важливість
розробки навчально-інформаційних методичних комплексів, їх особливе значення в
умовах об'єднання педагогічних та інформаційних технологій навчання та їх структуру.
Буркина Н.В. РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ. В статье идет речь о
важности разработки учебно-информационных методических комплексов, их особом
значении в условиях объединения педагогических и информационных технологий
обучения и их структуре.
Burkina N. DEVELOPMENT OF TEACHING AND INFORMATION
METHODOLOGICAL SYSTEMS OF DISTANCE COURSES. The article describes the
importance of developing of teaching and information methodological systems, their special
importance in the joint educational and information teaching technology and structure.






Вакульчик В.С., Капусто А.В., Жак В.О., Кунцевіч І.П., Мателенок А.П. ДИДАКТИЧНІ
ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ
ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ. У роботі представлені дидактичні підходи для реалізації
евристичного навчання математики студентів інженерного профілю на прикладі застосування
проблемного методу для введення поняття похідної однієї змінної, а також методу
випереджаючих завдань для допомоги студентам у засвоєнні окремих тем.
Вакульчик В.С., Капусто А.В., Жак В.А., Кунцевич И.П., Мателенок А.П.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ. В работе
представлены дидактические подходы для реализации эвристического обучения математике
студентов инженерного профиля на примере применения проблемного метода для введения
понятия производной одной переменной, а также метода упреждающих заданий для помощи
студентам в усвоении отдельных изучаемых тем.
Vakulchik V., Kapusto A., Zhak V., Kuncevich I., Matelenok А. DIDACTIC
APPROACHES TO REALIZATION OF HEURISTIC TEACHING OF
MATHEMATICS TO STUDENTS OF ENGINEERING PROFILE. This research paper
contains didactic approaches for heuristic teaching realization to students of engineering
profile. It contains example of problem method application for the introduction the concept of
derivative of one variable and the method of preemptive tasks as well, in order to help
students to master some certain studied topics.






Валльє О.Е., Свєтной О.П. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У БОЛОНСЬКОМУ
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ВИМІРІ. Наголошується, що застосування кредитно-модульної організації підвищення
кваліфікації вчителів математики дозволяє узгодити різні освітні рівні, визначити
шляхи досягнення відповідності знань, умінь вчителів стандартам математичної
педагогічної освіти, стимулює вчителів до творчої самостійної роботи.
Валлье О.Э., Светной А.П. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ В БОЛОНСКОМ
ИЗМЕРЕНИИ. Подчеркивается, что применение кредитно-модульной организации
повышения квалификации учителей математики позволяет согласовать разные
образовательные уровни, определить пути достижения соответствия знаний, умений
учителей стандартам математического педагогического образования, стимулирует
учителей к творческой самостоятельной работе.
Vallye О., Svetnoy О. CREDIT-MODULE ORGANIZATION OF INCREASING
TO QUALIFICATIONS OF THE MATH TEACHERS IN BOLOGNA
MEASUREMENT. Joining of the system of education of Ukraine the agreement is one of
the directions which helps the system of education of Ukraine to integrate into the educational
system of Europe. Credit-module system of education of students will help to do it in full.






Варущик Н.П. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИЙОМІВ ЕВРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ. Обговорюються мета і можливі варіанти змісту еврістичної діяльності старшокласників у процесі вивчення елементів математичного аналізу.
Варущик Н.П. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРИЕМОВ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. Обсуждаеться цель и
некоторые варианты содержания эвристической деятельности старшеклассников в
процессе изучения элементов математического анализа.
Varuschik N. FORMING AND DEVELOPMENT OF HEURISTIC ACTIVITY
AT SENIOR FORMS IN THE PROCESS OF STUDYING THE ELEMENTS OF
MATHEMATICAL ANALYSIS. Purpose, possible variants of heuristic activity at senior
pupils in the process of studying the elements of mathematical analysis are discussed.






Велько О.О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМ – СОЦІОЛОГАМ. У статті розкривається актуальність
вивчення дисципліни «основи вищої математики» для спеціальності «соціологія».
Оцінюється роль математики в професійній діяльності соціолога. Вказуються способи
підвищення ефективності викладання за допомогою сучасних підходів. Наводяться
професійно-орієнтовані приклади із соціології, при вирішенні яких використовуються
математичні методи.
Велько О.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ – СОЦИОЛОГАМ. В статье раскрывается
актуальность изучения дисциплины «основы высшей математики» для специальности
«социология». Оценивается роль математики в профессиональной деятельности социолога.
Указываются способы повышения эффективности преподавания с помощью современных
подходов. Приводятся профессионально-ориентированные примеры из социологии, при
решении которых используются математические методы.
Velko O. MODERN APPROACHES TO TEACHING OF MATHEMATICAL
DISCIPLINES TO STUDENTS - SOCIOLOGISTS. In this article reveals the urgency of
studying of discipline "a higher mathematics basis» for a specialty "sociology". This article
estimates the role of mathematics in professional work of the sociologist. The author explains
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how to raise the efficiency of teaching by means of modern approaches. The author gives
examples from sociology at which decision are used mathematical methods.






Віхрова О.В., Зінонос Н.О. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ З КУРСУ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Входження України в
європейський освітній простір вимагає модернізації системи вищої освіти. У статті
обґрунтовується доцільність використання тестових технологій контролю
математичних знань і результатів навчальної діяльності студентів технологічних
спеціальностей технічних вузів. Особлива увага приділяється тестовому контролю
результатів самостійної діяльності студентів.
Вихрова Е.В., Зинонос Н.А. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПО КУРСУ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ. Вхождение Украины
в европейское образовательное пространство требует модернизации системы высшего
образования. В статье обосновывается целесообразность использования тестовых технологий
контроля математических знаний и результатов учебной деятельности студентов технологических специальностей технических вузов. Особое внимание уделяется тестовому контролю
результатов самостоятельной деятельности студентов.
Vihrova E., Zinonos N. TESTING CONTROL OF STUDENT’S KNOWLEDGE
FROM THE TECHNICAL UNIVERSITIES IN THE HIGH MATHEMATICS. The
entrance of Ukraine to the European educational expanse needs a modernization of system of
the education of high and secondary schools. In the article an expedients of using testing
technical control of mathematics knowledge and results of technological professions student’s
studying in the technical universities is based. Special attention to a testing control of the
results of individual independent studying of students is showed.






Віхрова О.В., Масько Л.В., Меденець О.В. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Автори обґрунтовують доцільність використання дидактичних
комп’ютерних ігор в процесі проблемного викладу програмового матеріалу з математики в 5-6
класах. Наводиться приклад гри, розробленої авторами, для вивчення теми «Ознаки
подільності».
Вихрова Е.В., Масько Л.В., Меденець О.В. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. Авторы обосновывают целесообразность
использования дидактических компьютерных игр в процессе проблемного изложения
программного материала по математике в 5-6 классах. Описывается пример игры,
разработанной авторами, для изучения темы «Признаки делимости».
Vihrova E., Masko L., Medenets O. DIDACTICAL GAMES EMPLOYING HIGH –
COMPUTER TECHNOLOGIES AS A MEANS OF EURISTIC MATH-EDUCATION.
The efficiencies of using didactical computer games during the process of problem solving for
the math-curriculum in the 5th to 6th grades are considered. The description of the games to
topic «Signs of Division» developed by the authors are represented.






Владімірова М.В., Зарецька І.Т. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ
НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ У 5-6 КЛАСАХ. Авторами розроблені концепція,
методологія й зміст інноваційного навчально-методичного комплексу, призначеного
для викладання математики в 5, 6 класах. У доповіді описується структура цього
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комплексу й особливості роботи з ним.
Владимирова М.В., Зарецкая И.Т. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 5-6 КЛАССАХ. Авторами разработаны концепция,
методология и содержание инновационного учебно-методического комплекса,
предназначенного для преподавания математики в 5, 6 классах. В докладе описывается
структура этого комплекса и особенности работы с ним.
Vladimirova M., Zaretskaya I. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEARNING
MATHEMATICS IN 5-6 CLASSES. The authors are designed concept, methodology and contents
of innovative scholastic-methodical complex, intended for teaching mathematics in 5-th, 6-th forms.
Structure of this complex and particularities of the work with it are described in report.






Власенко К.В. ПРО ЯКІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ІНЖЕНЕРНОМАШИНОБУДІВНІЙ ШКОЛІ. У статті розкриваються принципи, за допомогою
яких можливо забезпечити якісне викладання вищої математики як самостійної
навчальної дисципліни, а також з метою використання її при вивченні спеціальних
дисциплін: принцип фундаментальності; принцип професійної адаптації; принцип нової
математичної ідеї; принцип наступності, що забезпечить продовження математичної
освіти після закінчення вивчення курсу вищої математики.
Власенко Е.В. О КАЧЕСТВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНЖЕНЕРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ. В статье раскрываются принципы, с
помощью которых возможно обеспечить качественное преподавание высшей математики
как самостоятельной учебной дисциплины, а также с целью использования ее при изучении
специальных дисциплин: принцип фундаментальности; принцип профессиональной
адаптации; принцип новой математической идеи; принцип последовательности, который
обеспечит продолжение математического образования по окончании изучения курса высшей
математики.
Vlasenko K. ABOUT QUALITY OF MATHEMATICAL EDUCATION IN
ENGINEER-MACHINE-BUILDING SCHOOL. Principles by which it is possible to provide the
high-quality teaching of higher mathematics as independent educational discipline open up in the
article, and also with the purpose of the use of it at the study of the special disciplines: principle of
solidity; principle of professional adaptation; principle of new mathematical idea; principle of the
following which will provide continuation of mathematical education upon termination of study of
course of higher mathematics.






Волобуєва Т.Б. РІВНІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЩОДО
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Стаття присвячена актуальній проблемі
інформатизації процесу підготовки вчителів математики у системі післядипломної освіти. У
статті обґрунтовано необхідність підготовки вчителів математики до застосування
інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності. Визначено рівні
підготовки до застосування ІКТ. Запропоновано основи комп’ютерно-орієнтованої методичної
системи формування фахової компетентності учителя математики.
Волобуева Т.Б. УРОВНИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Статья посвящена
актуальной проблеме информатизации процесса подготовки учителей математики в системе
последипломного образования. В статье обосновывается необходимость подготовки учителей
математики к применению информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности. Определенны уровни подготовки к применению ІКТ. Предложены основы
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компьютерно-ориентированной методической системы формирования профессиональной
компетености учителя математики.
Volobueva T. PREPARATION OF THE MATH TEACHER FOR USING IKT
IN EDUCATIONAL PROCESS AVERAGES OF EDUCATIONAL SCHOOL. The
thesis study relates to the topical problem of computerization of future mathematics teachers’
preparation. The article is investigated and the necessity of preparation of the teacher of
mathematic to use of new information technologies in professional activity is caused. The
levels of professional readiness to use IKT are determined.






Воловик О.П. ПРЕДМЕТНА АДАПТАЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. Розкривається зміст поняття предметної адаптації, виокремлюються загально-предметна та
спеціально-предметна адаптації та з’ясовуються особливості впливу практикуму з
розв’язування математичних задач на протікання предметної адаптації.
Воловик О.П. ПРЕДМЕТНАЯ АДАПТАЦИИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ. Раскрывается содержание понятия предметной адаптации, выделяется общеучебная и
специальноучебная адаптации, а также рассматриваются особенности влияния
практикума по решению математических задач на протекание предметной адаптации.
Volovik O. SUBJECT ADAPTATION PECULIARITIES. In the article the content
of the subject adaptation idea is revealed, the general subject and special subject adaptations
are distinguished and the peculiarities of practical work influence of the solving mathematical
problems connected with going through the subject adaptation are clarified.






Галайко Ю.А. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ. Розглядаються
методичні особливості організації навчання математичних дисциплін при проведенні
лабораторних занять зі студентами, майбутніми менеджерами.
Галайко Ю.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СО СТУДЕНТАМИ
В ВУЗАХ. Рассматриваются методические особенности организации обучения студентов
менеджерских специальностей математическим дисциплинам в процессе проведения
лабораторных работ в вузе.
Galayko U. SOME METHODICAL PECULIARITIES OF THE CARRYING
OUT LABORATORIAL EMPLOYMENT ON HIGHER MATHEMATICS BY THE
UNIVERSITY STUDENTS. This paper deals with methodical peculiarities of organizing
the process of studying mathematical courses during carrying out of employment by future
specialists in the fields of Management.






Гончарова І.В., Брусило З.О. ФОРМУВАННЯ ІНДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ
УЧНІВ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ. Викладається
авторський підхід до формування в учнів уміння міркувати за індукцією на
факультативі евристичного спрямування.
Гончарова И.В., Брусило З.А. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ. В
материалах изложен авторский подход к формированию у школьников умения мыслить по
индукции на факультативе эвристического направления.
Goncharova I., Brusilo Z. STUDENTS’ INDUCTIVE THOUGHT FORMING

ON MATH OPTIONAL COURSES. Author's approach to forming pupils' skills
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thinking to induction at optional courses of heuristic direction is stated in thesis.






Горда І.М. ПЛАНУВАННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З
МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
Розглянуто деякі види моніторингу у вищих аграрних навчальних закладах. Зосереджено
увагу на розгляді питання планування моніторингу навчальних досягнень з математики
студентів вищих аграрних навчальних закладів.
Горда И.М. ПЛАНИРОВАНИЕ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ИЗ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
Рассмотрены некоторые виды мониторинга в высших аграрных учебных заведениях.
Сосредоточено внимание на рассмотрении вопроса планирования мониторинга учебных
достижений из математики студентов высших аграрных учебных заведений.
Gorda I. PLANNING OF MONITORING OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS
FROM MATHEMATICS OF STUDENTS OF HIGHER AGRARIAN EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS. Some types of monitoring are considered in higher agrarian educational
establishments. Attention on consideration of question of planning of monitoring of educational
achievements is concentrated from mathematics of students of higher agrarian educational
establishments.






Горр Г.В., Мазнєв О.В. ПРО ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ» У ТЕОРЕТИЧНІЙ МЕХАНІЦІ. При викладі курсу
«Диференціальна геометрія» необхідно показати його зв'язок з іншими фундаментальними
курсами й додатками в наукових галузях. Стаття присвячена застосуванню формули для
геодезичної кривизни кривої на поверхні обертання при використанні методу годографів
кінематичного тлумачення руху тіла з нерухомої точкою.
Горр Г.В., Мазнев А.В. О ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ КУРСА «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. При
изложении курса «Дифференциальная геометрия» необходимо показать его связь с
другими фундаментальными курсами и приложениями в научных областях. Статья
посвящена применению формулы для геодезической кривизны кривой на поверхности
вращения при использовании метода годографов кинематического истолкования
движения тела с неподвижной точкой.
Gorr G., Maznev O. ABOUT APPLIED IMPORTANCE OF THE COURSE
"DIFFERENTIAL GEOMETRY" IN THEORETICAL MECHANIC. At interpretation of the
course "Differential geometry" necessary to show its relationship with other fundamental course and
exhibits in scientific area. The Article is dedicated to using the formula for geodetic curvature crooked
on surfaces of the rotation when use the method godografs kinematic of interpretation moving the
body with still point.






Грамбовська Л.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД
ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ППЗ GRAN 2D. У статі представлено авторський погляд на
організацію навчально-дослідницької діяльності учнів основної школи під час розв’язування
планіметричних задач на побудову з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій.
Грамбовская Л.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ РЕШЕНИИ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА
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ПОСТРОЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ППС GRAN 2D. В статье представлен
авторский взгляд на организацию учебно-исследовательской деятельности учеников
основной школы при решении планиметрических задач на построение с
использованием современных информационно- коммуникационных технологий.
Grambovska L. ORGANIZATION THE STUDENT’S OF RESEARCH ACTIVITY
IN TIME SOLUTION GEOMETRICAL TASK’S CONSTRUCTION WITH APPLICATION
OF PPM GRAN 2D. In the article directions of author’s view at organization the student’s
educational and research independent of basic School in time solution geometrical task’s construction
with application of informative and communication technologies.



Грібкова В.П., Козлов С.М., Лєбєдєва Г.І., Раєвська Л.А., Філіченок А.Є.
КУРС ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ З РОЗВ‘ЯЗАННЯМ
ТИПОВИХ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ МS EXCEL. Авторами підготовлений до видання
«Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії для економістів. Розв‘язання
типових задач засобами МS Excel». Поряд із традиційними питаннями програм для
економістів пропонується освоєння пакету математичних програм комп‘ютерів.
Розглянуто задачі, рішення яких приведено двома способами: «ручним» і, для
порівняння, за допомогою убудованих функцій.
Грибкова В.П., Козлов С.М., Лебедева Г.И., Раевская Л.А., Филиченок А.Е. КУРС
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ С РЕШЕНИЕМ ТИПОВЫХ
ЗАДАЧ СРЕДСТВАМИ МS EXCEL. Авторами подготовлен к изданию «Сборник
задач по линейной алгебре и аналитической геометрии для экономистов. Решение
типовых задач средствами MS Excel». Наряду с традиционными вопросами программ
для экономистов предлагается освоение пакета математических программ
компьютеров. Рассмотрены задачи, решение которых приведено двумя способами:
«ручным» и, для сравнения, с помощью встроенных функций.
Gribkova V., Kozlov S., Lebedeva G., Raevskaya L., Filichenok A. THE
COURSE OF HIGHER MATHEMATICS FOR ECONOMISTS WITH DECISION OF
THE STANDARD PROBLEMS BY MEANS OF MS EXCEL. The authors are prepared
to publishing "Collection of the problems on linear algebra and analytic geometry for
economists. The decision of the standard problems by means of MS Excel". Alongside with
traditional questions of the programs for economist the mastering the package of the computer
mathematical programs are offered. The tasks, which decision is brought two ways: "manual"
and, for comparison, by means of built-in function are considered.






Грицик Т.A. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАСОБУ
GRAN1 ПРИ ВИВЧЕННІ ТРИГОНОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ. Робота присвячена питанню впровадження нових інформаційних
технологій в процес навчання математики. Наведені приклади ефективного
застосування програмного педагогічного засобу GRAN1 при вивченні тригонометричного матеріалу у профільній школі.
Грицик Т.A. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
GRAN1 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Работа посвящена вопросу внедрения новых информационных
технологий в процесс изучения математики. Приведены примеры эффективного
применения программного педагогического средства GRAN1 при изучении тригонометрического материала в профильной школе.
Grytsyk T. USING THE SOFTWARE GRAN1 IN STUDYING TRIGONOMETRICAL MATERIAL AT PROFILE SCHOOL. The work is devoted to the question of using
new information technologies in the process of studying mathematics. The examples of effective using
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the software GRAN1 in studying trigonometrical material at profile school are given.






Грицук Ю.В., Міклашевич Н.В., Мітраков В.О. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ ФАХІВЦЯ ПРИ
ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА». У статті розглянуто основні проблеми
формування предметної моделі фахівця у вищому навчальному закладі. Наведено основні
компоненти, які характеризують предметну модель і складові вмінь. Показано вимоги до
конспекту лекцій, як до елемента даної моделі при вивченні дисципліни «Інформатика».
Грицук Ю.В., Миклашевич Н.В., Митраков В.А. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ КАК
СОСТАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ МОДЕЛИ
СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА». В статье
рассмотрены основные проблемы формирования предметной модели специалиста в высшем
учебном заведении. Приведены основные компоненты, которые характеризуют предметную
модель и составляющие умений. Показаны требования к конспекту лекций, как к элементу
данной модели при изучении дисциплины «Информатика».
Gritsuk Y., Miklashevych N., Mytrakov V. COMPENDIUM OF LECTURES AS
ELEMENT OF SPECIALIST OPERATING SUBJECT MODEL AT STUDYING THE
DISCIPLINE «INFORMATICS». The basic problems of forming subject model of
specialist in higher educational establishment are considered in the article. Basic components
which characterize a subject model and components of abilities are resulted. The requirements
to the compendium of lectures as to the element of the model at studying the discipline
«Informatics» are shown.






Губар Д.Є. ПРИЙОМИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСА АНАЛІТИЧНОЇ
ГЕОМЕТРІЇ. У роботі підкреслюється актуальність проблеми мотивації навчальної
діяльності студентів. Автор пропонує різноманітні прийоми та методи підвищення
інтересу студентів на прикладі дисципліни "Аналітична геометрія" як власну спробу
розв'язання цієї проблеми.
Губарь Д.Е. ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРИИ. В работе подчеркивается актуальность проблемы мотивации учебной
деятельности студентов. Автор предлагает различные приемы и методы повышения интереса
студентов на примере дисциплины "Аналитическая геометрия" как собственную попытку
решения этой проблемы.
Gubar D. IMPROVING TECHNIQUES OF STUDENTS` COGNITION MOTIVATION
IN PROCESS OF STUDYING AN ANALYTICAL GEOMETRY COURSE. The urgency of
educational process stimulation is emphasized. Different techniques and methods of increasing
students` interest in studying mentioned discipline are given in the article as authoress` solution of this
problem.






Гуцановіч С.А., Новік І.О. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ТЕОРІЇ
Й МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ. У
напрямку розвитку культури особистості, де певне місце може бути відведено
евристичному навчанню учнів математики, приводяться результати досліджень за
завданням галузевої науково-технічної програми «Освіта і здоров'я». Констатуються

359

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

можливості використання отриманих результатів в інших країнах.
Гуцанович С.А., Новик И.А. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. В направлении развития культуры личности, где
определенное место может быть отведено эвристическому обучению учащихся
математике, приводятся результаты исследований по заданию отраслевой научнотехнической программы «Образование и здоровье». Констатируются возможности
использования полученных результатов в других странах.
Gutsanovich S., Novik I. PRIORITY DIRECTIONS OF RESEARCH ON THEORY
AND METHODOLOGY OF TEACHING MATHEMATICS IN THE REPUBLIC OF
BELARUS. In the direction of personality culture development where certain place is
assigned to heuristic teaching of mathematics the results of research in line with the
assignment of the branch scientific and technical program “Education and Health” are
provided. Possibilities of application of the achieved results in other countries are indicated.






Гуцановіч С.А. ЯКУ ДОПОМОГУ МОЖЕ ЗРОБИТИ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО ОСВІТИ? Для підвищення якості
математичного освіти пропонується спеціально розроблена система заходів щодо
розробки й використання дидактичних тестів. Наводяться оригінальні факти, пов'язані з
перевагами й недоліками тестування в Республіці Білорусь.
Гуцанович С.А. КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ? Для повышения
качества математического образования предлагается специально разработанная система
мероприятий по разработке и использованию дидактических тестов. Приводятся оригинальные
факты, связанные с преимуществами и недостатками тестирования в Республике Беларусь.
Gutsanovich S. HOW COULD TESTING POSITIVELY IMPACT THE QUALITY
OF MATHEMATICS EDUCATION? To improve the quality of mathematics education a special
system of activities on development of didactic tests is proposed. Original facts connected with the
strengths and weaknesses of testing in the Republic of Belarus are provided.






Демченко О.Г. ПРО ВИВЧЕННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРУВАННЯ ПО ЧАСТИНАМ. Указується на дискретний аналог, деякі узагальнення та на окремі застосування
методу інтегрування частинами.
Демченко О.Г. ОБ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПО ЧАСТЯМ. В тезисах указывается на дискретный аналог, некоторые обобщения и отдельные
применения метода интегрирования по частям.
Demchenko A. ON STUDYING THE METHOD OF PARTIAL INTEGRATION.
These is pоint out on discrete analog, some generalizations and separate applications the metods of
partial integration.






Дзундза А.І., Нікуліна В.В. ПРИКЛАДНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ. Головними принципами організації навчального процесу у ВНЗ є –
виділення прикладних аспектів наукових теорій, посилення міжпредметних зв'язків,
зростання ролі самостійної науково-дослідницької роботи студента.
Дзундза А.И., Никулина В.В. ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
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СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА. Основными принципами организации учебного
процесса в вузах являются: выделение прикладних аспектов научных теорий, усиление
межпредметной взаимосвязи, возрастание роли самостоятельной научно-исследовательской
работы студента.
Dzundza A., Nikulina V. THE APPLIED DIRECTIVITY OF THE MATHEMATICAL
EDUCATION, AS A CONDITION OF THE SHAPING THE PERSONALITY OF MODERN
SPECIALIST. The main principles to organizations the process of the education in high school are:
separation applied aspects of scientific theories, reinforcement intersubject intercoupling, growth the role
of student’s independent research.






Дуліна Н.О. РОЗВИТОК ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ. Описано технологію використання засобів і методів розвитку
дивергентного мислення на уроках математики. Робота носить прикладний характер і може
широко використовуватися викладачами не тільки математики, але й інших дисциплін
(історії, біології й ін.)
Дулина Н.А. РАЗВИТИЕ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ. Описана технология использования средств и методов развития
дивергентного мышления на уроках математики. Работа носит прикладной характер и может
широко использоваться преподавателями не только математики, но и других дисциплин
(истории, биологии и др.).
Dulina N. THE DEVELOPMENT DIVERGENT THINKING ON LESSONS OF
MATHEMATICS. The technology of the draft on tools and methods of the development
divergent thinking on mathlesson is described. Work carries the applied nature and can be
broadly used not only math teachers, but also the other discipline (the history, biologe and
others).






Дянкова В.С., Іванов І.С. СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ БАЗИСНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ
ЗАСВОЕННЯ ПОНЯТЬ У НАВЧАННІ СТРУКТУРАМ ДАНИХ. у статті представлена
типізація понять у навчанні з курсу «Структури даних». Використовуючи модель
Фрідмана, описані структурні моделі базисних задач з освоєння різних типів понять.
Дянкова В.С., Иванов И.С. СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ БАЗИСНЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ УСВАИВАНИЯ ПОНЯТИЙ В ОБУЧЕНИИ СТРУКТУРАМ ДАННЫХ. В данной
статье представлена типизация понятий в обучении по «Структурам данных».
Используя модель Фридмана, описаны структурные модели базисных задач по
освоению различных типов понятий.
Dyankova V., Ivanov I. A STRUCTURED MODEL OF BASIC EXERCISES
FOR UNDERSTANDING OF THE TERMINOLOGY IN THE DATA STRUCTURES
LEARNING PROCESS. The classification of the terminology in the “Data Structures”
course is offered in the article. Using the Freedman model, the structured models of basic
exercises for understanding the various types of terminology are described.






Євсеєва О.Г. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
НА ОСНОВІ ПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ СТУДЕНТА. У статті надано технологію розробки
задач з вищої математики на основі семантичної, операційної і процедурної компоненти
предметної моделі студента. Сформульовано поняття спектра знань і спектра вмінь задачі.
Підхід, що описано, дозволяє створювати систему задач, що спрямована на формування
переліку вмінь, необхідних для засвоєння певної теми.
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Евсеева Е.Г. РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНОЙ МОДЕЛИ СТУДЕНТА. В статье
приведена технология разработки задач по высшей математике на основе
семантической, операционной и процедурной компонент предметной модели студента.
Сформулированы понятия спектра знаний и спектра умений задачи. Описанный подход
позволяет создавать систему задач, которые направлены на формирование умений,
необходимых для усвоения определённой темы.
Yevseyeva E. CONSTRUCTION OF STUDYING PROBLEMS IN HIGH
MATHEMATICS ON THE BASE OF THE STUDENT SUBJECT MODEL. In this
article the technology of construction problems in high mathematics on base of semantic,
operational and procedural components of the student subject model is given. The notions of
the knowledge spectrum and the skills spectrum of the problem are formulated. Such the
approach gives us the opportunity to compound the system of problems are to be solved by a
student for mastering definite theme.






Єрмаков В.Г. СИНГУЛЯРНА ТЕОРІЯ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. У доповіді запропонована схема сполучення евристичного методу навчання
і аксіоматичного методу побудови математичних теорій.
Ермаков В.Г. СИНГУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ. В докладе предложена схема сопряжения эвристического метода обучения
и аксиоматического метода построения математических теорий.
Ermakov V. A SINGULAR THEORY OF HEURISTIC TRAINING METHOD
IN MATHEMATICS. The scheme of combining a heuristic method of training and an
axiomatic method of mathematical theories construction is covered in the report.






Жабо Т.В. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ.
Розглядається вирішення проблеми оптимізації освіти за допомогою модульного
навчання, зокрема складові технологічних модулів та підмодулів, вимоги до них.
Жабо Т.В. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. Рассматривается решение проблемы оптимизации образования при помощи модульного обучения,
в частности, составляющие технологических модулей и подмодулей, требования к ним.
Zhabo T. STRUCTURE PECULIARITIES OF MODULE STUDIES. The article
about made by considering the decision of problem optimization of education thanks to
module studies, including technological modules and submodules, demands to them.






Жидкіх Н.В, Шурко І.Л. ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Виділені найбільш важливі поняття та підходи, які необхідні
для успішного одержання документа про освіту. Рекомендована нова інформаційноосвітня система Moodle для заочного навчання. Відзначені основні переваги та
недоліки дистанційної освіти.
Жидких Н.В., Шурко И.Л. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Выделены наиболее важные понятия и подходы,
необходимые для успешного получения документа об образовании. Рекомендована новая
информационно-образовательная система Moodle для заочного обучения. Отмечены основные
преимущества и недостатки дистанционного образования.
Zhidkih N., Shurko I. SOME CONCEPTS TO DEVELOPING THE DISTANCE
EDUCATION. The most important ideas and concepts that are necessary for the successful
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getting the education certificate are marked in the article. A new informative educational
system “Moodle” for the extramural training is recommended. The main advarantages and
disadvarantages of the distance education are maintainer.






Забранський В.Я., Вінніченко Н.В. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У
ВНЗ. Розглядаються психолого-дидактичні передумови самостійної роботи студентівпершокурсників економічних ВНЗ. Виділяються дві групи умов: зовнішні (дидактичні)
і внутрішні (індивідуальні), необхідні для ефективної організації самостійної роботи.
Забранский В.Я., Винниченко Н.В. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В
ВУЗАХ. Рассматриваются психолого-дидактические предпосылки самостоятельной
работы студентов-первокурсников экономических ВУЗов. Выделяются две группы
условий: внешние (дидактические) и внутренние (индивидуальные), необходимых для
эффективной организации самостоятельной работы.
Zabranskiy V., Vinnichenko N. PSYCHOLOGY-DIDACTIC PREMISES OF THE
INDEPENDENT WORK STUDENT ON HIGH MATHEMATICIAN IN HIGH
EDUCATIONAL INSTITUTIONS. The psychological and didactic premises of the independent
work student’s economic institutes of higher are examined. Two groups of terms are selected: external
(didactic) and internal (individual), necessary for effective organization of independent work.






Закорчевна С.А. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ПРИ ВИВЧЕННІ
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В АГРАРНИХ ВЗН. Розглядається застосування модульнорейтингової системи на прикладі вивчення вищої математики на I курсі інженернотехнологічного факультету.
Закорчевная С.А. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В АГРАРНЫХ ВУЗАХ. Рассматривается
использование модульно-рейтинговой системы на примере изучения высшей математики на I
курсе инженерно-технологического факультета.
Zakorchevna S. MODUL-RATING SYSTEM IN HIGHER MATHEMATIC
STUDYING IN AGRARIAN UNIVERSITIES. Using of modul-rating system on the
example of learning Higher Mathematic hith the 1-st year student of engineering- technology
department is considered.






Зіненко І.М. МЕТОД ПРОЕКТІВ – ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Реформування освіти з урахуванням реалізації
компетентнісного підходу зумовило пошук технологій навчання, які сприяють
формуванню компетентностей. В статті висвітлено застосування методу проектів для
формування математичної компетентності.
Зиненко И.Н. МЕТОД ПРОЕКТОВ – ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. Реформирование образования с учетом
реализации компетентностного подхода обусловило поиск технологий обучения,
которые способствуют формированию предметных компетентностей. В статье показано
применение метода проектов для формирования математической компетентности.
Zinenko I. METHOD OF PROJECTS IS A TECHNOLOGY OF MATHEMATIC
COMPETENCE FORMING. Reformation of education taking into account realization of
competent approach has conditioned the search of technologies teaching which are instrumental in
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forming of subject competence. The applying method of projects for shaping the mathematical
competence is demonstraited.






Зыза А.В. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
“АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ” ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖ ПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ С КУРСОМ “ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ”. В докладе
предлагаются некоторые взгляды на особенности преподавания курса “Аналитическая
геометрия”. Указывается основных подходы, обеспечивающие связи данного курса с
курсом “Дифференциальная геометрия”.
Зиза О.В. ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ “АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ” ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖ ПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З
КУРСУ “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ”. У докладі пропонуються деякі
погляди на особливості викладання курсу “Аналітична геометрія”. Наведено основні
підходи, які забезпечують зв'язок даного курсу з курсу “Диференціальна геометрія”.
Zyza A. ON SOME PECULIARITIES IN TEACHING ANALYTICAL GEOMETRY
FOR THE PURPOSE OF MUTUAL SUBJECT LINKS WITH THE COURSE OF
DIFFERENTIAL GEOMETRY. Some outlooks on peculiarituo in teaching Analytical
Geometry are proposed in the paper. Some tundamental approaches to Analytical Geometry
and Differential Geometry are consider.






Іванова С.В. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ - МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА СПЕЦКУРСОМ “КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МОНІТОРИНГУ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ”. Представлені основні характеристики (тематика, методологічна основа, мета, структура та елементи методичного
забезпечення) спецкурсу “Компетентнісний підхід до моніторингу шкільної математичної
освіти” – інтегрованої навчальної дисципліни призначеної студентам 5 курсу та студентаммагістрантам фізико-математичних факультетів педагогічних університетів.
Иванова С.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ПО СПЕЦКУРСУ “КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ ШКОЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ”. Представлены основные характеристики (тематика, методологические
основания, цель, структура и элементы методического обеспечения) спецкурса
“Компетентностный подход к мониторингу школьного математического образования” интегрированной учебной дисциплины для студентов 5 курса и студентовмагистрантов физико-математических факультетов педагогических университетов.
Ivanova S. ORGANIZATION OF LEARNING OF STUDENTS – FUTURE
TEACHERS OF MATHEMATICS TO SPECIAL COURSE "COMPETENT APPROACH
TO MONITORING OF MATHEMATICAL SCHOOL EDUCATION". The basic
characteristics (subjects, the methodological foundations, the aim, structure and elements of
methodological education) of special course "Competent approach to monitoring of mathematical
school education", an integrated school discipline, are presented to the students of 5th course and
undergraduatestudents of physico-mathematical faculties of pedagogical universities.






Іванова С.І. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У
ШКОЛІ. У доповіді приведені переваги використання сучасних інформаційних
технологій (інтерактивної дошки) на уроках математики при реалізації передпрофільної
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диференціації навчання.
Иванова С.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В
ШКОЛЕ. В докладе приведены преимущества использования современных информационных технологий (интерактивной доски) на уроках математики при реализации
предпрофильной дифференциации обучения.
Ivanova S. AN INTERACTIVE BOARD USING IN THE ORGANIZATION OF PREPROFILE DIFFERENTIATION OF MATHEMATICS TRAINING AT SCHOOL. The
advantages of using the modern information technologies (an interactive board) at mathematics
lessons in realization of pre-profile differentiation of training are adduced in the report.






Ізюмченко Л.В., Халецька З.П. ТЕСТОВА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО
КОНТРОЛЮ ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ. У роботі висвітлено деякі
аспекти впровадження тестових технологій при вивченні вищої алгебри у ВНЗ.
Изюмченко Л.В., Халецкая З.П. ТЕСТОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ. В работе освещены
некоторые аспекты внедрения тестовых технологий при изучении высшей алгебры в ВНЗ.
Izyumchenko L., Haleckaya Z. TEST FORMING OF PEDAGOGICAL CHECKING
AT HIGH ALGEBRA STUDYING. Some aspects of implementation of test technologies during
studying of higher algebra in the institutions of higher education will be examined in the
article.






Каллаур М.А. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЛЕКЦІЙ З
ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. Стаття
присвячена використанню інтерактивних лекцій у навчанні школярів математики.
Інтерактивність дає учням можливість активно втручатися в процес навчання: задавати
питання, отримувати більш детальні та доступні пояснення з незрозумілих для них
розділів і фрагментів навчального матеріалу, який викладається учителем.
Каллаур Н.А. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЛЕКЦИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ. Статья посвящена
применению интерактивных лекций при обучении школьников математике. Интерактивность
дает ученикам возможность активно вмешиваться в процесс обучения: задавать вопросы,
получать более подробные и доступные пояснения по неясным для них разделам и
фрагментам излагаемого преподавателем учебного материала.
Kallaur N. TECHNIQUE OF CARRYING OUT OF INTERACTIVE LECTURES
WITH APPLICATION OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES OF TRAINING. Article is
devoted to application of interactive lectures at training of schoolboys to the mathematics. Interactivity
gives opportunity for pupils to interfere in the training process actively: to set questions, to receive
more detailed and accessible explanatory in difficult sections and fragments of material stated by the
teacher.






Кепчик Н.В., Кушель О.Ю. ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ
ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІМОВІРНІСНОГО МИСЛЕННЯ В СТУДЕНТІВБІОЛОГІВ. У тезах коротко описано тестову методику, за допомогою якої викладач
може оцінити рівень розвитку імовірнісного мислення в студентів-біологів до й після
прослуховування теми "Основи теорії ймовірностей і математичної статистики".
Кепчик Н.В., Кушель О.Ю. О ПРИМЕНЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ
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ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВЕРОЯТНОСТНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВБИОЛОГОВ. В тезисах вкратце описана тестовая методика, при помощи которой
преподаватель может оценить уровень развития вероятностного мышления у
студентов-биологов до и после прослушивания темы «Основы теории вероятностей и
математической статистики».
Kepchik N, Kushel O. ABOUT USING OF TESTING FOR THE ESTIMATION OF
THE LEVEL OF THE DEVELOPMENT OF PROBABILISTIC THOUGHT OF BIOLOGY
STUDENTS. A test method through which a teacher can estimate the level of development of
probabilistic thought of students before and after studying the theme «Introduction to probability
theory and mathematical statistics» is briefly described in the theses.






Кизименко А.М., Селякова Л.И. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ» СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА».
Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами преподавания курса «Алгебра и
геометрия» студентам специальности «Информатика».
Кізіменко О.М., Селякова Л.И. ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «АЛГЕБРА І ГЕОМЕТРІЯ» СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАТИКА».
Розглядаються питання, пов’язані з проблемами викладання курсу «Алгебра і геометрія»
студентам спеціальності «Інформатика».
Kizimenko A., Selyakova L. ABOUT PARTICULARS OF TEACHING OF COURSE
OF ALGEBRA AND GEOMETRY FOR STUDENTS OF INFORMATICS. This paper deals
with the problem of teaching of course of Algebra and Geometry for students of Informatics.






Кірман В.К. ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕМ ОСНОВ АНАЛІЗУ В КЛАСАХ ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ. Запропоновано та обґрунтовано послідовність етапів
вивчення теорем основ аналізу в класах фізико-математичного профілю. Проілюстровано
специфіку застосування запропонованої схеми для різних теорем.
Кирман В.К. ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕМ ОСНОВ АНАЛИЗА В КЛАССАХ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Предложена и обоснована последовательность этапов
изучения теорем основ анализа в классах физико-математического профиля. Проиллюстрирована специфика применения предложенной схемы для разных теорем.
Kirman V. STUDYING THEOREMS OF THE BASICS OF ANALYSIS IN THE
FORMS OF PHYSICS AND MATH. It has been offered and given prove the consecution
stages of studying theorems of the basics of analysis. It has been illustrated a specific
character of using offered plan for the theorems of analysis.






Кисельова Є.О. МЕТОД ПРОЕКТІВ У ФОРМУВАННІ САМООСВІТНЬОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ. У тезисах приведені основні компоненти самоосвітньої
компетентності учнів та обґрунтована доцільність використання при їх формуванні
метода проектів. Указані функції вчителя та учнів при роботі над навчальним
проектом, параметри зовнішнього оцінювання роботи учнів над проектом.
Киселева Е.А. МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ. В тезисах приведены
основные компоненты самообразовательной компетентности учащихся и обоснована
целесообразность использования при их формировании метода проектов. Указаны
функции учителя и учеников при работе над учебным проектом, параметры внешнего
оценивания роботы учеников над проектом.
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Kiselyova E. PROJECTS METHODS WHEN FORMING PUPILS’ SELFEDUCATIONAL COMPETENCE. Main components of pupils’ self-educational
competence are listed in the theses and advisable utilization of projects methods when
forming them is grounded on. Teacher’s and pupils’ functions when working on educational
project, parameters of external estimation of pupils’ work on the project are pointed out.






Клочко В.І., Бондаренко З.В. НАВЧАННЯ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ. Рефлексивні прийоми активізують глибинне
осмислювання, аналіз і переосмислення студентами свого емпіричного досвіду, розвивають
уміння та навички дослідницької діяльності.
Клочко В.И., Бондаренко З.В. ОБУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ КАК СПОСОБА
РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ. Рефлексивные приемы
активизируют глубинное осмысление, анализ и переосмысление студентами своего
эмпирического опыта, развивают умения и навыки исследовательской деятельности.
Klochko V., Bondarenko Z. TEACHING OF REFLECTION AS A CONDITION OF
THE DEVELOPMENT RESEARCH OF THE SKILLS. Reflective make active deep judgement,
the analysis and reconsideration by students of the empirical experience, develop skills of research
activity.






Коваленко Д.В. МУЛЬТИМЕДІЙНА ДОШКА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ. У статті
розглядаються різні дошки для навчання. Основна увага зосереджена на питаннях, що
стосуються мультимедійної дошки та її особливостей.
Коваленко Д.В. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ДОСКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ. В статье
рассматриваются разные доски для обучения. Основное внимание сосредоточено на
вопросах, которые касаются мультимедийной доски и ее особенностей.
Kovalenko D. MULTIMEDIA BOARD AND ITS FEATURES. Different boards
for studies are analysed in the article. Main attention is concentrated to questions which link
with multimedia board and its features.






Коваленко Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕНІ
ДИФЕРЕЦІАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ. В тезах
розглянуті види навчальної діяльності студентів-математиків при вивчені курсу «Диференціальна геометрія» у кредитно-модульній системі, відмічена необхідність пошуку нових форм
самостійної роботи студентів.
Коваленко Н.В. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ. В тезисах рассмотрены виды учебной деятельности студентов-математиков при изучении курса «Дифференциальной геометрии» при кредитно-модельной системе,
отмечена необходимость поиска новых форм самостоятельной работы студентов.
Kovalenko N. FEATURES OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS
AT STUDY OF DIFFERENTIAL GEOMETRY IN CREDIT-MODULE SYSTEM. In
theses the types of educational activity of students-mathematicians are considered at the study
of course of «Differential geometry» at the credit-model system, the necessity of search of
new forms of independent work of students is marked.
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Ковальська Н.А. РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. У матеріалах наведено різні трактовки поняття задачі, розглянуто задачу як
проблемну ситуацію і основний засіб розвитку мислення учнів, наведено та проаналізовано
фази процесу мислення під час розв’язування математичних задач.
Ковальская Н.А. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. В материалах приведены различные трактовки понятия задачи,
рассмотрена задача как проблемная ситуация и основное средство развития мышления
учащихся, приведены и проанализированы фазы процесса мышления во время решения
математических задач.
Koval’skaya N. DEVELOPING PUPILS THINKING IN THE PROCESS OF
SOLVING TASKS. Different interpretations of the task are given in the thesis. The task as a problem
situation and the main mainstream of development thinking pupils are considered. The phases of the
process of thinking during the solution of mathematical tasks are analyzed.






Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасів Н.І., Білецька Л.С. РОЛЬ ТЕСТОВОЇ
ДІАГНОСТИКИ В АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. У статті розкрито суть та показана роль тестової
діагностки в активізації навчальної діяльності студентів; охарактеризовано різні види
тестів, де в основу класифікації покладена дидактична мета і наявність чи відсутність
стандартних відповідей, які використовуються викладачами при вивченні математики
на педагогічному факультеті.
Ковальчук В.Ю., Силюга Л.П., Стасив Н.И., Билецкая Л.С. РОЛЬ ТЕСТОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА. В статье раскрыта суть и показана роль тестовой
диагностки в активизации учебной деятельности студентов; охарактеризованы разные виды
тестов, где в основу классификации положена дидактичная цель и наличие или отсутствие
стандартных ответов, которые используются преподавателями при изучении математики на
педагогическом факультете.
Kovalchuk V, Sylyuha L, Stasiv N, Bietska L. THE ROLE OF THE TEST
DIAGNOSTICS IN ACTIVATION OF STUDIES OF MATHEMATICS OF THE
STUDENTS OF PEDAGOGICAL FACULTY. In the article the essence is exposed and the role of
test's diagnostics in the activation of educational activity of students is shown; the different types of
tests with didactics purpose and with standard answers or without them, which teachers can utilize at
the studying of mathematics on a pedagogical faculty are described.






Коломієць С.В. ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ
СТАНОВЛЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ. В роботі розглядаються
основні напрями реалізації ідей та принципів синергетики при викладанні дисциплін
математичного циклу студентам економічних спеціальностей.
Коломиец С.В. ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. В работе рассматриваются основные направления реализации идей и принципов
синергетики при преподавании дисциплин математического цикла студентам экономических
специальностей.
Kolomiets S. TEACHING OF MATHEMATICAL DISCIPLINES IN CONDITIONS
OF BECOMING SYNERGETIC PARADIGMS OF EDUCATION. The basic directions
of realization of ideas and principles of synergetic at teaching mathematical disciplines to
students of economic specialities are considered.
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Коломієць О.М. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ
ГЕОМЕТРІЇ. Пропонується спосіб диференціації змісту курсу аналітичної геометрії у
навчанні студентів ВНЗ педагогічного профілю.
Коломиец О.Н. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ. В тезисах предлагается способ дифференциации содержания
курса аналитической геометрии в обучении студентов вузов педагогического профиля.
Kolomiyets O. DIFFERENTION OF THE EDUCATIONAL CONTENT ANALYTIC
GEOMETRY. Theses is about the display of method of the educational content analytic geometry of
the teacher's training university students.






Кононов М.А. ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. У тезах відмічена
актуальність використання дистанційного навчання в сучасній освіті, освітлені
дидактичні етапи роботи при формуванні основних понять курсів, що вивчаються.
Кононов М.A. ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. В тезисах отмечена
актуальность использования дистанционного обучения в современном образовании,
освещены дидактические этапы работы при формировании основных понятий
изучаемых курсов.
Kononov M. WAYS OF MANAGEMENT INDEPENDENT WORK OF STUDENTS
BY THE CONTROLLED FROM DISTANCE TEACHING. In theses actuality of the use of the
controlled from distance teaching in modern education is marked, the didactic stages of work at
forming of basic concepts of the studied courses are lighted up.






Кочагина М.М. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В
РОСІЇ. Стаття знайомить з цілями та завданнями міжнародного дослідження з
педагогічної освіти TEDS-M (Teacher Education and Development Study in Mathematics),
вперше проведеному в Росії у 2008 році, а також з його попередніми результатами.
Кочагина М.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. Статья знакомит с целями и
задачами международного исследования по педагогическому образованию TEDS-M
(Teacher Education and Development Study in Mathematics), впервые проведенного в
России в 2008 году, а также с его предварительными результатами.
Kochagina M. MODERN RESEARCHES OF QUALITY MATHEMATICAL
EDUCATION IN RUSSIA. Article acquaints with the purposes and problems of the
international research on pedagogical education TEDS-M (Teacher Education and
Development Study in Mathematics), for the first time spent to Russia in 2008, and also with
its preliminary results.






Кошова О.П. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ.
Розглядаються особливості міждисциплінарної концепції формування інформаційноаналітичних умінь майбутніх економістів при вивченні природничо-наукових дисциплін у
ВНЗ.
Кошевая О.П. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ
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КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗ. Рассматриваются особенности междисциплинарной концепции формирования информационно-аналитических умений будущих экономистов при изучении
естественнонаучных дисциплин в ВУЗ.
Koshova O. SOME PECULIARITY OF THE INTERDISCIPLINARY
CONCEPT OF FORMULATION OF INFORMATICALY AND ANALYTIC SKILLS OF
STUDENTS AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. Some peculiarity of the
interdisciplinary concept of formulation of informaticaly and analytic skills for the economic
specialities students in higher educational establishments are considered at studying of
natural-science disciplines.






Крамаренко Т.Г., Колчук Т.В. АКТИВIЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕМИКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ГЕОМЕТРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІКТ. Розглядаються питання активізації пізнавальної діяльності семикласників у
процесі вивчення геометрії з використанням електронних наочностей розроблених
авторами за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-2D відповідно до
підручника з геометрії.
Крамаренко Т.Г., Колчук Т.В. АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМИКЛАССНИКОВ В ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ. Рассматриваются вопросы активизации познавательной деятельности
семиклассников в процессе изучения геометрии с использованием разработанной
авторами электронной наглядности с помощью педагогического программного
средства GRAN-2D в соответствии с учебником по геометрии.
Кramarenko T., Kolchuk T. АCTIVATION OF PUPILS’ COGNITIVE ACTIVITY IN
THE PROCESS OF STUDY GEOMETRY IN SEVENTH FORM WITH THE USING ICT.
The questions of activation of pupils’ cognitive activity in the process of study geometry in
seventh form are examined. The electronic evidentness which developed by authors by means
of software GRAN-2D in accordance with a textbook of geometry are represented.






Красницький М.П. МЕТОД ПРОЕКТІВ І РІВНЕВЕ НАВЧАННЯ
ГЕОМЕТРІЇ УЧНІВ У КЛАСАХ МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ. Проведено
аналіз використання методу проектів у навчальному процесі. Розглянуто ряд
особливостей його реалізації у вивченні стереометрії в класах математичного профілю
в умовах рівневої диференціації.
Красницкий Н.П. МЕТОД ПРОЕКТОВ И УРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ УЧАЩИХСЯ В КЛАССАХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Осуществлен
краткий анализ использования метода проектов в учебном процессе. Рассмотрены
некоторые особенности его реализации при изучении стереометрии в классах
математического профиля в условиях уровневой дифференциации.
Krasnytskyi M. METHOD PROJECT AND LEVEL TRAINING GEOMETRY
STUDENTS IN THE CLASSES OF MATHEMATICAL PROFILE. The analysis of using
projects in the educational process is realized. A number of features of its implementation in the study
of solid geometry in the classes of mathematical profile in terms of level differentiation are considered.






Крилова Т.В., Гулєша О.М. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВУЗУ І
КОНТРОЛЮ НАБУТИХ НИМИ ЗНАНЬ. Розглядаються питання швидкої та
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успішної адаптації студентів до навчання у вузі за допомогою тестових технологій.
Крилова Т.В., Гулеша Е.М. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
И КОНТРОЛЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМИ ЗНАНИЙ. Рассматриваются вопросы
быстрой и успешной адаптации студентов к обучению в вузе с помощью тестовых
технологий.
Krylova T., Gulesha O. APPLICATION OF TEST TASKS FOR TRAINING TO
HIGHER MATHEMATICS OF STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY AND
THE CONTROL OF THE KNOWLEDGE GOT BY THEM. Questions of fast and successful
adaptation of students to training in high school by means of test technologies are considered.






Крилова Т.В., Гулєша О.М., Орлова О.Ю. З ІСТОРІЇ І РОЗВИТКУ ТЕСТУВАННЯ. Наводяться етапи історії виникнення та розвитку тестування, його види і типи,
основні принципи, головні критерії якості, вимоги до проведення та складання тестів.
Крылова Т.В., Гулеша Е.М., Орлова Е.Ю. ИЗ ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ. Приводятся этапы истории возникновения и развития тестирования, его виды,
типы, основные принципы, главные критерии качества, требования к проведению и
составлению тестов.
Krylova T., Gulesha O., Orlova O. FROM HISTORY AND DEVELOPMENT OF
TESTING. Stages of history of occurrence and development of testing are resulted, its kinds, types,
main principles, the main criteria of quality, the requirement to carrying out and to drawing up of tests.






Кульчицька Н.В. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Запорукою успішного вивчення курсу
методики навчання математики є правильна організація самостійної роботи студентів з
урахуванням їх інтересів, потреб та можливостей.
Кульчицкая Н.В. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. Условием успешного
изучения курса методики обучения математики есть правильная организация
самостоятельной работы студентов с учетом их интересов, нужд и возможностей.
Kulchytska N. INDEPENDENT WORK OF STUDENTS THAT LEARN
METHODS OF TEACHING MATHEMATICS. Correct organization of independent work of
students that respects their interests, needs and abilities is decisive for successful assimilation
of the course of methods of teaching mathematics.






Кунцевіч О. Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 10-11
КЛАСІВ. У статті представлено матеріал про розробку структурно-функціональної
моделі формування естетичної культури учнів 10-11 класів при вивченні математики,
перераховано її компоненти. Відзначається, що реалізація даної моделі буде сприяти
процесу евристичного навчання математики.
Кунцевич О.Ю. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ. В статье представлен материал о разработке структурнофункциональной модели формирования эстетической культуры учащихся 10-11
классов при изучении математики, перечислены ее компоненты. Отмечается, что
реализация данной модели будет способствовать процессу эвристического обучения
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математике.
Kuntsevich O. THE REALIZATION OF HEURISTIC TEACHING OF
MATHEMATICS BY MEANS OF FORMING THE SENIOR PUPILS’ AESTHETIC
CULTURE. The article provides the elaboration of model (and its elements) of forming the
senior pupils’ aesthetic culture in the process of math studing. The author marks that the
realization of this model will promote the process of heuristic teaching of mathematics.






Кухарева О.С. МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ
В СТАРШІЙ ШКОЛІ. Стисло висвітлені принципи модульного навчання алгебри та
початків аналізу в старшій школі та підкреслено важливість переходу до модульного навчання
у старшій школі.
Кухарева Е.С. МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ АНАЛИЗА В
СТАРШЕЙ ШКОЛЕ. Кратко изложены принципы модульного обучения алгебры и начал
анализа в старшей школе, подчеркнута важность перехода к модульному обучению в старшей
школе.
Kuhareva E. THE MODULAR EDUCATION OF ALGEBRA AND BASES OF
ANALYSES IN THE HIGHER SCHOOL. In analyses the principles of modular education
and the possibility of their realization during the instruction in algebra and bases of analyses
in the higher school.






Лебедєва І.А., Рубцова О.О. МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА В ТЕХНІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ. У статті розглянуті питання, які пов’язані з особливостями
викладання курсу математики у вищому технічному навчальному закладі,
запропоновані певні заходи активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищення
ефективності навчального процесу.
ЛебедеваИ.А., Рубцова О.А. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. В статье рассматриваются некоторые особенности
преподавания курса высшей математики в техническом вузе, анализируются факторы,
стимулирующие познавательную активность студентов и способствующие повышению
эффективности учебного процесса.
Lebedeva I., Rubcova O. MATHEMATICAL EDUCATION IN TECHNICAL
UNIVERSITY. There are considered some aspects of the problem of the organization of education at
the technical university in this article.






Левандовська І.В. СУЧАСНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. У цій роботі аналізується сучасна методика
викладання економіко-математичного моделювання, прийоми, що дозволяють поліпшити
засвоєння цього предмету студентами, а також його важливість і актуальність в системі
підготовки сучасних економістів.
Левандовская И.В. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. В данной работе рассматривается
современная методика преподавания экономико-математического моделирования, приемы,
позволяющие улучшить усвоение этого предмета студентами, а так же его важность и
актуальность в системе подготовки современных экономистов.
Levandovskaya I. MODERN TEACHING THE COURSE OF ECONOMIC- MATHEMATICAL
MODELING. Modern teaching the course of economic-mathematical modeling is considered.
Techniques to improve absorption of this subject students are leaded. Its importance in the modern
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economists are underlined.






Лещенко С.В. ВИКОРИСТАННЯ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Розглядається можливість
використання групової навчальної діяльності та пропонується методика проведення практичного
заняття з курсу вищої математики.
Лещенко С.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯЛЬНОСТИ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ. Рассматривается возможность использования групповой групповой учебной деяльности и
предлагается методика проведения практического занятия с курса высшей математики.
Leschenko S. USING OF GROUP TEACHING ACTIVITY AT PRACTICAL
CLASSES IN HIGHER MATHEMATICS. The possibility of using group teaching activity
in mathematics. The methods of giving practical classes in higher mathematics are suggested.






Лиходєєва Г.В. ПРО ГЕОМЕТРИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НАД ПОДІЯМИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЕЛЕМЕНТІВ СТОХАСТИКИ. Пропонується використання схем при вивченні основних операцій над подіями у процесі
навчання учнів елементів стохастики.
Лиходеева А.В. ПРО ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ОПЕРАЦИЙ
НАД СОБЫТИЯМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТАМ
СТОХАСТИКИ. Предлагается использование схем при изучении основных операций над
событиями в процессе обучения учащихся элементам стохастики.
Likhodeeva A. ABOUT GEOMETRICAL INTERPRETATION OF OPERATIONS ON EVENTS IN THE PROCESS OF TEACHING THE ELEMENTS OF
STOCHASTIC. Using the schemes for the study of basic operations on events in the process
of teaching the elements of stochastic is offered.






Лосєва Н.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ СПІВПРАЦІ ПРИ
НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ. У доповіді висвітлено можливі підходи до навчання
математики, що ґрунтуються на концептуальних ідеях педагогіки співпраці.
Лосева Н.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. В докладе освещаются возможные подходы к обучению
математики, базирующиеся на концептуальных идеях педагогики сотрудничества.
Loseva N. REALIZATION OF PEDAGOGICS OF COOPERATION IDEAS IN
MATHEMATICS TEACHING Various approaches to mathematics teaching based on pedagogics
of cooperation conceptual ideas are enlighted in the paper.






Маврова Р.П., Мілушева-Бойкіна Д.В. ПРО ЗБАГАЧЕННЯ МИСЛЕННЯ
УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ. У докладі ставиться акцент на такі засоби
навчання, за допомогою яких можна збагатити розумову діяльність учнів, а саме:
математичні задачі з навмисними помилками, софізми, парадокси та ін.
Маврова Р.П., Милушева-Бойкина Д.В. ОБ ОБОГАЩЕНИИ МЬІШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. В докладе ставится акцент на такие
средства обучения, с помощью которых можно обогатить мыслительную деятельность
учащихся, а именно: математические задачи с умышленными ошибками, соффизмы,
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парадоксы и др.
Mavrova R., Millousheva-Boikina D. ENRICHMENT OF STUDENT’S THINKING
IN THE PROCES OF EDUCATION IN THE FIELD OF MATHEMATICS. Ways in
wich student’s thinking in the area of mathematics can be enriched are presented in this
article. They are intencional wrong problems, sophisms, paradox and other.






Мазнєв О.В. ПРО ОДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КРИВИХ КУРСУ
«ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ» В ДИНАМІЦІ ТВЕРДОГО ТІЛА З НЕРУХОМОЮ ТОЧКОЮ. При викладі розділу «Теорія кривих» у курсі «Диференціальна
геометрія» актуально акцентувати увагу студентів на застосуванні його в різних
галузях науки. У роботі пропонується один приклад методичного обґрунтування
важливості теорії кривих у динаміку твердого тіла з нерухомою точкою.
Мазнев А.В. ОБ ОДНОМ ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ КРИВЫХ КУРСА
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» В ДИНАМИКЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА С
НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ. При изложении раздела «Теория кривых» в курсе
«Дифференциальная геометрия» актуально акцентировать внимание студентов на
применении его в различных областях науки. В работе предлагается один пример
методического обоснования важности теории кривых в динамике твердого тела с
неподвижной точкой.
Maznev O. ABOUT ONE USING THE THEORY OF THE CURVES OF
COURSE "DIFFERENTIAL GEOMETRY" IN DINAMIC OF THE HARD BODY
WITH STILL POINT. At interpretation of the section "Theory of curved" in course
"Differential geometry" currently accent attention a student on using it in different areas of
the science. One example of the methodical motivation to importance the theories of curves in
dinamic of the hard body with still point is offered in work.






Макарова Н.П. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. Описується досвід
використання комп‘ютерних технологій при викладанні теми «Координати і функції»
на основі електронних презентацій і засобів діагностики навчальних досягнень.
Макарова Н.П. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. Излагается
опыт использования компьютерных технологий в преподавании темы «Координаты и функции»
на основе электронных презентаций и средств диагностики учебных достижений.
Makarova N. COMPUTER TECHNOLOGIES AS A MEANS OF TEACHING
AND COGNITIVE ACTIVITIES ACTIVIZATION. The experience in using computer
technology in teaching the topic «Coordinations and Functions» based on the e-presentations
and means of teaching progress diagnostics is stated.






Максимова Т.С. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ДОСВІДУ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ НЕМАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. У статті показаний вплив
дистанційної форми навчання на організацію та управління самостійною роботою
студентів під час навчання вищої математики, зокрема, при підготовці студентів до
олімпіад з вищої математики.
Максимова Т.С. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОПЫТА САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕМАТЕМАТИЧЕСКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. В
статье показано влияние дистанционной формы обучения на организацию та управление
самостоятельной работой студентов во время изучения высшей математики, в частности, при
подготовке студентов к олимпиадам по высшей математике.
Maksymova T. SOME ASPECTS OF INTRODUCTION OF DISTANCE
LEARNING WHEN FORMING THE EXPERIENCE OF STUDENT’S SELFEDUCATIONAL ACTIVITY. In article there is considered the influence of distance
courses on organization and management student’s independent work when learning higher
mathematics, in training to competition in higher mathematics too.






Маналатій С.Б. СТРУКТУРНО - РЕФЛЕКСИВНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ
МАТЕМАТИКИ. Реформа системи освіти України набирає оберти. Прикладом оновлення є
реформа системи оцінювання, застосування структурно – рефлексивних підходів у викладанні
математики надає можливість цілеспрямовано та систематично формувати основні групи
компетентностей.
Маналатий С.Б. СТРУКТУРНО-РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ. Реформа системы образования Украины идет полним
ходом. Примером является реформа системы оценивания, использование структурнорефлексивных подходов в преподавании математики позволяет целенаправленно и
систематически формировать основные группы компетентностей.
Manalatiy S. STRUCTURAL-REFLEXIVE METHODS IN TEACHING OF
MATHEMATICS. The reform of the system of education in Ukraine is going on. The example of
renovation is the reform of system of marks. The use of structural-reflexive methods in teaching of
mathematics allows to form systematically the main groups of competences.






Матяш О.І. ВІД ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ У ВНЗ ДО
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ УЧНІВ У ШКОЛІ. Обґрунтовується необхідність
створення у вищих педагогічних навчальних закладах навчального середовища
сприятливого для формування у майбутніх вчителів професійної культури, зокрема, її
складової – інформаційної культури.
Матяш О.И. ОТ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В ВУЗ К
ТЕХНОЛОГИЯМ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ В ШКОЛЕ. Обосновывается
необходимость создания в высших педагогических учреждениях обучающей среды
благоприятной для формирования у будущих учителей профессиональной культуры, в
том числе её составляющей – информационной культуры.
Matyash O. FROM TECHNOLOGIES OF TEACHERS TRAINING AT HIGHER
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS TO PUPILS TEACHING TECHNOLOGIES AT
SCHOOL. It is considered and substantiated the necessity of the creation of the teaching-studing
surrounding favourable for the professional culture formation in future teachers at higher educational
establishments, in particular, its constituent – information culture.






Мілушев В.Б. ПРО СІНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.
У даній роботі розглянуті основні поняття сінергетики. Акцент поставлено на її принципах і
самоорганізації досліджуваної системи. Зроблено спробу адаптувати й конкретизувати їх
відповідно до методичних аспектів навчання розв'язанню задач з математики. Розроблено
структурну модель системи „той, хто навчає – той, хто навчається” у контексті сінергетичного
підходу у відповідному освітньому середовищі.
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Милушев В.Б. О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ. В настоящей работе рассмотрены основные понятия синергетики. Акцент поставлен
на ее принципах и самоорганизации исследуемой системы. Сделана попытка адаптировать и
конкретизировать их в соответствии с методическими аспектами обучения решению задач по
математике. Разработана структурная модель системы „обучаемый – обучающий” в контексте
синергетического подхода в соответствующей образовательной среде.
Milloushev V. ABOUT SYNERGETICS APPROACH IN EDUCATION OF
MATHEMATICS. The main ideas of the synergetic are presented in this work. The accent is on its
principles and the self-organization of the investigated system. An experience to be adapted and to be
specified with correspond to the methodical aspects of the education of solving mathematical
problems is done. A structural model of the system “learner – tutor” in the contecst of the synergetic
approach in the appropriative educational environment is developed.






Можей Н.П. НАВЧАННЯ ВИЩІЙ МАТЕМАТИЦІ У СВІТЛІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Розглядається застосування сучасних технологій, орієнтація на самостійну
роботу студентів, впровадження рівневої структури освіти з метою підвищення її якості, а
також зближення i гармонізації з європейською системою освіти.
Можей Н.П. ОБУЧЕНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В СВЕТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Описывается применение современных технологий,
ориентация на самостоятельную работу студентов, внедрение уровневой структуры
образования для повышения качества образования, а также сближения и гармонизации
с европейской системой образования.
Mogey N. HIGHER MATHEMATICS EDUCATION IN LIGHT OF
INTEGRATION PROCESSES. This article says about some factors in the process of
teaching of mathematics, some problems of mathematics education and how to solve them. In
work advantage of application of new technologies in different forms of organization of
educational process of high school are described.






Москаленко О.А., Коваленко О.В. ПРО БАГАТОГРАННІСТЬ ТРАКТУВАННЯ
ПОНЯТТЯ “УЗАГАЛЬНЕННЯ”. Ефективність навчання безпосередньо залежить від рівня
сформованості прийомів розумової діяльності, зокрема узагальнення. Проведений аналіз
наукових джерел щодо трактування поняття “узагальнення” створює основи для досліджень
проблеми навчання оперувати узагальненою інформацією та здійснювати узагальнення.
Москаленко О.А., Коваленко Е.В. О РАЗНООБРАЗИИ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ
“ОБОБЩЕНИЕ”. Эффективность обучения непосредственно зависит от уровня сформированости приемов умственной деятельности, в частности обобщения. Проведенный анализ
научных источников относительно трактовки понятия “обобщение” создает предпосылки для
исследований проблемы обучения оперированию обобщенной информацией и осуществлению обобщения.
Moskalenko O., Kovalenko O. ON THE MULTIPLE INTERPRETATIONS OF THE
CONCEPT OF GENERALIZATION. The efficiency of learning directly depends on the
level of development of reasoning skills, in particular on the generalization skills. This study
provides the result of the analysis of the range of possible interpretations of the concept of
generalization and creates the foundation for the further research on the problem of teaching
learners to process generalized information and to generalize.






Москаленко Ю.Д., Марченко В.О. ПРО СКООРДИНОВАНІСТЬ ЗМІСТУ У
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ВИКЛАДАННІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У
СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ.
Належна скоординованість у викладанні фундаментальних математичних дисциплін істотно
впливає на ґрунтовність і дієвість фахової підготовки майбутнього вчителя математики в
сучасних умовах.
Москаленко Ю.Д., Марченко В.А. О СКООРДИНИРОВАНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ. Надлежащая скоординированость в преподавании фундаментальних
математических дисциплин существенно влияет на качество профессиональной
подготовки будущего учителя математики в современных условиях.
Moskalenko Y., Marchenko V. ON THE COORDINATION OF THE CONTENTS IN
TEACHING FUNDAMENTAL MATHEMATICAL DISCIPLINES UNDER THE
MODERN CONDITIONS OF TRAINING TEACHERS OF MATHEMATICS. The due
coordination in teaching fundamental mathematical disciplines has a significant impact on the
assurance of quality training of the future teachers of Mathematics under the modern conditions.






Науменко А.А. ІННОВАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ГЕОМЕТРІЇ. Стаття присвячена проблемі реалізації інноваційних та
комп’ютерних технологій у процесі вивчення геометрії в основній школі.
Науменко А.А. ИННОВАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ. В статье рассматривается проблема реализации инновационных и компьютерных технологий в процессе изучения геометрии в основной школе.
Naumenko A. INNOVATIONS AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN
GEOMETRY TRAINING. In article the problem of implementation of innovative and
computer technologies in the course of geometry studying at the main school are considered.






Наумова М.А., Міронова О.М. ПРО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЛЕКЦІЙНИХ І
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПО «МАТЕМАТИЦІ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ» ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. У економіці широко використовується математика та її методи як інструмент економічного аналізу у фінансах, маркетингу,
бізнесі та інших галузях економіки. Економіст повинен знати математику, володіти основними
математичними поняттями та навичками побудови і дослідження економіко-математичних
моделей для організації ефективного функціонування економіки.
Наумова М.А., Миронова Е.М. О ВЗАИМОСВЯЗИ ЛЕКЦИОННЫХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО «МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ» ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. В экономике широко
используется математика и ее методы как инструмент экономического анализа в
финансах, маркетинге, бизнесе и других отраслях экономики. Экономист должен знать
математику, владеть основными математическими понятиями и навыками построения и
исследования экономико-математических моделей для организации эффективного
функционирования экономики.
Naumova M., Mironova E. THE INTERCONNECTION OF LECTURES AND
PRACTICAL CLASSES ON «MATHEMATICS FOR ECONOMISTS» FOR STUDENTS
OF ECONOMIC SPECIALTIES. The economy is widely used mathematics and its
methods as inst rument-economic analysis in finance, marketing, business, and of other
industries. The economist must know mathematics, Vlad do with the basic mathematical
concepts and skills build-tion and research of economic and mathematical models for the
organization of effective functioning of the economy.
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Непомняща Т.В. “СИТУАЦІЇ УСПІХУ” ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ.
В роботі представлений спосіб актуалізації саморозвитку студентів за допомогою
“ситуацій успіху” при вивченні вищої математики.
Непомнящая Т.В. “СИТУАЦИИ УСПЕХА” ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. В работе представлен способ актуализации саморазвития студентов с
помощью “ситуаций успеха” при изучении высшей математики.
Nepomniashcha T. “THE SITUATIONS OF THE SUCCESS” AS THE WAY OF
STUDENT PERSONALITY DEVELOPMENT WHILE LEARNING HIGHER
MATHEMATICS. Approach to student personality development is discussed in the paper.






Ніколов Й.І. ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В БОЛГАРІЇ. Досліджуються проблеми пов'язані із проведенням двох типів
іспитів.
Николов Й.И. ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В БОЛГАРИИ. Исследуются проблемы связанные с проведением двух
типов екзаменов.
Nikolov J. DIFFICULTIES IN THE EXTERNAL CONSULTING IN THE
EDUCATION IN MATHEMAICS IN BULGARIA. Research on particular difficulties
when conducting two types of exams.






Нічуговська Л.І. МАТЕМАТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У
ВНЗ. Акцентується увага на сучасній тенденції щодо зростання ролі математичної грамотності
в системі обов’язкового рівня шкільної освіти. Розглядається існуючі підходи до її оцінювання
на основі участі в міжнародних моніторингових дослідженнях PISA і в цьому контексті
пропонуються деякі рекомендації.
Ничуговская Л.И. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ УЧЕНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВНЗ. Акцентируется внимания на
современной тенденции относительно возрастания роли математической грамотности в
системе обязательного уровня школьного образования. Рассматриваются существующие
подходы к ее оцениванию на основе участия в международных мониторинговых
исследованиях PISA и в этом контексте предлагаются некоторые рекомендации.
Nichugovskaia L. MATHEMATICAL LITERACY OF PUPILS GENERAL
SCHOOLS AS A COMPONENT OF STUDENTS’ PROFESSIONAL PREPARING IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. This paper reports accentuated the growing
role of mathematical literacy of obligatory level of school education. It is considered the
existent approaches to its evaluation by participating in international monitoring researches of
PISA and some recommendations are given.



Новік І.О. НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ. У статті розглянуті деякі педагогічні проблеми,
обумовлені необхідністю використання мультимедійних засобів навчання в системі
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математичної освіти. Ці проблеми детермінують наведені в статті перспективні напрямки
педагогічних досліджень в області теорії й методики навчання математиці й інформатики.
Новик И.А. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. В статье рассмотрены
некоторые педагогические проблемы, обусловленные необходимостью использования
мультимедийных средств обучения в системе математического образования. Эти
проблемы детерминируют приведенные в статье перспективные направления педагогических
исследований в области теории и методики обучения математике и информатике.
Novik I. THE DIRECTIONS OF THE STUDIES THE PROBLEM OF THE
USING THE MULTIMEDIA FACILITIES OF THE EDUCATION. The determination
of connections in the field of theoretical propositions, learning in different parts of Math’s,
informatics and didactic forms professional skills for students are considered in the article.
Some directions of pedagogical investigations problem of using modern information's
technologies and sources in education are given.






Носовська С.Є. ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ У ДИСТАНЦІЙНОМУ
КУРСІ. Професійно орієнтована система завдань у дистанційному курсі вищої
математики доповнює зміст і структуру даного курсу і націлена на забезпечення
підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до професійного росту в умовах
інформатизації суспільства та розвитку нових технологій.
Носовская С.Е. О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ. Профессионально направленная система задач в дистанционном
курсе высшей математики дополняет содержание и структуру данного курса и нацелена
на обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к
профессиональному росту в условиях информатизации общества и развития новых
технологий.
Nosovskaya S. THE NEED FOR A PROFESSIONALLY DESIGNED SET OF
MATHEMATICAL PROBLEMS IN DISTANCE COURSE. Professionally oriented
system problems in distance higher mathematics course complements the content and
structure of the course and is aimed at training highly qualified specialists capable of careers
in the information society and development of new technologies.



Овсієнко Ю.І. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ ПО ВИВЧЕННЮ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ. Розглянуто
складові організації самостійної роботи по вивченню теоретичного матеріалу
студентами аграрних ВНЗ.
Овсиенко Ю.И. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ-АГРАРИЕВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ.
Рассмотрены составляющие организации самостоятельной работы по изучению теоретического материала студентами аграрных вузов.
Ovsienko Y. INDIVIDUAL WORK OF THE STUDENTS AGRARIANS IN
LEARNING HIGHER MATHEMATICS’ THEORETICAL MATERIAL. The organisation
components of individual work on studying of theoretical material by students of agrarian high
schools are considered.






Овчинникова Т.А. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТОВИХ ФОРМ
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ПЕРЕВІРКИ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ В УМОВАХ РІВНЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ. В роботі розглянуто один із підходів до організації діяльності вчителя по
виявленню стану навчальної підготовки учнів, необхідної для оволодіння ними
обов'язковими результатами навчання.
Овчинникова Т.А. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ФОРМ
ПРОВЕРКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ УРОВНЕВОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ. В работе рассмотрен один из подходов к организации
деятельности учителя по определению состояния учебной подготовки ученика,
необходимой для овладения им обязательными результатами обучения.
Ovchynnykova T. PECULIARITIES OF INTRODUCTION TEST FORM OF
EXAMINATION MATHEMATICS KNOWLEDGE IN THE TERMS OF LEVEL
DIFFERENTIATIONS. The article is devote to one effective method of teacher's activity in
determine pupil's level of knowledge that is necessary to order to take in next level of required
knowledge.






Олійник О.П. ПРО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ
МАТЕМАТИКИ НА ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ НАУ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ. Розглянуто деякі проблеми організації навчального процесу при вивченні
вищої математики на технічних спеціальностях НАУ в умовах кредитно-модульної
системи навчання та запропоновано шляхи їх вирішення.
Олейник О.П. О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ НА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ НАУ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Рассмотрены некоторые проблемы организации учебного
процесса при изучении высшей математики на технических специальностях НАУ в условиях
кредитно-модульной системы обучения и предложены пути их решения.
Oliynik O. ON PROBLEMS OF THE PROCESS OF TEACHING OF HIGHER
MATHEMATICS ON THE TECHNICAL SPECIALITIES OF NAU ORGANIZATION IN
PRESENT-DAY CONDITIONS. Some problems in educational process organization when
teaching of higher mathematics on technical specialities of NAU in the conditions of the
credit-modular system are examined; ways to solve them are offered.






Омельченко О.М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ КЛАСІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ. В тезах визначається актуальність
досліджуваної проблеми формування педагогічної компетентності в учнів профільних
математичних класів педагогічного ліцею.
Омельченко О.Н. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧЕНИКОВ ПРОФИЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ. В
тезисах определяется актуальность исследуемой проблемы формирования педагогической
компетентности у учеников профильных математических классов педагогического лицея.
Omelchenko Oksana. PSYCHO-PEDAGOGICAL PREREQUISITES FOR THE
FORMATION PEDAGOGICAL COMPETENCE PUPILS SHAPED MATHEMATICS
CLASS OF THE PEDAGOGICAL LYCEUM. In the abstract it is determined by the
relevance of the investigated problem of formation of pedagogical competence of the students
by specialized math class teacher of the Lyceum.



Павлов О.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМА-
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ТИКИ. Розглядаються напрями реалізації діяльнісного підходу до реформування вищої
педагогічної освіти.
Павлов А.Л. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Рассматриваются направления реализации деятельностного подхода к реформированию высшего педагогического образования.
Pavlov A. ACTUAL PROBLEMS IN PREPARATION OF THE TEACHER OF
MATHEMATICS. Directions of a realization of actives of the approach to reforming higher
pedagogical formation are considered.






Павлова О.О. О ЗНАХОДЖЕННІ ЗАСОБУ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ. У тезі
розглянуті питання о розвитку творчого мислення учнів шляхом розв’язання
евристичних завдань. Запропоновані рекомендації про вибір евристичних завдань та
засобах знаходження їх вирішень.
Павлова Е.А. О НАХОЖДЕНИИ СПОСОБА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. В тезисе
поднимается вопрос о развитии творческого мышления учащихся путём решения
эвристических задач. Даны рекомендации о выборе эвристических задач и способах
нахождения их решений.
Pavlova H. ABOUT CHOOSING THE WAY OF SOLVING THE PROBLEMS. The question
of creative thinking development by means of solving the heuristic problem is regarded in the
article. The recommendations on the choice of heuristic problem and of finding the ways to
solve them are suggested here.






Пастухова Н.Л. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЧИННИК
РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. У статті аналізуються результати
зовнішнього незалежного оцінювання та міжнародних порівняльних досліджень, суттєві
недоліки математичної підготовки учнів, задачі вищої школи в сфері підготовки майбутніх
вчителів.
Пастухова Н.Л. ВНЕШНЕЕ НЕЗАВИСИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК
УСЛОВИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. В
статье анализируются результаты внешнего независимого оценивания и международных
сравнительных исследований, существенные недостатки математической подготовки
учащихся, задачи высшей школы в сфере подготовки будущих учителей.
Pastukhova N. EXTERNAL INDEPENDENT TESTING AS A CONDITION OF EQUAL
ACCESS TO QUALITY EDUCATION. The article analyzes the results of an external independent
evaluation and international comparative studies, significant deficiencies mathematical training of
students, the problem of higher education in preparing future teachers.






Перець О.Б., Кармазіна А.В. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ ЗА ДОПОМОГОЮ SMARTТЕХНОЛОГІЙ. У статті розглядається процес проектування й проведення занять з
природничо-математичних дисциплін з використанням інтерактивної дошки SMART
Board і схема організації "SMART-конспекту".
Перец О.Б., Кармазина А.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ С ПОМОЩЬЮ SMARTТЕХНОЛОГИЙ. В статье рассматривается процесс проектирования и проведения занятий по
естественно-математическим дисциплинам с использованием интерактивной доски SMART
Board и схема организации «SMART-конспекта».
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Perets O., Karmazina A. DESIGNING OF PROCESS OF TEACHING THE
NATURAL-MATHEMATICAL DISCIPLINES USING SMART-TECHNOLOGIES.
The article considers process of designing and carrying out of studies on the naturalmathematical disciplines using interactive SMART Board and the scheme of the organization
of "SMART-abstract".






Пірютко О.Н. ДИНАМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ В ЕВРИСТИЧНІЙ
СКЛАДОВІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Розглядаються можливості динамізації
геометричних об'єктів як процесу вивчення і відкриття їхніх властивостей для організації
дослідницької діяльності в процесі вивчення математики. Виділяється роль динамізації на
різних етапах навчання математики і переробки інформації в різних модальностях досвіду.
Пирютко О.Н. ДИНАМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЭВРИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. Рассматриваются
возможности динамизации геометрических объектов как процесса изучения и открытия
их свойств для организации исследовательской деятельности в процессе изучения
математики. Выделяется роль динамизации на различных этапах обучения математике
и в переработке информации в различных модальностях опыта.
Pirutko O. DYNAMISATION OF GEOMETRIC OBJECTS IN THE EURISTIC
COMPONENT OF THE MATHEMATICAL EDUCATION. Some possibilities of the
dynamisation of geometric objects for the organisation of the research activity during
mathematical courses are considered. Dynamisation as the process of studying and
development of some properties of geometric objects are examined and its role on different
levels of mathematical education are underlined.






Подошва Н.В. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТВОРЧО АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
ВУЗІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ. В роботі розглядаються можливі фактори,
як впливають на підвищення пізнавальної, творчої активності студентів вузів при
вивченні вищої математики та результати застосовування аксиоконтекстного метода
вивчення.
Подошва Н.В. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ. В работе рассматриваются всевозможные факторы, влияющие на повышения познавательной, творческой активности
студентов вузов при изучении высшей математики и результаты применения
аксиоконтекстного метода обучения.
Podoshva N. IDENTIFICATION OF THE INSTITUTE STUDENTS’ CREATIVE
ACTIVITY WHEN THEY STUDY MATHS. All kinds factors influencing the improvement of
the students’ knowing, creative activity when they study High Maths are considered. The results of
application the axiocontextual method of teaching are discussed too.






Полякова Н.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТРЕБ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ MS WORD. У роботі представлені приклади застосування
засобів MS Word для забезпечення професійних потреб студентів-технологів, проаналізована можливість інтеграції інформатики й спецдисциплін.
Полякова Н.М. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ MS WORD. В работе представлены примеры применения средств MS Word для обеспечения профессиональных потребностей студентов-технологов, проанализирована возможность интеграции информатики и
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спецдисциплин.
Polykova N. REALIZATION OF NEEDS THE PROFESSION-ORIENTED
EDUCATION WITH THE MEANS OF MS WORD. Examples of applying the Word
possibilities for satisfying of the professional needs of the technology students are given in the work.
Possibility of integration of informatics and special disciplines is also analyzed.






Попова Г.А., Цапова С.Г., Цапов В.О. ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИВАЮЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ. Задачі з параметрами необхідні при конкурсних
іспитах у ВНЗ, оскільки дозволяють повною мірою перевірити знання основних розділів
шкільної математики, з'ясувати рівень математичного й логічного мислення, первісні навички
дослідницької діяльності.
Попова Г.А., Цапова С.Г, Цапов В.А. К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. Задачи с параметрами необходимы при конкурсных экзаменах в Вузы, так как позволяют в полной мере проверить знание
основных разделов школьной математики, выяснить уровень математического и
логического мышления, первоначальные навыки исследовательской деятельности.
Popova G., Tsapova S., Tsapov V. TO PROBLEM DEVELOPPING POSSIBILITIES OF
THE MATHEMATICAL PROBLEMS. The problems with parameters necessary under
competitive exam in high schools, since allow to the ful to check the knowledge of the main
sections school mathematics, to realize the level mathematical and logical thinking, initial
skills to exploratory activity.






Почтовюк С.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛІНІЙНОЇ
АЛГЕБРИ В ТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ. У статті мова йде про впровадження
інформаційних комунікаційних технологій в процес навчання у вищих навчальних
закладах І-ІІ рівнів акредитації. Розглядаються можливості підвищення ефективності
навчання в технічному коледжі при вивченні лінійної алгебри.
Почтовюк С.B. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ. В статье речь идет о внедрении
информационных коммуникационных технологий в процесс обучения в высших учебных
заведениях І-ІІ уровней аккредитации. Рассматриваются возможности повышения эффективности обучения в техническом колледже при изучении линейной алгебры.
Pochtovyuk S. THE PECULIARITIES OF INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLICATUION WHILE STUDYING THE LINEAR
ALGEBRA IN THE TECHNICAL COLLEGE. The issue concerning the implementation
of new informational technology in the educational system of high institutions are considered
in this article. The possibilities of learning efficiency increasing at studying of linear algebra
in the technical college are examined.






Прач В.С. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДО
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ.
Робота присвячена створенню такої методичної системи підготовки учнів основної школи до
зовнішнього незалежного оцінювання, яка б дала додаткову можливість не тільки учителю
підійти до проблеми підготовки учнів основної школи до зовнішнього незалежного
оцінювання, а й змогу учням самовдосконалюватися, сприяла розвитку пізнавальної
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активності, самостійності. Розроблена система підготовки тестових завдань з математики
для учнів основної школи та експериментально перевірена система тестових завдань та
методика її втілення.
Прач В.С. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ К
ВНЕШНЕМУ НЕЗАВИСИМОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ.
Работа посвящена созданию такой методической системы подготовки учащихся основной
школы к внешнему независимому оцениванию, которая давала дополнительную возможность
не только учителю подойти к проблеме подготовки учащихся основной школы к внешнему
независимому оцениванию, но и возможность учащимся самосовершенствоваться,
способствовала развитию познавательной активности, самостоятельности. Разработана
система подготовки тестовых заданий по математике для учащихся основной школы и
экспериментально проверена система тестовых заданий и методика ее внедрения.
Prach V. METHOD OF PREPARATION OF STUDYING OF THE BASIC
SCHOOL TO THE EXTERNAL INDEPENDENT EVALUATION KNOWLEDGE
ON MATHEMATICS. The work is devoted to creation of the such methodical
system of preparation of pupils of the basic school to the external independent
evaluation, which gave additional possibility not only to the teacher to walk up to the
problem of preparation of pupils of the basic school to the external independent
evaluation but also possibility for pupils to improve themselves, was instrumental in
development of cognitive activity, independence. The system of preparation of test
tasks on mathematics is developed for pupils of basic school and the system of test
tasks and method of its introduction is experimentally checked up.






Прокопенко Н.А. ОПЕРАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ПРЕДМЕТНОЇ МОДЕЛІ
СТУДЕНТА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ. У статті
розглянута побудова операційної предметної моделі студента технічного університету,
яка являє собою предметні вміння, що повинні бути сформовані при вивченні векторної
алгебри. Виділено дві групи предметних вмінь – прості вміння та складені вміння.
Визначені поняття спектру знань і спектру вмінь предметного вміння. Операційна
предметна модель, що побудована, дає змогу визначати характер задач, які мають бути
вирішені студентом для засвоєння векторної алгебри.
Прокопенко Н.А. ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПОНЕНТА ПРЕДМЕТНОЙ МОДЕЛИ
СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ. В
статье рассмотрено построение операционной компоненты предметной модели
студента технического университета, представляющей собой предметные умения,
которые должны быть сформированы при изучении векторной алгебры. Выделены две
группы предметных умений – простые и составные умения. Определены понятия
спектра умений и спектра знаний предметного умения. Построенная операционная
предметная модель позволяет определить характер задач, которые должны быть
решены студентом для усвоения векторной алгебры.
Prokopenko N. AN OPERATING COMPONENT OBJECT MODEL’S OF
STUDENT OF THE TECHNICAL UNIVERSITY ON LINEAR ALGEBRA. In this
article the structure of an operating component of the student object model is given. This
model represents object skills that are to be formulated while studying the vector algebra.
Two groups of object skills are singled out, they are common and compound skills. Notions
of the knowledge spectrum and the skills spectrum are formulated. An operating object model
gives us the opportunity to determine the character of tasks that are to be solved by a student
while studying the vector algebra.



Прус А.В. ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИК ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ’Я-

384

Международная научно-методическая конференция «Эвристическое обучение математике»
ЗУВАТИ ВПРАВИ З ПАРАМЕТРАМИ. Мова йдеться про доцільність застосування
евристик у розв’язуванні вправ з параметрами у школі. Наведений приклад складеної
евристичної бесіди із розв’язування квадратної нерівності з параметром.
Прус А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИК ПРИ ОБУЧЕНИИ УЧЕНИКОВ
РЕШАТЬ УПРАЖНЕНИЯ С ПАРАМЕТРАМИ. Говорится о целесообразности использования эвристик при решении упражнений с параметрами в школе. Приведен пример
составленной эвристической беседы по решению квадратного неравенства с параметром.
Prus A. USING OF HEURISTICS IN LEARNING PUPILS TO SOLVE EXERCISES
WITH PARAMETERS. The problem concerns the expediency of using heuristics in learning with
parameters in school. An example of complicated heuristic discussion connected with solving the
quadretic inequality with parameter is given by the author.






Пуханова Л.С. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ.
Висвітлено наявні недоліки традиційної системи математичної підготовки фахівців
економічного профілю, доведена необхідність наукових пошуків у визначеній галузі.
Пуханова Л.С. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. Определены существующие недостатки традиционной системы
математической подготовки студентов экономических специальностей, доказана необходимость
научных поисков в указанной области.
Puhanova L. PEDAGOGICAL BASES OF THE IMPROVEMENT OF FUTURE
SPECIALISTS’ ECONOMIC PROFILE MATHEMATICAL PREPARATION. The existent
lacks of the traditional system of mathematical preparation of students of economic specialities are
certain, the necessity of scientific searches is well-proven for the indicated area.






Пучковська Т.О. ПРО ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ «УГАДАЙ І ДОВЕДІ»
ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ. У роботі розкриваються дидактичні особливості програми факультативних занять, які спрямовані на розвиток математичної інтуїції школярів.
Пучковская Т.О. О ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ «УГАДАЙ И ДОКАЖИ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА. В работе раскрываются дидактические особенности
программы факультативных занятий, направленных на развитие математической интуиции
школьников.
Puchkovskaya T. ABOUT THE OPTIONAL COURSE “GUESS AND PROVE”
FOR THE 9TH GRADE STUDENTS. Didactical aspects of curriculum aimed at students’
mathematic intuition development are considered in the article.






Рафальська М.В. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ У
ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Розглядаються способи використання системи
підтримки дистанційного навчання Moodle та системи комп'ютерної математики Maple
для інтенсифікації, індивідуалізації, диференціації навчання методів обчислень
майбутніх вчителів математики та інформатики.
Рафальськая М.В. ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. Рассмотрены способы использования системы поддержки дистанционного обучения Moodle и
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системы компьютерной математики Maple для интенсификации, индивидуализации,
дифференциации обучения численных методов будущих учителей математики, информатики.
Rafalskaya M.
INFORMATIVE-COMMUNICATIVE
TECHNOLOGIES
AS
INTENSIFICATION MEAN AT THE LESSONS ON NUMERICAL METHODS IN
PEDAGOGICAL UNIVERSITY. Using of the learning content management system Moodle and
the computer mathematics system Maple at the lessons on Numerical Methods in the pedagogical
university for intensification, individualization, differentiation of studying process are considered in
the article.






Реутова І.Н. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ГЕОМЕТРІЇ ЯК ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ. Стаття присвячена питанню
організації лабораторних робіт з геометрії в старших класах технічного профілю.
Реутова И.Н. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ГЕОМЕТРИИ КАК ПУТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ. Статья посвящена вопросу организации лабораторных работ по геометрии в старших классах
технического профиля.
Reutova I. LABORATORY WORKS ON THE GEOMETRY AS THE WAY OF
THE REALIZATION OF ACTIVITY APPROACH IN THE TRAINING. Article is devoted a
question of the organization of laboratory works on geometry in the classes of technical profile.






Савінцева Н.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ
МАТЕМАТИКИ. У доповіді представлено новий електронний освітній комплекс з
математики для 5-6 класів загальноосвітніх шкіл, розроблений авторським колективом.
У доповіді описується структура цього комплексу й особливості роботи з ним.
Савинцева Н.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ
КУРСЕ МАТЕМАТИКИ. В докладе представлен новый электронный образовательный
комплекс по математике для 5-6 классов общеобразовательных школ, разработанный
авторским коллективом. В докладе описывается структура этого комплекса и особенности
работы с ним.
Savintseva N. INFORMATION TECHNOLOGIES IN A SCHOOL RATE OF
MATHEMATICS. New electronic educational mathcomplex for 5-6 forms, designed by
author's group, is presented in the report. Structure of this complex and particularities of the
work is described In report with him.






Савчук О.Б. НАЙВАЖЛИВІШЕ – ЗНАННЯ УЧНІВ. Вимоги безумовного
досягнення обов’язкового рівня підготовки всіма учнями орієнтує вчителя на
необхідність вчити кожного. Результати зовнішнього незалежного тестування учня
залежать від досягнення ним рівня обов’язкової математичної підготовки.
Савчук О.Б. ГЛАВНОЕ – ЗНАНИЯ УЧЕНИКОВ. Требования безусловного
достижения обязательного уровня подготовки всеми учащимися ориентирует учителя
на необходимость учить каждого. Результаты внешнего независимого тестирования
ученика зависят от достижения уровня обязательной математической подготовки
Savchuk O. KNOWLEDGE OF PUPILS IS THE MOST IMPORTANT. The
requirement that all pupils must achieve a mandatory level of training motivates a teacher to
teach everyone. It is shown that results of external independent testing depend on assimilation
of mandatory level of mathematical knowledge.
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Саран Л.А., Кузнєцова Л.Ю., Попова О.П. РОЛЬ ЕВРИСТИЧНОЇ НАВЧАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО
ІНЖЕНЕРА. У тезах підкреслюється важливість застосування в математичній підготовці
майбутніх інженерів евристичних знань, умінь і методів для підвищення рівня продуктивного
мислення студентів, розвитку їх творчого потенціалу. Стисло наводяться основні положення
практичної діяльності викладачів математики у напрямі створення на заняттях системи
професійно-евристичного навчання.
Саран Л.А., Кузнєцова Л.Ю., Попова Е.П. РОЛЬ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА. В тезисах подчеркивается важность использования в математической подготовке будущих инженеров эвристических знаний, умений и методов с целью
повышения уровня продуктивного мышления студентов, развития их творческого потенциала.
Кратко приводятся основные положения практической деятельности преподавателей
математики при создании на занятиях системы профессионально-эвристического обучения.
Saran L., Kuznecova L., Popova O. SIGNIFICANCE OF HEURISTIC EDUCATIONALAND-COGNITIVE ACTIVITY IN MATHEMATICAL TRAINING OF FUTURE
ENGINEERS. Significance of heuristic educational-and-cognitive activity in mathematical training
of future engineers is emphasized in the thesises. These skills and methods help to rise student’s
efficient thinking level, development and creative potential. Shortly main statements of mathematical
lectures practice are given in order to work out the system of professional-heuristic training during the
lectures.






Сверчевська І.А. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АЛГЕБРИ І ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ. Розглянуто проблему організації
самостійної роботи студентів університетів, охарактеризовано навчальний посібник, що
використовується у процесі вивчення лінійної алгебри та алгебри і теорії чисел.
Сверчевская И.А. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И АЛГЕБРЫ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ. Рассматривается
проблема организации самостоятельной работы студентов университетов, характеризуется
учебное пособие, используемое в процессе изучения линейной алгебры и алгебры и теории
чисел.
Sverchevska I. STUDENTS' INDEPENDENT WORK WHILE STUDYING
LINEAR ALGEBRA, AND ALGEBRA AND NUMBER THEORY. The paper deals with
the problem of university students' independent work. It also describes the tutorial, which is
used while studying linear algebra, and algebra and number theory.






Селявкіна М.П. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ. Розглядаються можливості створення
електронних інтерактивних засобів навчання, які повністю відповідають сучасним
освітнім вимогам, дозволяють реалізувати можливості інтерактивної дошки, та не
залежать від її типу і моделі.
Селявкина М.П. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ. Рассматриваются возможности создания
электронных интерактивных средств обучения, полностью соответствующих современным
образовательным требованиям, позволяющих реализовать возможности интерактивной доски,
и не зависящих от ее типа и модели.
Selyavkina М. MAKING ELECTRINIC INTERAKTIVE MEANS OF TEACHING
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FOR INTERACTIVE BLACKBOARD. The opportunities of making electronic interactive means
of teaching, which meet all requirements of modern teaching demands, give the chance to use the
opportunities of inter-active blackboard and don’t depend on its type and model, are reviewed.






Семенець С.П. КОНЦЕПЦІЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА” В СИСТЕМІ РОЗВИВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.
Запропоновано принципово новий підхід до вивчення курсу „Елементарна математика”, що
ґрунтується на концепції розвивальної освіти. Визначено структуру системи цілей;
обґрунтовано особливості змістового компоненту; виділено системоутворююче (генетично
вихідне) теоретичне поняття; вказано шлях і спосіб навчального пізнання.
Семенец С.П. КОНЦЕПЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА» В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Предложено принципиально новый подход к изучению
курса «Элементарная математика», который основывается на концепции развивающего
образования. Определено структуру системы целей; обосновано особенности содержательного компонента; выделено системообразующее теоретическое понятие; указан
путь и способ учебного познания.
Semenets S. THE CONCEPTION OF THE COURSE "ELEMENTARY
MATHEMATICS" IN THE SYSTEM OF DEVELOPING PROFESSIONAL-PEDAGOGIC
EDUCATION. The conceptually new approach to the "Elementary Mathematics" course study
based on the conception of the developing education is suggested. The structure of the values
system is defined; the peculiarities of the content component are grounded; the system-forming
theoretical notion is singled out; the way and mean of the educational cognition is shown.






Сергєєва І.Є. ПРО ЗМІСТОВНІ ЛІНІЇ Й ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ У ВСТУПНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ НА МАТЕМАТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПЕДВУЗУ. Виділено змістовні лінії у Вступному курсі математики:
теоретико-множинна, логіко-язикова й логіко-дедуктивна. Розглянуто особливості цих ліній і
розкритий їхній взаємозв'язок. Основні змістовні лінії відповідають основним логічним
компетенціям, що формуються в студентів у рамках Вступного курсу математики.
Сергеева И.Е. О СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ И ФОРМИРОВАНИИ
ЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВВОДНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НА
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПЕДВУЗА. Выделены содержательные линии во
Вводном курсе математики: теоретико-множественная, логико-языковая и логико-дедуктивная.
Рассмотрены особенности этих линий и раскрыта их взаимосвязь. Основные содержательные
линии соответствуют основным логическим компетенциям, формируемым у студентов в рамках
Вводного курса математики.
Sergeeva I. ABOUT CONTENTIAL LINES AND FORMATION LOGICAL
COMPETENCES IN PROPAEDEUTICS OF MATHEMATICS AT MATHEMATICAL
DEPARTMENT OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY. The three basic contential lines in
"Propaedeutics of mathematics" are allocated. These lines connected with: the theory sets elements;
logical aspects of mathematical language and deduction. The characteristics of these lines are
considered and their interrelation is disclosed. These lines correspond to the basic logical
competences, formed at students within the framework of "Propaedeutics of mathematics".



Сєрдюк З.О. ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ ГУМАНІТАРНИХ КЛАСІВ. Розглянуто деякі особливості вивчення
математичних формул учнями-гуманітаріями.
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Сердюк З.А. ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ. Рассмотрены некоторые особенности изучения
математических формул учениками-гуманитариями.
Serdyuk Z. STUDYING OF MATHEMATICAL FORMULAS IN A
MATHEMATICS COURSE OF HUMANITARIAN CLASSES. Some features of
mathematical formulas studying are considered by humanitarian pupils.






Сідорова В.М. ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ. У
даній публікації розглянуто деякі проблеми, що виникають у роботі зі студентами
першого курсу. Вказуються шляхи їх подолання при викладанні курсу вищої
математики.
Сидорова В.М. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА.
В данной статье (публикации) затронуты некоторые проблемы, возникающие при
работе со студентами первого курса. Указанные пути их преодоления при изложении
курса высшей математике.
Sidorova V. FROM EXPERIENCE OF THE WORK WITH STUDENTS OF THE
FIRST YEAR OF STUDY. The paper is concerned with some problems, rising out of the
work with first-year student. The ways of obercomming of such in course of higher
mathematics problems teaching have bun shown.






Сіман С.М. РОЗВИВАЮЧА ФУНКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНИХ
ЗОБРАЖЕНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР. Використання у навчанні геометрії динамічних
зображень геометричних фігур спрямоване на формування в учнів прийомів розумової
діяльності, забезпечення оволодіння дітьми системою геометричних знань.
Симан С.М. РАЗВИВАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР. Применение в учебном процессе
динамических изображений геометрических фигур направлено на формирование у учеников
приемов умственной деятельности, овладение детьми системой геометрических знаний.
Siman S. THE DEVELOPING FUNCTION OF USING DYNAMIC IMAGES
OF USING DYNAMIC IMAGES OF GEOMETRICAL FIGURES. Using the dynamic
images of geometrical figures in learning Geometry is directed to forming means of pupils′
mental activity, providing learners with profound knowledge of geometry.






Скафа О.І., Ільченко Ю.П. ПРИЙОМИ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ
РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
НАВЧАННЯ. У докладі уточнюється мета самостійної роботи студентів та даються
рекомендації щодо її управління в умовах кредитно-модульної системи навчання.
Скафа Е.И., Ильченко Ю.П. ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ. В докладе уточняется цель самостоятельной работы
студентов и даются рекомендации относительно ее управления в условиях кредитномодульной системы обучения.
Skafa O., Ilichenko J. ACCEPTANCES OF MANAGEMENT STUDENTS’
INDEPENDENT WORK IN CONDITION OF CREDIT-MODULE SYSTEM. Purpose
of the independent work student are given in report. Recommendations for its management in
credit-module system of education is elaborated.
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Скафа О.І. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕВРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ. Розглядається місце навчально-пізнавальної евристичної діяльності в системі навчальної діяльності та вводиться система
дидактичних цілей по формуванню такої діяльності учнів.
Скафа Е.И. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБУЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. Рассматривается место учебно-познавательной эвристической деятельности в системе учебной
деятельности и вводится система дидактических целей по формированию такой
деятельности обучаемых.
Skafa О. PROBLEMS OF MANAGEMENT STUDENTS’ HEURISTIC ACTIVITY
IN STUDYING OF MATHEMATICS. Place of scholastic-cognitive heuristic activity in
system scholastic activity is сonsidered. System of didactic aimes on such activity shaping is
entered.






Скворцова С.О. НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПОЧАТКОВІЙ І ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. У доповіді запропоновані шляхи
реалізації наступності за допомогою ознайомлення вчителя з результатами навчання і
методичними прийомами, використовуваними в початковій школі.
Скворцова С.А. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ. В докладе
предложены пути реализации преемственности посредством ознакомления учителя с
результатами обучения и методическими приемами, используемыми в начальной школе.
Skvortsovoy S. PREEMSTVENNOST' IN FORMING OF MATHEMATICAL
COMPETENSES AT PRIMARY AND BASIC SCHOOL. In the lecture of the ways of
realization of succession are offered by means of acquaintance of teacher with the results of
teaching and methodical receptions, in-use at primary school.






Скріпченко Ю.А. ПРО РОЛЬ АНАЛОГІЇ В КОНСТРУЮВАННІ ТА ПРОЦЕСІ
ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПЛАНІМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ. Розглянуто аналогію, як
один з прийомів розумової діяльності, та розкрита її роль під час конструювання планіметричних задач у сучасній навчально-методичній літературі, зокрема, у чинних підручниках та
посібниках основної школи.
Скрипченко Ю.А. О РОЛИ АНАЛОГИИ В КОНСТРУИРОВАНИИ И ПРОЦЕССЕ
ПОИСКА РЕШЕНИЯ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. Рассмотрена аналогия, как один
из приёмов мыслительной деятельности, и раскрыта её роль во время конструирования
планиметрических задач в современной учебно-методической литературе, а именно в
действующих учебниках и пособиях основной школы.
Skripchenko Y. ABOUT A ROLE OF ANALOGY IN DESIGNING AND
PROCESS OF SEARCHING THE DECISION OF PLANEMETRIC TASKS. The
analogy as one of the methods of mental activity is observed. Its role is taken into account
while solving planemetric tasks in modern literature and especially in manuals of the basic
school.



Сліпенко А.К. ПРО ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ В КУРСІ “АЛГЕБРА ТА ТЕОРІЯ
ЧИСЕЛ”. На конкретних прикладах показані принципи формування тематики та організації
дослідницької роботи студентів молодших курсів.
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Слипенко А.К. О ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ В КУРСЕ “АЛГЕБРА И
ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ”. На конкретных примерах показаны принципы формирования
тематики и организации исследовательской работы студентов младших курсов.
Slipenko A. ABOUT CREATIVE TASKS IN COURSE "ALGEBRA AND
THEORY OF NUMBERS". Principles of the shaping the themes and organization of the
students’ exploratory work on concrete example are shown.






Сморжевський Ю.Л. ПРО ЗМІСТ І ОПЕРАЦІЙНИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЙОМУ ВВЕДЕННЯ ДОПОМІЖНИХ ВЕЛИЧИН ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТЕРЕОМЕТРІЇ. У доповіді
розглянуто зміст і операційний склад спеціального прийому введення допоміжних величин
евристичної діяльності старшокласників у процесі вивчення стереометрії.
Сморжевский Ю.Л. О СОДЕРЖАНИИ И ОПЕРАЦИОННОМ СОСТАВЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЕМА ВВЕДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ СТЕРЕОМЕТРИИ. В докладе рассмотрены содержание и операционный
состав специального приема введения вспомогательных величин эвристической
деятельности старшеклассников в процессе изучения стереометрии.
Smorzhevskiy Y. ABOUT CONTENTS AND OPERATING COMPOSITION OF
THE SPECIAL RECEPTION OF INTRODUCTION OF AUXILIARY SIZES OF
HEURISTIC ACTIVITY OF SENIOR PUPILS IN THE PROCESS OF STUDYING OF
STEREOMETRY. Мaintenance and operating composition of the special reception of introduction
of auxiliary sizes of heuristic activity of senior pupils in the process of study of stereometry is
considered.






Соколенко Л.О. СИСТЕМА ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ПРИРОДНИЧОГО ХАРАКТЕРУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. Доведена
необхідність створення системи прикладних задач природничого характеру для профільного
навчання математики та розкрито методичні засади, на основі яких створено цю систему.
Соколенко Л.А. СИСТЕМА ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ЕСТЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. Доказана необходимость создания системы прикладных задач
естественного характера для профильного обучения математике и розкрыты методические
принципы, на основании которых создана эта систему.
Sokolenko L. SYSTEM OF APPLIED PROBLEMS OF NATURAL CHARACTER
AS MEANS OF HEURISTIC ACTIVITY OF STUDENTS FORMATION. The necessity of
creation the system of natural applied problems for profile training in mathematics is proved and
methodical principles, on the basis of which the system is created, are revealed.






Сулим Т.П. ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ-ФИЗИКОВ ПО КУРСУ «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА». В тезисах предлагается
методическая система математической подготовки студентов физических факультетов.
Сулім Т.П. ПРИЙОМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ ЗА КУРСОМ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА». В тезисах запропоновано
методичну систему математичної підготовки студентів фізичних факультетів.
Sulim T. WAYS OF TRAINING MANAGEMENT OF STUDENTS OF
PHYSICAL DEPARTMENT IN DIRECTION OF «LINEAR ALGEBRA». In the theses
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method system of training mathematics of students of Physical Department is proposed.






Тарасенкова Н.А. СЕМІОЗИС ЯК КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ.
У статті розкривається місце і роль семіозису в навчально-пізнавальній діяльності учнів
під час вивчення математики.
Тарасенкова Н.А. СЕМИОЗИС КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ. В
статье раскрывается место и роль семиозиса в учебно-познавательной деятельности учащихся
при изучении математики.
Tarasenkova N. SEMIOZIS AS A COMPONENT OF EDUCATIONAL-COGNITIVE
ACTIVITY STUDENT AT STUDYING OF MATHEMATICS. In the article the place and a role
of the semiozis in educational-cognitive activity of student at studying mathematics are esteemed.






Тимко Ю.Г. ФОРМУВАННЯ УМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ІКТ У НАВЧАННІ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕВРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Обґрунтовано необхідність формування інтегрованого уміння використовувати ІКТ у навчання для розв’язування вчителем математики професійно-орієнтованих
евристичних задач. Визначено шляхи формування цього вміння в процесі професійної
підготовки майбутнього вчителя математики.
Тымко Ю.Г. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИКТ В ОБУЧЕНИИ
КАК ЭЛЕМЕНТ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Обоснована необходимость формирования интегрированного умения использовать ИКТ в обучении для решения учителем математики профессионально- ориентированных эвристических задач. Определены пути формирования этого умения в процессе профессиональной подготовки будущего учителя математики.
Tymko Y. ABILITY FORMATION TO USE INFORMATION COMPUTER
TECHNOLOGIES IN TRAINING AS AN ELEMENT OF HEURISTIC COMPONENT OF
THE PROFESSIONAL WORK OF THE MATHEMATICS TEACHER. Necessity of
formation of the integrated ability to use information computer technologies in mathematics teacher’s
training for the decision of the professional-focused heuristic problems is proved. Ways of formation
of this ability in the course of vocational training of the future mathematics teacher are defined.






Тимошенко О.В. МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ. У роботі запропоновано методику
професійно-орієнтованого навчання вищої математики студентів-біологів, яка сприяє
формуванню професійно-орієнтованої діяльності майбутнього фахівця в галузі біології.
Тимошенко Е.В. МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ-БИОЛОГОВ. В работе
предложена методика профессионально-ориентированного обучения высшей математике
студентов-биологов, способствующая формированию профессионально-ориентированной
деятельности будущего специалиста в области биологии.
Timoshenko O. THE METHODS OF PROFESSIONAL-ORIENTED HIGHER
MATHEMATICS EDUCATION OF BIOLOGY STUDENTS. The method of professionallyoriented biology students teaching of high mathematics has been suggested in the given paper. This
system of methods assists to form professionally-oriented activity of future specialist in the field of
biology.
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Ткач Ю.М. МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ. У даних тезах
описана модель діяльності суб’єктів процесу навчання математики в класах
економічного профілю. Запропоновані основні елементи моделі та описаний механізм її
дії. Зроблено висновки щодо її реалізації та можливості використання даної моделі в
умовах 12-річної школи.
Ткач Ю.Н.
МОДЕЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ
ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В КЛАССАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. В
данных тезисах описана модель деятельности субъектов процесса обучения математики
в классах экономического профиля. Предложены основные элементы модели и описан
механизм её действия. Сделаны выводы в отношении реализации и возможности
использования модели в условиях 12-летней школы.
Tkach Y. THE MODEL OF ACTIVITY OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL
PROCESS OF TEACHING OF MATHEMATICS IN CLASSES OF AN ECONOMIC
PROFILE. In the given theses a model of activity of subjects of the process of teaching
methodology in economic profile classes is described. The main elements of the model are
offered and the mechanism of its activity is described. The conclusions concerning its realization
and possibility of using of this model in the conditions of a 12-years school.






Тончева Н.Х.
УСТАНОВЛЕННЯ
ПРОПЕДЕВТИЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ
У
ПОЧАТКОВЕ І ДОШКІЛЬНЕ НАВЧАННЯ, ВИЯВЛЕНІ ПОТРЕБАМИ СЕРЕДНЬОЇ
ШКОЛИ. У статті представлена схема діагностики критичних моментів навчання в середній
школі і можливості подолання встановлених проблем за допомогою введення пропедевтичних
елементів у ранні етапи навчання. Представлений метод можна використовувати не тільки в
навчанні математики, але й в інших галузях освіти. В основу даного підходу поставлена
необхідність установлення евристичного початку в теоретичну постановку деяких
математичних понять і лише пізніше встановити строгий математичний підхід. Основна мета
даної роботи встановити певну схему, за допомогою якої спільно змогли б працювати вчителі
різних етапів навчання.
Тончева Н.Х. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
НАЧАЛЬНОЕ И ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТЯМИ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. В статье представлена схема диагностики критических моментов
обучения в средней школе и возможности преодоления установленных проблем с помощью
введения пропедевтических элементов в ранние этапы обучения. Представленный метод
можно использовать не только в обучении математике, но и в других областях образования. В
основу данного подхода поставлена необходимость установления эвристического начала в
теоритическую постановку некоторых математических понятий и лишь позже установить
строгий математический подход. Основная цель данной работы установить определенную
схему, с помощью которой совместно смогли бы работать учителя разных этапов обучения.
Тончева Н.Х. DETERMINATION OF PROPEDEVTIC ELEMENTS IN GRADE
AND PRESCHOOL EDUCATION, REVEALLED TO NEEDS OF THE SECONDARY
SCHOOL. The article presents a scheme diagnosis of critical moments of learning in
secondary schools and the possibility of overcoming the problems set by introducing
propaedeutic elements in the early stages of learning. The presented method can be used not
only in teaching mathematics, but also in other areas of education. The basis of this approach
has the need for a heuristic theory of the early production of some mathematical concepts and
only later to establish a rigorous mathematical approach. The main objective of this work to
establish a scheme, which could work together teachers of different stages of learning.
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Тополя Л.В. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Розглядаються загальні питання необхідності та доцільності використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні. Наводиться дані про стан використання студентами
комп’ютера у навчальному процесі та перелік основних знань, умінь і навичок, що необхідно
формувати у студентів педагогічних спеціальностей.
Тополя Л.В. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. Рассматриваются общие вопросы необходимости и целесообразности использования информационно-коммуникационных технологий в обучении. Приводятся данные о
состоянии использования студентами компьютера в процессе обучения и перечислены
основные знания, умения и навыки, которые необходимо формулировать у студентов
педагогических специальностей.
Topolya L. SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE USE OF COMPUTER
ARE DURING STUDIES OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALITIES. The
general questions of necessity and expedience of the use of information-communication
technologies are examined in studies. Pointed information about consisting of the use of
computer the students of educational process and list of basic know ledges, abilities and skills,
that it is necessary to form for the students of pedagogical specialities.






Трайчев Т.Л. МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ – ОСНОВНИЙ
ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ ДОКЛАДАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДІВ
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ. У роботі розглянуті основні етапи визначального фактору
методів розв'язання задач, уміння докладання деяких методів розв'язання задач,
зазначені основні етапи формування знань методу розв'язання задач.
Трайчев Т.Л. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. В работе рассмотрены основные этапы определяющего
фактора методов решения задач, умения приложения некоторых методов решения задач,
указаны основные этапы формирования знаний метода решения задач.
Traichev T. METHODS FOR SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMSBASIC FACTOR FOR FORMING SKILLS FOR APPLYING SOME METHODS FOR
SOLVING PROBLEMS. The article examines the basic stages defining the factor Methods
for solving mathematical problems, the skills for applying some methods for solving
problems and the basic stages for forming knowledge for methods for solving problems.






Требенко Д.Я., Требенко О.О. ПРО ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ ГРУПИ В КУРСІ
ВИЩОЇ АЛГЕБРИ. В доповіді пропонується методика введення поняття групи в курсі
вищої алгебри.
Требенко Д.Я., Требенко О.А. О ВВЕДЕНИИ ПОНЯТИЯ ГРУППЫ В КУРСЕ
ВЫСШЕЙ АЛГЕБРЫ. В докладе предлагается методика введения понятия группы в
курсе высшей алгебры.
Trebenko D., Trebenko O. ON INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF A
GROUP IN HIGHER ALGEBRA COURSE. Method of introduction of the concept of a
group in Higher algebra course is offered in the report.
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Труш Н.І. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – СТАРІ ПРОБЛЕМИ / СЛОВ’ЯНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Доповідь присвячена аналізу
проблем, що виникають або загострюються в процесі підготовки майбутніх учителів
математики після впровадження кредитно-модульної системи організації навчального
процесу. Особливе занепокоєння викликають стійкі тенденції до зниження математичної культури студентів, зокрема їх усного мовлення.
Труш Н.И. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ / СЛАВЯНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Доклад посвящен
анализу проблем, которые возникают или обостряются в процессе подготовки будущих
учителей математики после внедрения кредитно-модульной системы организации учебного
процесса. Особое беспокойство вызывают устойчивые тенденции к снижению математической культуры студентов, в частности их устной речи.
Trush N. NEW TECHNOLOGIES ARE OLD PROBLEMS / THE STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF SLAVYANSK. Lecture is devoted the analysis of
problems which arise up or intensifyed in the process of preparation of future teachers of
mathematics after introduction of the credit-module system of organization of educational
process. The special anxiety is caused by steady tendencies to the decline of mathematical
culture of students, in particular to their verbal speech






Тутова О.В. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ЗІ
СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ ЕВРИСТИЧНОГО НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ. У роботі розглядається процес підготовки майбутніх учителів математики
в Донецькому національному університеті щодо використання інформаційно-комунікаційних
технологій. Приведені умови індивідуальних робіт, які виконують студенти при вивченні
системи комп’ютерно-орієнтованих спецкурсів, та намічені шляхи їх виконання.
Тутова О.В. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПО СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ. В работе рассматривается процесс подготовки
будущих учителей математики в Донецком национальном университете к использованию
информационно-коммуникационных технологий. Приведены условия индивидуальных работ,
которые выполняют студенты при изучении системы компьютерно-ориентированных
спецкурсов, и намечены пути их выполнения.
Tutova O. STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN PEDAGOGICAL HIGHER
SCHOOL ON CREATION THE COMPUTER SUPPORT OF HEURISTIC
EDUCATION MATHEMATICS. The process of preparing the future mathteachers in
Donetsk National University to use information-communication technologies is considered in
the work. Individual works, which students execute at studying of system computer-oriented
special courses is leaded and ways of their execution is intended.






Філер З.Е. САМОПЕРЕВІРКА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ
МАТЕМАТИКИ. У доповіді описані основні методи самоперевірки при розв’язуванні
задач у початковій школі.
Филер З.Е. САМОПРОВЕРКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. В докладе описаны основные методы самопроверки
при решeнии задач в начальной школе.
Filer Z. SELFCHECKING AS FACILITY OF THE EDUCATION AND
UNBRINGING MATHEMATIC. Main methods of selfchecking in solving problems in

395

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

grade school is described in report.






Філімонова М.О. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ. У доповіді висвітлюється
проблема реалізації методу математичного моделювання у шкільній практиці, зокрема
з’ясовуються її причини і пропонуються шляхи вирішення.
Филимонова М.А. ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ. В
докладе затрагивается проблема реализации метода математического моделирования в
школьной практике, в частности выясняются ее причины и предлагаются пути
решения.
Filimonova M. THE PROBLEMS OF MATHEMATICAL MODELLING METHOD
REALIZATION IN THE SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS STUDY. This report
elucidates the problem of mathematical modelling method use in school practice. That is to say, it
determines its reasons and suggests the means of solution.






Флегантов Л.О., Флегантова Б.Л., Флегантова А.Л. ІНТЕЛЕКТ-МАПИ ЯК
ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ. З метою удосконалення
процесів планування з навчальних дисциплін викладачами та засвоєння навчального
матеріалу студентами пропонується використання спеціальних інструментів організації
розумових дій шляхом їх візуалізації, відомих як інтелект-мапи.
Флегантов Л.А., Флегантова Б.Л, Флегантова А.Л. ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ
КАК СРЕДСТВО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. С целью
усовершенствования процессов планирования учебных дисциплин преподавателями и
усвоения учебного материала студентами предлагается использование специальных
инструментов организации умственных действий путем их визуализации, известных как
интеллект-карты.
Flegantov L., Flegantova B., Flegantova A. MIND-MAPS AS A MEAN OF
IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL WORK. For the purpose of improvement processes of
planning educational disciplines by teachers and mastering of educational material by students the use
of special tools of the organisation of mental actions by their visualisation, known as mind-maps is
offered.






Хара О.М. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ
КУРСІ МАТЕМАТИКИ. Розглянуто застосування моделі підвищення мотивації до навчання
Д.Келлера у дистанційному курсі з математики.
Хара А.Н. МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ. Раскрыто использование модели повышения мотивации к
обучению Д.Келлера в дистанционном курсе математики.
Khara A. MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE DISTANCE
COURSE OF MATHEMATICS. Using of motivational model to D.Keller's training in a distance
course of mathematics is opened.



Хотунов В.І. АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ. У тезах розглядаються
питання адаптації студентів-першокурсників. Проведено аналіз підготовки студентів до
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навчання у вищому навчальному закладі. Наголошується на необхідності розробки
комплексу методичних матеріалів для самостійної роботи студентів.
Хотунов В.И. АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ І-ІІ УРОВНЕЙ АККРЕДИТАЦИИ. В тезисах рассматриваются вопросы адаптации студентов-первокурсников. Проведен анализ подготовки студентов к
обучению в высшем учебном заведении. Делается ударение на необходимости разработки
комплекса методических материалов для самостоятельной работы студентов.
Vkhotunov V. ADAPTATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS IN HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF I-II LEVELS OF ACCREDITATION. The questions of
adaptation of the first-year students are being considered in the thesis. The analysis is carried out to
show the readiness of students to study at a high education institution. The thesis spotlights the
necessity to work out a set of teaching resources for students individual work.






Цибулько В.А., Шевченко В.І. ВВЕДЕННЯ ДО ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ.
ДЕМО-ПАКЕТ MAPLE 13 ДЛЯ ДИСПЛЕЙНОГО КЛАСУ. Пакет адресований
студентам нематематичних спеціальностей. Він пройшов перевірку на хімічному й
біологічному факультетах ДонНУ на трьох потоках.
Цыбулько В.А., Шевченко В.И. ВВЕДЕНИЕ В ЛИНЕЙНУЮ АЛГЕБРУ.
ДЕМО-ПАКЕТ MAPLE 13 ДЛЯ ДИСПЛЕЙНОГО КЛАССА. Пакет адресован
студентам нематематических специальностей. Он прошел проверку на химическом и
биологическом факультетах ДонНУ на трёх потоках.
Cybul'ko V., Shevchenko V. INTRODUCTION TO LINEAR ALGEBRA. MAPLEDEMO FOR DISPLAY CLASS. WITHIN THE FRAMEWORK OF PROJECT
«RUSSIAN MAPLE APPLICATIONS CENTER». A package is addressed the students of
biological and chemical faculties. He passed verification on chemical and biological faculties
DonNU during 3 years.






Чашечникова О.С. СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІН В МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ
НА ТВОРЧУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ ОСОБИ. Аналізуються зміни в математичній освіті
(перехід до 12-річного навчання, реалізація концепції профільного навчання в старшій школі,
створення нових програм і підручників; достатньо швидкі темпи впровадження кредитномодульної системи у вищій школі), спрямовані на творчу самореалізацію особи; введення
зовнішнього незалежного оцінювання, одна з цілей якого - узгодження рівня підготовки
випускників шкіл з вимогами вищих учбових закладів до абітурієнтів.
Чашечникова О.С. НАПРАВЛЕННОСТЬ НОВШЕСТВ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ТВОРЧЕСКУЮ САМОРЕАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ.
Анализируются изменения в математическом образовании (переход к 12-летнему обучению,
реализация концепции профильного обучения в старшей школе, создание новых программ и
учебников; достаточно быстрые темпы внедрения кредитно-модульной системы в высшей
школе), направленные на творческую самореализацию личности; введение внешнего
независимого оценивания, одна из целей которого - согласование уровня подготовки
выпускников школ с требованиями высших учебных заведений к абитуриентам.
Chashechnikova O. ORIENTATION OF INNOVATIONS IN MATHEMATICAL
EDUCATION ON CREATIVE SELF-REALIZATION OF PERSONALITY. The changes in
mathematical education (transition to the 12-years-old teaching, realization of conception of the type
teaching at senior school, creation of new programs and textbooks; enough rapid rates of introduction
of the credit-module system at higher school) are analysed, directed on creative self-realization of
personality; introduction of external independent evaluation, one of purposes of which – concordance
of level of preparation of graduating students of schools with the requirements of higher educational
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establishments to the university entrants.






Черкаська Л.П., Матяш Л.О. ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ. Ефективність контролю знань й
умінь учнів як невід'ємної складової процесу навчання визначається застосовними методами і
засобами його практичної реалізації. Розглянуто дидактичні та методичні особливості
упровадження у процес навчання математики методу тестування.
Черкасская Л.П., Матяш Л.А. ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ. Эффективность
контроля знаний и умений учащихся как неотъемлемой составляющей процесса обучения
определяется применяемыми методами и средствами его практической реализации.
Рассмотрены дидактичные и методические особенности использования в процессе обучения
математике метода тестирования.
Cherkasska L., Matyash L. TESTING AS A METHOD OF THE CHECKING
EDUCATION PUPILS’ RESULTS IN MATHEMATIC. Efficiency of control of knowledges
and abilities of students as an inalienable constituent of process of studies is determined applicable
methods and facilities of it practical realization. The didactics and methodical features of introduction
in the process of studies of mathematics of testing method are considered.






Черняєва С.В., Егліте І.В. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРІВ. Пропонується комплекс заходів для збереження якості
математичної освіти. Проводиться тестування студентів, за результатами якого,
призначаються додаткові заняття. Вводиться комбінована оцінка, що включає оцінку роботи
студента в семестрі. Підготовлені лекції, практичні заняття та тести з курсу і доступні
студентам в online режимі.
Черняева С.В., Эглите И.В. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЖЕНЕРОВ. Предлагается комплекс мероприятий
для сохранения качества математического образования. Проводится тестирование студентов,
по результатам которого, назначаются дополнительные занятия. Вводится комбинированная
оценка, включающая оценку работы студента в семестре. Подготовлены лекции, практические
занятия и тесты по курсу и доступные студентам в online режиме.
Cernaeva S., Eglite I. THE PROBLEM OF MATHEMATICAL EDUCATION
QUALITY FOR ENGINEERS. Consider events to preserve the quality of mathematics
education. Additional classes are available, according to the results of students testing. The
composite score includes an assessment of the students in a semester. Lectures, practical
exercises and tests on the course are available to students online.






Чухрай З.Б. ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖІВ. У статті аналізуються окремі програмні засоби, використання яких не лише сприяє
інтенсифікації процесу навчання вищої математики в коледжах, а й дозволяє активізувати
дослідницьку діяльність студентів, що, в свою чергу, створює умови для розвитку їх дослідницьких здібностей.
Чухрай З.Б. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ. В статье анализируются отдельные программные средства,
использование которых не только способствует интенсификации процесса обучения высшей
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математики в колледжах, но и позволяет активизировать исследовательскую деятельность
студентов, что, в свою очередь, создает условия для развития их исследовательских способностей.
Chukhrai Z. ABOUT USING INFORMATIONAL AND COMMUNICATIVE
TECHNOLOGIES WITH THE AIM TO DEVELOP RESEARCHING ABILITIES OF THE
COLLEGE STUDENTS. In the article analyzed some program means using which not only promote
intensification of the process teaching of mathematics in the colleges and also permit to active researching
activities of the students, this create the conditions to develop researching abilities of the students.






Шаповалова Н.В., Панченко Л.Л. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ВИВЧЕННЯ ЕЛІПТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ В КУРСІ ОСНОВ ГЕОМЕТРІЇ. В
доповіді представлені основні положення еліптичної геометрії і обґрунтована її роль в
процесі вивчення основ геометрії у вищій школі. Розглянуті особливості еліптичної геометрії в
порівнянні з евклідовою геометрією та запропоновані сучасні підходи і методи її викладання.
Шаповалова Н.В., ПАНЧЕНКО Л.Л. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ В КУРСЕ
ОСНОВАНИЙ ГЕОМЕТРИИ. В докладе представлены основные положения
эллиптической геометрии и обоснована её роль в процессе изучения основ геометрии в
высшей школе. Рассмотрены особенности эллиптической геометрии в сравнении с
евклидовой геометрией и предложены современные подходы и методы её преподавания.
Shapovalova N., Panchenko L. MODERN APPROACHES AND PECULIARITIES
OF STUDYING ELLIPTIC GEOMETRY IN THE COURSE OF GEOMETRY
FOUNDATIONS. The report presents basic provisions of elliptic geometry and its role in the
process of studying geometry foundations in the higher school. Peculiarities of elliptic geometry
in comparison with Euclidian geometry are analysed and modern approaches and methods of
teaching it are proposed.






Швець В.О. ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ. У статті приводиться концептуальна
схема реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики.
Швец В.А. К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ. В статье приводится концептуальная
схема реализации прикладной направленности школьного курса математики.
Shvets V. TO QUESTION ABOUT REALIZATION THE APPLIED DIRECTIVITY
OF THE SCHOOL MATHCOURSE. The conceptual scheme to realization the applied
directivity of the school mathcourse are described.






Шишенко І.В. УРОКИ-ТРЕНІНГИ З МАТЕМАТИКИ ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ-ГУМАНІТАРІЇВ. Розглядаються
можливості проведення уроків-тренінгів з математики для учнів-гуманітаріїв як один зі шляхів
активізації їх пізнавальної діяльності.
Шишенко И.В. УРОКИ-ТРЕНИНГИ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК ОДИН ИЗ
ПУТЕЙ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯГУМАНИТАРИЕВ. Рассматриваются возможности проведения уроков-тренингов по математике дл учащихся-гуманитариев как один из путей активизации их познавательной
деятельности.
Shyshenko I. LESSONS-TRAINING FROM MATHEMATIC AS ONE OF THE
WAYS OF ACTIVATION OF STUDENT’S OF HUMANITARIAN TYPES CLASSES
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COGNITIVE ACTIVITY. Lessons-training for students of classes of humanitarian types in the
process of teaching mathematics are offered that is instrumental in activation of them cognitive
activity.






Шмат Л.О., Яшкін В.І. ЕВРИСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ. В даннiй статтi розлядається
аксiоматичний пiдхiд при застосуваннi евристик моделювання у курсi математики. Курс
призначений для студентiв хiмiчних спецiальностей. Для задачi про приготування сумiшi iз
заданим вмiстом компонентiв приводиться модель, її загальний та чисельний розв’язок.
Шмат Л.А., Яшкин В.И. ЭВРИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ. В данной статье
рассматривается аксиоматический подход при применении эвристик моделирования в курсе
математики. Курс предназначен для студентов химических специальностей. Для задачи о
приготовлении смеси с заданным содержанием компонентов приведена модель, ее общее и
численное решение.
Shmat L., Yashkin V. HEURISTIC ASPECTS OF THE TEACHING MATHEMATICS
TO STUDENTS OF CHEMICAL FACULTY IN BELORUSSIAN STATE UNIVERSITY. In
this article is considered the axiom approach to applying modeling heuristics in the course of mathematics.
The simulation and general and numerical solutions of the task on preparing the mixture with the given
percentage of constituent is provided.






Шурко Г.К. ІНТЕГРУВАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
І БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. Розглянено деякі аспекти діяльності
навчально-виховного комплексу на чолі з вищим навчальним закладом як структуроутворюючим і системоутворюючим фактором в безперервній професійній освіті.
Шурко Г.К. ИНТЕГРИРОВАНИЕ К ЕВРОПЕЙСКОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ И НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Рассмотрены некоторые аспекты деятельности учебно-воспитательного комплекса во
главе с высшим учебным заведением как структурообразовательным и системообразовательным фактором в непрерывном профессиональном образовании.
Shurko G. INTEGRATION TO EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE AND
UNCEASING PROFESSIONAL EDUCATION. Some aspects of the educational complex
work, with the higher education institution at the head, as a structure-forming and systemforming factor at the continuous professional education are considered.






Ярмошук І.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОДИН З ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. У матеріалах тез пропонується
застосування новітніх інформаційних технологій в умовах інклюзивного навчання.
Ярмошук И.В. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ
УЛУЧШЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ. В материалах
тезисов предлагается применение новых информационных технологий в условиях инклюзивного обучения.
Yarmoshuk I. INFORMATION TECHNOLOGY – ONE OF THE WAYS TO
IMPROVE INCLUSIVE LEARNING MATHEMATICS. Using of advanced information
technology in inclusive learning environment is proposed in theses.
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Яхно А.Б. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ
ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ
МАТЕМАТИКИ. Розглядається використання активних методів навчання в якості
необхідного чинника активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутнього
вчителя математики в процесі вивчення математичних дисциплін.
Яхно А.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ
МАТЕМАТИКИ. Рассматривается использование активных методов обучения в качестве
необходимого фактора активизации учебно-познавательной деятельности будущего
учителя математики в процессе изучения математических дисциплин
Yahno A. USING ACTIVE TEACHING METHODS IN THE STUDY OF
MATHEMATICAL DISCIPLINES BY FUTURE MATHEMATICS TEACHERS.
Using active teaching methods as a necessary factor of activisation of the education activity of
the future mathematics teacher while studing mathematics subjects.






Яценко С.Є., Марценюк О.М. ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ САМОСТІЙНОСТІ. У даних тезах проведено аналіз
винекнення та еволюції педагогічного поняття “самостійність”.
Яценко С.Е., Марценюк О.Н. К ВОПРОСУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. В даных тезисах
проведен анализ возникновения и эволюции педагогического понятия “самостоятельность”.
Yatsenko S., Martseniuk O. TO THE QUESTION OF ORIGIN AND
ESTABLISHMENT OF A PEDAGOGIC PROBLEM OF INDEPENDENCE. In these theses
the analysis of the origin and evolution of pedagogic idea “independence” is done.






Bilorskii N., Subbotin I. ІЗОМЕТРІЇ ЧИСЛОВИХ ЛІНІЙ І ДЕЯКІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІЙ. Обговорюється питання про методичну
ефективність і математичну обґрунтованість визначень деяких центральних понять курсу
математичного аналізу, таких як поняття парної, непарної і переодичної функцій.
Bilorskii N., Subbotin I. ИЗОМЕТРИИ ЧИСЛОВЫХ ЛИНИЙ И НЕКОТОРЫЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ. Обсуждается вопрос о методической
эффективности и математической обоснованности определений некоторых центральных
понятий курса математического анализа, таких как понятия четной, нечентой и переодической
функций.
Bilorskii N., Subbotin I. ISOMETRIES OF A NUMBER LINE AND SOME
FUNDAMENTAL PROPERTIES OF FUNCTIONS. In this talk, we are going to discuss
some definitions of widely-used concepts: odd, even, and periodic functions. These classes of
odd, even, and periodic functions play central role in Pre-Calculus and Calculus courses.
However, ironical as it sounds, it is not easy to find rigor and methodically satisfactory
definitions of these classes of functions in the popular Calculus texts and e-sources.






Koichu B. ЕВРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ
МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ. У статті аналізується вчення про
використання евристик при розв'язуванні задач з математики. Навчання фокусується на
двох основних темах: на представленні евристичної діяльності як центрального аспекту
при розв'язуванні математичних задач і на розробці математичної аргументації учнів

401

International scientific and methodical conference «Heuristic teaching of mathematics», 2009

середньої школи через вивчення евристик, що є корисним для розв'язування задач.
Koichu B. ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ
РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. В статье
анализируется учение об использовании эвристик при решении задач по математике.
Учение фокусируется на двух основных темах: на представлении эвристической
деятельности как центрального аспекта при решении математических задач и на
разработке математической аргументации учеников средней школы через изучение
эвристик, что является полезным при решении задач.
Koichu B. MIDDLE SCHOOL STUDENTS' HEURISTIC BEHAVIORS IN
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING. This paper outlines a study about teaching
and learning heuristics strategies in mathematical problem solving. The study focuses on the
two main themes: conceptualization of heuristic behaviors as a central aspect of mathematical
problem solving and the development of mathematical reasoning of middle school students
through learning heuristics that have proved to be useful for problem solving experts.






Subbotin I.,
Hill M.
ІТЕРАЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ.
У
повідомленні
обґрунтовуються перспективні шляхи застосування ітераційної моделі викладання в
навчанні. У відмінності від традиційного послідовного детального викладу матеріалу
на кожному щаблі ітеративної моделі пропонується цілісний підхід, що базується на
аналогіях з відомим ітераційним процесом.
Subbotin I., Hill M. ИТЕРАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. В сообщении
обосновываются перспективные пути применения итерационной модели преподавания
в обучении. В отличии от традиционного последовательного детального изложения
материала на каждой ступени итеративной модели предлагается целостный подход
основаный нааналогиях с известным итерационным процессом.
Subbotin I., Hill M. ITERATIVE LEARNING. The talk discusses prospective ways
of application of Iterative Instructional Model in the learning process. In contrast to the
traditional consecutive translation along the material, with polishing of all details before
reaching the next step, the iterative approach suggests a holistic approach exploring all sides
of a problem using analogies of well-known iteration process.
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