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ИЗУЧАЕМ МАТЕМАТИКУ ЧЕРЕЗ РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ
Т.А.Алексеева, А.А.Дроздова, Н.С.Корнева, А.Р.Матевосян,
студенты,
Институт математики и информатики ГБОУ ВПО МГПУ,
г. Москва, РОССИЯ
E-mail: savintseva@list.ru
Научный руководитель: Савинцева Н.В., канд. пед. наук, доцент
Наше исследование представляет методические подходы изучения
некоторых тем курса математики 5 класса через проектную деятельность.
Работа с проектами, как правило, начинается еще в начальной школе.
В 5 классе важно продолжить это направление. Содержание курса
математики позволяет разрабатывать проекты по всем основным темам.
Для своего исследования мы выбрали раздел, рассматривающий различные
системы счисления. Тематику проектной деятельности определило
изучение римской нумерации в курсе математики 5 класса.
Этот материал для современного школьного курса математики
является сравнительно новым, и в программу он включен в соответствии с
требованиями последних федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования [1]. На работу с темой
отводится почти по всем учебникам математики для 5 классов 2-3 часа.
Изучение римской нумерации в школе вызвано двумя причинами.
Во-первых,
эта
нумерация
непозиционная
(противоположность
десятичной). Во-вторых, она до сих пор используется на практике,
например, для обозначения дат, на циферблатах часов и т.д.
Фактически предлагаемый школьникам учебный материал носит
ознакомительный характер. Учащимся достаточно на простых примерах
показать принцип перехода от римской нумерации к десятичной и обратно.
Формирование специальных умений не предусматривается. На контроль
материал не ставится. Но изучение содержания по теме имеет для
обучения математике большое значение.
Поэтому мы стали задумываться над тем, как сделать работу с темой
«Римская нумерация» [3] доступной и интересной для восприятия
учащихся. Основываясь на том, что только активная учебная деятельность
с использованием различных игровых приемов может вызвать интерес к
изучаемому материалу и сконцентрировать внимание на его содержании,
мы посчитали, что наиболее целесообразным в этой ситуации является
применение проектной методики.
Результатом выполненной работы стали материалы проекта
«Сокровища, о которых должен знать каждый», размещенного на сайте в
Интернете http://nymeraciya.ucoz.ru/. На наш взгляд, именно при изучении
различных систем исчисления будет интересным для учащихся углубиться
3

ІІІ Міжнародна науково-методична дистанційна конференція-конкурс «Евристика і дидактика математики»

в историю, узнать какие существовали системы счисления раньше, как они
возникали и почему исчезли. Работа с дополнительным материалом
позволит усилить подготовку учеников по предмету.
Проектная деятельность учит школьников проводить исследование
по математике, пользоваться различными источниками информации,
оформлять полученный результат в виде презентаций, публикаций,
пользоваться видеоматериалом, использовать игры на уроках математики,
разрабатывать самостоятельно дидактический материал, учит защищать
результаты выполненной работы и сотрудничать в коллективе, активно
использовать современные ИКТ технологии. Сделать обучение
действительно интересным и современным [2].
Представляемый проект был подготовлен от лица учащихся 5 класса
на занятиях по методике обучения математике. Перечислим возможные
темы проектов для учащихся этого возраста: «День рождения нуля»,
«Старинные русские меры», «Рождение счета», «Движение – это жизнь»,
«Числа-великаны», «Величины вокруг нас», « Как математика помогает
делать ремонт?», «Магия чисел», «Приемы устного счета», «Математика в
профессии твоих родителей», «Зачем изучать дроби в наше время?»,
«Задача пришла с картины («Устный счет. Урок арифметики в сельской
школе С.А.Рачинского»), «Загадки пирамид» и т.д.
Работа над проектом показала, что этот метод, прежде всего,
ориентирован
на
самостоятельную
деятельность
учащихся
–
индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение
определенного отрезка времени. При работе над проектом у учащихся
формируются умения самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей,
формируются умения прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения. И основными критериями
успешности современного процесса школьного обучения становятся
радость и чувство удовлетворения у всех его участников от осознания
собственных достижений и приобретенного опыта.
Литература
1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9
классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. –
(Стандарты второго поколения).
2. INTEL «Обучение для будущего» (при поддержке Mikrosoft): учеб.
пособие. – 5-е изд., испр. – М.: Издательско-торговый дом «Русская
Редакция», 2006. – 368 с.+ CD.
3. Колягин Ю.М. Математика: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Ю.М.Колягин, Л.М.Короткова,
Н.В.Савинцева. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 272 с.
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ТЕОРИЯ КОНИЧЕСКИХ СЕЧЕНИЙ В ДРЕВНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ
В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
А.Алибаев,
студент,
РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет»,
г. Симферополь, УКРАИНА
E-mail: zombiasan@mail.ru
Научный руководитель: Э.А.Усеинов преподаватель кафедры
Одной из наиболее значительных по возрасту областей знания
является математика. Особое место в истории математики занимает теория
конических сечений (ТКС), таких как: эллипс, парабола и гипербола. Это
явление можно объяснить разными фактами, в частности: ТКС является
одним из самых первых кривых (кроме прямой и окружности). Кроме того,
исследование ТКС связано, в первую очередь, с большим количеством
разработок новых математических методов, которые впоследствии
оказались применимы и для других проблем.
Значительный вклад в изучение теории конических сечений внесли
Аполлоний, Евклид, Архимед. Аполлоний первым стал изучать вторую
ветвь гиперболы. Древнегреческий математик Евклид отразил основы
систематической теории чисел в своем труде «Начала», где доказывал
бесконечность ряда простых чисел и теорию делимости [1].
Определение различных площадей и объемов, в числе которых
площадь поверхности шара и параболического сегмента, объём шара,
сегмента параболоида, шарового сегмента и т.п. являются основной
заслугой древнегреческого математика, физика и инженера Архимеда.
Несмотря на то, что после Архимеда продолжаются развиваться научные
знания, александрийская наука уже не смогла достичь прежней цельности
и глубины.
Математические теории периода александрийских ученых
способствовали развитию ранее неизвестным рационалистическим
методами и построению новой научной картины мира. И верны слова
М.Кантора: «Евклид, Архимед, Аполлоний и Эратосфен, – довели
математику до такой вершины, что дальше которой, невозможно было
представить».
Литература
1. Кольман Э. Математика, история математики, история науки /
Э.Кольман. – М.: Изд-во Моск., 1961. – С.236.
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ЕВРИСТИЧНІ ПРИЙОМИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОНЯТЬ
О.Амброзяк,
аспірантка,
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
E-mail: Olga27_1989@ukr.net
Науковий керівник: О.І.Скафа, доктор пед. наук, професор
Формування геометричних понять є дуже складним та
довготривалим процесом, який вимагає реалізації специфічної діяльності
як вчителя, так і учня.
На сучасному етапі викладання геометрії в школі можна відзначи, що
величезний обсяг понять та невелика кількість годин на вивчення предмета разом
із несформованістю основних прийомів розумових дій призводять до зниження
інтересу до предмету та низького рівня засвоєння навчального матеріалу.
Одним із найбільш перспективних шляхів удосконалення методики
викладання шкільної геометрії умовах модернізації освіти, на нашу думку,
є запровадження системи організації евристичної діяльності учнів під час
формування геометричних понять.
Оскільки актуальним питанням сьогодення є розвиток креативного
мислення учнів, здатності адаптуватися до середовища, основним засобом
визначимо евристичні прийоми, так як саме вони стимулюють пошук
нових способів розв’язання задач, відкриття нових для учня знань,
підводять до генерування нових понять.
Математичні поняття, зокрема і геометричні, є складними
продуктами мислення та відрізняються від понять інших наук високим
рівнем абстрактності і узагальнення. Тому, в першу чергу, при їх
формуванні працюють прийоми із класу загальних евристик. Не зважаючи
на це, під час формування геометричних понять доцільно використовувати
такі евристичні орієнтири: евристичне доведення, евристичне міркування,
евристичні схеми, евристичні стратегії.
Так, після вивчення різноманітних понять, формування яких
складається з аналогічних кроків та операцій, доцільно з учнями на основі
узагальнення та аналогії скласти евристичну схему вивчення
геометричного поняття. Відповідно перед цим на основі класифікації варто
визначити способи введення в залежності від виду означення.
Серед евристичних орієнтирів у процесі формування геометричних
понять, на наш погляд, слід звернути особливу увагу на такі, як: досліджуй
частнинами; обири ефективну систему позначень; розмірковуй від
супротивного, шукай контприклади; виділяй головне; узагальнюй; розглянь
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декілька моделей задачі (об’єктів), вияви зв’язки між ними; шукай аналогію;
розглянь граничні і допустимі значення. Їх особливістю є необхідність у їх
реалізації на кожному з етапів формування математичних понять з метою
запобігання нав’язування алгоритмів для їх самостійного відкриття учнями.
Використання евристичних орієнтирів сприяє розумінню учнями
поняття та кожного етапу його формування. Такий результат обумовлений
тим, що їх використання дозволяє на більш глибокому рівні здійснити
аналіз фактів, явищ, зрозуміти модель формування поняття.
Серед базових евристик розв’язання евристичних задач, на нашу
думку, під час формування геометричних понять особливу увагу слід
приділити таким евристичним прийомам як: розгляд граничного випадку,
введення допоміжного елемента, прийом моделювання, метод малих змін,
введення допоміжної побудови, метод узагальнення та індукція.
Учні оволодівають переліченими вище евристичними прийомами
безпосередньо у процесі розв’язування системи задач та вправ. Зауважимо,
що чільне місце у процесі формування геометричних понять мають
зайняти задачі на становлення закономірностей, залежностей між фігурами
та їх елементами, оскільки саме ці задачі слугують базою для оволодіння
евристичними прийомами, зацікавлюють учнів та змушують їх до активної
розумової діяльності, розвитку мислення, адже для їх розв’язання широко
використовуються загальні евристики.
Загалом можна стверджувати, що навчальні задачі та їх системи повинні
бути націленими не на перевірку засвоєння теоретичного матеріалу, а більше
на стимулювання і перевірку здатності нестандартно, оригінально, творчо
діяти у різноманітних ситуаціях, евристично мислити. Це обумовлено тим, що
переноситься акцент із оволодіння знаннями на оволодіння способами
отримання знань. Тобто, метою вчителя є не заучування та запам’ятовування
учнями означення, властивостей та ознак поняття, а запам’ятовування та
оволодіння основними способами дослідження, виділення цих властивостей,
ознак, здатність виконувати подібні дії та операції на будь-яких об’єктах.
Якщо учень може здійснювати таку діяльність, то він автоматично краще
запам’ятовує її результат, оскільки він отриманий внаслідок власної
діяльності, а тому залишає яскравий відбиток у свідомості учня. Крім того,
школяр відчуває себе дослідником, який без особливих труднощів може
зробити відкриття, згенерувати «новий» освітній продукт.
Таким чином, ми приходимо до висновку, що в основі методики
формування геометричних понять лежать як загальні, так і спеціальні
евристики, тому роботу на формування прийомів евристичної діяльності
необхідно проводити двома взаємопов’язаними та взаємообумовленими
лініями. З одного боку, слід враховувати наявний досвід евристичної, а з
іншого – забезпечити виконання системи завдань та умов, які гарантують
формування прийомів евристичної діяльності на більш високому рівні у
процесі формування геометричних понять.
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КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ
Е.И.Антипова,
магистрант,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: ekaterina_antipova@list.ru
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Самостоятельной работе принадлежит одно из центральных мест
среди основных элементов, составляющих эффективное обучение,
поскольку именно самостоятельность и познавательная активность
студентов в образовании обеспечивает глубокое усвоение математических
знаний и умений. Одна из характеристик XXI столетия – развитие и
использование новых информационных технологий во всех сферах
общественной жизни, повышение уровня использования человечеством
информационных продуктов и услуг. В современных условиях
качественно изменяется не только содержание образования, но и формы
получения
образовательных
услуг.
Самостоятельная
работа,
организованная на основе использования информационных технологий,
активизирует учебно-познавательную деятельность, повышает уровень
подготовки, положительно влияет на характер познавательной
деятельности, формирует рациональные способы учения, вызывает
познавательный интерес. Применение средств компьютерной техники
позволяет поднять на новый качественный уровень управление
самостоятельной работой студентов.
Одним из вариантов внедрения новых технологий в учебный процесс
может стать создание и использование электронных учебников.
Использование электронного учебника позволит усилить взаимосвязи
учебных дисциплин, а также взаимосвязь научно-исследовательской и
учебно-методической работы. Однако существует противоречия между
объективной возможностью и отсутствием соответствующих компьютерно
ориентированных методических систем обучения разным дисциплинам.
Такая проблема существует и при изучении специального курса «Основы
тензорного
исчисления»,
читаемой
на
физико-математических
специальностях классических и педагогических университетов.
Особое место в обеспечении научной подготовки выпускников
математических факультетов занимает курс «Основы тензорного
исчисления». Основы тензорного исчисления широко применяются во всех
разделах физики, теоретической механики, дифференциальной геометрии
и других науках. Курс направлен на формирование представлений и
навыков работы с математическими объектами тензорного характера,
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которые составляют основу инвариантного математического аппарата,
широко используемого как в общей (электричество и магнетизм), так и в
теоретической физике (теоретическая механика, электродинамика, основы
механики сплошных сред, квантовая механика и т.д.). Необходимость
применения тензорного исчисления в современной физике вызвана не
столько удобством и наглядностью математических формулировок
законов, сколько объективными свойствами изучаемых явлений [1].
Отсутствие системы компьютерно ориентированного управления
самостоятельной работы говорит об актуальности исследования. Новизна
исследования состоит в том, что впервые введен в использование
электронный учебник по курсу «Тензорное исчисление» в Украине; для
этого уточнено понятие самостоятельной работы как формы организации
учебной деятельности, выбраны основные принципы, а также создана
методическая система компьютерно ориентированного управления
самостоятельной работы студентов.
Разработанная
структура
управления
СРС
обеспечивает:
формирование познавательной деятельности студентов; формирование
самостоятельности как качества личности; осознание усвоения
математических понятий и выявление логических связей между ними;
оперативный контроль и самоконтроль студентов; создание благоприятных
условий для дифференциального подхода в обучении; усиление научной
подготовки специалиста.
Практическое значение исследования заключается в разработке
средств формирования самостоятельной деятельности студентов в виде
электронного учебника «Основы тензорного исчисления» и системы
тестовых и практических заданий к нему, которые направлены на
управление
разнообразными
видами
деятельности
студентов,
предусмотренных данным курсом и экспериментальной проверке
методической системы компьютерно ориентированного управления
самостоятельной работой студентов.
Материал, который содержится в разработанном учебнике, создает
существенный фундамент в подготовке студентов к их будущей
профессиональной деятельности и разделен на два содержательных
модуля. Каждый из этих модулей состоит из: теоретического материала,
лекций к модулю, индивидуального задания, контрольных вопросов,
тестов и задачи с решениями.
Несмотря на все преимущества, которые вносит в учебный процесс
использование электронных учебных пособий, следует учитывать, что
электронные пособия являются только вспомогательным инструментом,
они дополняют, а не заменяют преподавателя.
Литература
1. Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления /
А.И.Борисенко, И.Е.Таранов. – М.: Высшая школа, 1966. – 405 с.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА У ПРОЦЕСІ
ОПАНУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З МАТЕМАТИКИ
І.М.Білятинська,
студентка,
Уманський державний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
E-mail: Ira121191@ukr.net
Науковий керівник: Г.А.Хазін, канд. фіз.-мат. наук, доцент
Факультативні курси з математики є важливим засобом засвоєння
матеріалу з даної дисципліни, що здатний поглибити знання з математики,
формувати науковий світогляд, стійку, позитивну мотивацію до процесу
здобування знань.
Факультативи з математики не є формою позакласної роботи. Це
одна з форм диференційованого навчання математики, мета якого —
поглиблення і розширення знань учнів, розвиток їхніх математичних
здібностей і стійкого зацікавлення математикою [2, 147].
Особливістю таких занять є наявність більших можливостей
вивчення дисципліни, стійкого інтересу, зацікавленості, тому доцільним є
використання дослідницьких методів здобування знань та винесення
частини матеріалу на самостійне опрацювання.Обсяги матеріалу, що
відводиться на самостійне опрацювання можливо значно збільшити за
допомогою введення елементів дистанційного навчання в процес
опанування факультативного курсу.
Мета статті: проаналізувати особливості запровадження елементів
дистанційного навчання з використання електронного посібника в процесі
опанування факультативних курсів з математики.
Під час запровадження такої форми організації слід врахувати всі
особливості факультативної роботи з математики, методики її проведення,
визначити на скільки доцільним є дистанційне вивчення матеріалу з
використанням електронного посібника. Організація таким чином
здобування знань повинна базуватися на поєднанні двох форм: вивченні
частини навчального матеріалу на аудиторних заняттях, а іншої частини –
дистанційно. У таких умовах електронний посібник повинен
використовуватися як допоміжний засіб для вчителя під час проведення
занять та як основний засіб самостійного опанування факультативного
курсу учнями (реалізація елементів дистанційного навчання).
На початковому етапі розробки факультативного курсу, коли
компонується його змістова частина, вчитель повинен чітко визначитися з
обсягами матеріалу, що буде розглядатися на заняттях, та виділити об’єм
знань, умінь і навичок, які учні повинні засвоїти дистанційно. Наприклад,
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можливим є такий варіант, коли основний теоретичний матеріал учні
засвоюють віддалено від занять, а під час факультативів здійснюється
аналіз здобутих знань, обговорення основних положень, питань що
виникли і потребують додаткового пояснення. На вивчення дистанційно
часто доцільним є винесення процесу формування вмінь і навичок, проте в
такому випадку під час аудиторних занять необхідно здійснити
діагностику сформованих вмінь і навичок, а при потребі – корекцію.
Ефективність використання електронного посібникав процесі
здійснення дистанційногонавчання залежить від вміння вчителя правильно
ввести готовий продукт в структуру факультативного курсу так, щоб
використати всі його можливості, та водночас не обтяжити навчальний
матеріал. Електронний посібник повинен бути розповсюджений серед
учнів, з можливістю встановлення на їх домашніх комп’ютерах.
Впровадження електронного посібника має відбуватися поетапно, з
дотриманням методичних умов та передбачає творче застосування
різноманітних форм і методів [1, 140].
Наявність пояснення матеріалу в текстовій чи інших формах,
проілюстрованого значною кількістю зображень, анімаціями, відео чи
аудіо файлами, що традиційно присутні в програмних продуктах даного
типу, дозволяє учням використовувати електронний посібник для
дистанційного опрацювання практично всіх тем факультативів з
математики. Традиційні електронні посібники з математики містять
оптимальну кількість прикладів розв’язування задач з детальним
поясненням та описом, тож учні мають змогу самостійно опанувати
основні алгоритми розв’язування. Наявність теоретичного матеріалу
дозволить отримати додаткову консультацію, повторити необхідні теореми
чи формули. Більшість електронних посібників дають змогу якісно
здійснити діагностику знань, вмінь і навичок учнів з тої чи іншої теми.
Впровадження елементів дистанційного навчання в процес
опанування факультативного курсу позитивно впливає на якість його
засвоєння учнями за рахунок збільшення обсягу матеріалу що
розглядається та активній самостійній роботі дітей. Електронний посібник
може стати основним засобом опанування частини курсу дистанційно за
умови якісної розробки та вдалої методики його використання.
Література
1. Жосан О.Е. Електронний посібник як засіб навчання дітей з
особливими
освітніми
потребами
/
О.Е.Жосан
//Формування
експериментальних способів діяльності. – 2010. – №2. – С. 14-15.
2. Слєпкань З.І. Методика навчання математики: підручник /
З.І.Слєпкань. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2006. — 582 с.
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ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЗМІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ
О.Бондаренко,
студентка,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: sawka0691@rambler.ru
Науковий керівник: В.Г.Бевз, доктор пед. наук, професор
Однією з найвагоміших причин включення історизмів у курс
елементарної математики є те, що це є пробудженням інтересу до
предмету і мотивацією до його вивчення. Проблема мотивації навчання
того чи іншого предмету, зокрема й елементарної математики, є
актуальною і в наш час. Не мотивований, не зацікавлений предметом
студент не буде вивчати дисципліну якісно і з задоволенням. Вивчення
елементарної математики у вищому педагогічному навчальному закладі є
однією із найважливіших ланок підготовки справжнього фахівця, педагога,
вчителя математики.
Сучасному викладачу мало бути просто знавцем своєї дисципліни,
він має бути і психологом, і педагогом. Йому важливо чітко визначити
найбільш значущі фактори формування позитивної мотивації до навчання.
Дослідники, зокрема А.І.Гебос, виділяє серед них такі:
1) усвідомлення найближчих і кінцевих цілей навчання;
2) усвідомлення теоретичної і практичної значущості знань, що
засвоюються;
3) емоційна форма викладання навчального матеріалу;
4) показ «перспективних ліній» у розвитку наукових понять;
5) професійна спрямованість навчальної діяльності;
6) вибір завдань, що створюють проблемні ситуації у структурі
навчальної діяльності;
7) наявність зацікавленості і «пізнавального психологічного клімату»
у навчальній групі.
Так от частковим вирішенням цієї проблеми, а саме у вивченні
елементарної математики, є використання історизмів.
Наведемо декілька прикладів. При вивченні теми: «Відсотки.
Складні відсотки. Задачі на відсотки», яку в школі вивчають в 5 класі,
доречно було б розповісти студентам про походження і значення слова
«відсоток».
Слово «відсоток» походить від латинських слів «pro centum», що
буквально означає «зі ста». Відсотками дуже зручно користуватися на
практиці, оскільки вони виражають частини цілих чисел в одних і тих
самих сотих частках. Це дає можливість спрощувати розрахунки й легко
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порівнювати частини між собою і з цілим. Ідея вираження частин цілого
постійно в одних і тих же частках, викликана практичними міркуваннями,
народилася ще в давнину у вавилонян. Відсотки були особливо поширені в
стародавньому Римі. Римляни називали відсотками гроші, які платив
боржник позикодавцеві за кожну сотню. Від римлян відсотки перейшли до
інших народів Європи. Нині відсоток – це окремий вид десяткових дробів,
сота частка цілого(прийнятого за одиницю).
Розглянемо використання історизму і в вивченні геометрії.
Наприклад теорема Піфагора. Мало хто знає, що «теорема Піфагора» була
відома вавилонянам ще за тисячу років до Піфагора. Її використовували
для складання і розв'язування задач на квадратні рівняння. Наприклад,
обчислювали кількість зерна, потрібного для засіву поля, що має форму
рівнобедреного трикутника із заданими сторонами.
Іншим не менш важливим фактором для вивчення історизмів у
вивченні елементарної математики є підготовка справжнього фахівця, який
не лише вмітиме розв'язувати задачі та розповідати суху теорію, а й буде
знати історію їх походження, розуміти необхідність їх існування, вміти
використовувати ці знання, що в подальшому допоможе йому
зацікавлювати учнів своєю дисципліною.
Наприклад у НПУ імені М.П. Драгоманова у діючій програмі з
елементарної математики визначено мету цього навчального предмету так:
підвищити загальну математичну культуру студентів, навчити їх
розв'язувати шкільні задачі з математики як на підвищеному, так і на
поглибленому рівнях (рівень факультативних занять, класів і шкіл з
поглибленим вивченням математики, конкурсних завдань, олімпіад юних
математиків і т.д.). Програмою передбачено лекційні та практичні заняття,
зміст яких охоплює вибрані питання арифметики, алгебри, геометрії, теорії
ймовірності та комбінаторики.
Включення історизмів у вивчення елементарної математики є
доречним. Оскільки основи цього предмету вчитель несе до школи і
викладає їх там. Не знаючи історій походження, відкриттів тих чи інших
математичних об'єктів, теорем, аксіом, просто неможливо буде пояснити
учням для чого вони вивчатимуть їх. А за допомогою історичних фактів,
матеріалів, можна навести багато аргументів. Наприклад, на скільки стало
легше обчислювати площу круга, коли ввели і віднайшли значення числа
π (Архімед вперше почав обчислювати число π у своїй праці
10
1
«Вимірювання кола» і отримав відому нерівність 3 < 𝜋𝜋 < 3 , яка в
71
7
десятковій системі числення дала три значущі цифри 3,14... . У цій же
праці Архімед винайшов формулу для обчислення площі круга 𝑆𝑆 = 𝜋𝜋𝑅𝑅2 ).
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МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ
МАТЕМАТИКИ У 4-ОМУ КЛАСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
М.Ю.Борисенко,
вчитель математики та інформатики,

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 з профільним навчанням,

Донецька обл., УКРАЇНА
E-mail: mabor_@mail.ru
Науковий керівник: К.В.Власенко, доктор пед. наук, професор

Розглянемо модель організації наступності під час навчання
математики у 4-ому класі (рис.1), що є орієнтувальною основою
проектування розробленої нами моделі. Модель складається з чотирьох
блоків. Цільовий блок описує мету моделі, яка полягає в організації
наступності під час навчання математики в 4-ому класі та визначає цілі
навчання, що враховують надання різнобічної підтримки учням для їхньої
успішної адаптації у 5-ому класі.
Теоретико-методичний блок відображає основні підходи до
організації навчання математики в 4-ому класі, в основі яких лежать
принципи особистісно орієнтованого та розвивального навчання по
Л.В.Занкову. Крім того, цей блок визначає функції моделі, які вказують на
дотримання передумов організації наступності навчання математики у 4ому класі.
Організаційно-методичний блок містить опис суб’єктів, які
приймають участь у досліджувальному процесі. У цьому блоці
розглядається зміст навчання, що доповнений завданнями навчання, які
сприяють розвитку ігрових ситуацій. У цьому ж блоці крім традиційних
методів навчання, метою застосування яких є організація наступності,
особлива увага приділяється евристичній бесіді. Традиційні форми
навчання ми доповнюємо ігровими ситуаціями, які створені на основі
використання ігор тренувального, конструктивного та творчого характеру.
Серед засобів навчання ми виокремлюємо комплекс мультимедійних
презентацій до змістових ліній навчання в 4-ому класі.
Результативно оцінювальний блок визначає показники і вимірники,
за якими можна оцінювати ефективність функціонування даної моделі. До
показників ми відносимо мислення учнів на уроках математики, їх увагу,
психічний стан під час навчання математики, рівень сформованості вмінь
та навичок з математики. При цьому вимірниками виступають анкети і
психологічні опитувальники, поточні та семестрові контрольні роботи у 4ому класі, державна підсумкова атестація, вхідні контрольні роботи на
початку 5-ого класу.
Результатом роботи взаємопов’язаних блоків моделі виступає
успішна адаптація учнів під час навчання математики у 5-ому класі.
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Рис. 1. Модель організації наступності під час навчання математики у 4-ому класі
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ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕМЫ
«ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ» В
ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ГУМАНИТАРНЫХ КЛАССОВ
К.Бородкина,
магистр,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: pupsena_13@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Без прочного фундамента современных педагогических знаний
довольно сложно решать новые задачи, поставленные перед сегодняшней
школой. Современная образовательная парадигма подчёркивает не столько
“знаниевый”, сколько “деятельностный” подход в обучении [1]. Так,
например, преподавание математики в гуманитарных классах нацелено не
на то, чтобы выпускник получил в конечном итоге некоторую сумму
математических знаний, а на сформированность у школьников целостной
картины мира, воспитание в полной мере качества созидательных
проявлений его личности.
Для этого можно организовывать процесс обучения с помощью
эвристических ситуаций на уроках и формировать эвристическую
деятельность учеников, вводя в традиционное обучение специальных
технологий. Для управления такой деятельностью в теории и методике
обучения математике Е.И.Скафой [2] введена методическая система
эвристического обучения математике, на основе которой мы проектируем
систему обучения теме «Показательные и логарифмические функции».
Рассматривается методика организации эвристической деятельности
школьников на уроках алгебры и началах анализа как организация
последовательных шагов эвристических ситуаций.
Под эвристической ситуацией понимают форму эвристического
обучения, при которой ученик попадает в состояние «предоткрытия»
знания и при помощи этого самостоятельно создает методологическую и
обучающую продукцию [3]. В эвристическом обучении математике
введены четыре основные эвристические ситуации: ориентирования,
поиска, преобразования, интеграции.
В данной работе рассмотрим ситуацию ориентирования:
преодоление учащимся индивидуального сопротивления эвристической
деятельности и осмысления неудовлетворения процессом и результатом
собственной деятельности.
На наш взгляд, не все ученики считают интересным и важным
изучение основных понятий показательной и логарифмической функции,
особенно острым стоит вопрос «зачем запоминать огромное количество
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определений, теорем и формул, которые предлагает учитель»?
Продуктивное использование эвристического диалога ведет к пониманию
необходимых вопросов курса алгебры и к «открытию», а так же
запоминанию учебного материала данной темы всеми учениками класса.
Система поставленных учителем вопросов и задач поможет
актуализировать ситуацию ориентирования для ученика, который
адаптируется к эвристической деятельности по формированию
определённых понятий темы во время урока.
Е.И.Скафа [2] отмечает, что решение задач, с максимально точным
смыслом, которые требуют приемов: «моделируй», «модифицируй»,
«расчленяй целое на части», «устанавливай черты сходства и отличий»,
«выявляй существенное общее свойство, принадлежащее множеству
объектов и объединяющие эти объекты воедино» – очень эффективно для
«проживания» в ситуации ориентирования. За 7-10 минут актуализации
ориентирования учитель может активизировать знания и умения учеников
необходимые для изучения определенной темы. Например:
В рамках предвыборной кампании каждый кандидат выбирает себе в
помощники двух доверенных лиц. Каждый из доверенных лиц в течение
следующего дня, проводя агитационную работу, привлекает в команду этого
кандидата еще по одному человеку. На следующий день агитационная работа
проводится уже командой в 4 человека. Что произойдет с командой
кандидата, если эту работу продолжить по той же схеме?
Во время решения этой задачи можно использовать метод гипотез.
Ученикам предлагается предложить свои версии ответов на поставленные
вопросы к этой задаче. Школьники отстаивают свою первоначальную
точку зрения, опираясь на личный опыт и интуицию, для решения
поставленной перед ними проблемы.
Итак, тема «Показательные и логарифмические функции» дает
богатую основу для управления эвристической деятельностью учащихсягуманитариев, формирования эвристических приемов, что особенно
эффективно можно осуществлять через внедрение специальной системы
задач, в основе построения которых лежат наборы общих и специальных
эвристик.
Литература
1. О преподавании математики в классах гуманитарного профиля.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cf17.hc.ru/~area7ru/ metodicmaterial.php?11019 – Название с экрана.
2. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология: монография / Е.И.Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ,
2004. – 439 с.
3. Хуторской А.В. Развитие одаренности школьников: Методика
продуктивного обучения: пособие для учителя. – М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2000. – 320 с.
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ У ФОРМУВАННІ
СОЦІОЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
Н.Булгакова,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: natali.bulgakova@inbox.ru
Науковий керівник: А.І.Дзундза, доктор пед. наук, професор
Сучасні тенденції соціального і економічного розвитку українського
суспільства передбачають формування особистості громадянина, що має
високий рівень компетентності. Тому одним із найважливіших завдань
сучасної освіти є розвиток соціоекономічної культури майбутніх фахівців,
від якої великою мірою залежить майбутній соціальний прогрес і
економічний добробут України. Численні науково-педагогічні дослідження
доводять, що сьогодні вкрай необхідно розвивати такі форми навчання, які
б дозволили майбутнім фахівцям органічно діяти в умовах розвитку
ринкових відносин, формувати нові структури власності, змінити
традиційні системи і форми керування економікою і соціальною сферою
тощо.
Застосування у навчанні математичних задач прикладного
економічного змісту дозволяє активізувати самостійну розумову діяльність
учнів, поглибити знання і розуміння багатьох економічних процесів.
Зауважимо, що функції економічних задач переважно збігаються з
основними функціями навчальних задач, але їхній розв’язок є особливо
ефективним для формування уміння практично застосовувати
математичні знання і узагальнені уміння. Розв’язуючи та обговорюючи
економіко-математичні проблеми, потрібно враховувати, що в економіці
важливий як якісний, так і кількісний аналіз. Тому в умови математичних
задач доцільно включати різного роду соціально-економічну інформацію.
Складаючи такі задачі, більшість даних беруться з останніх статистичних
довідників і періодичної літератури. При вивченні математичних
застосувань в економіці самостійні викладки, розрахунки, висновки
допомагають учням краще зрозуміти, виявити тенденції соціальноекономічного розвитку українського суспільства, як позитивні, так і
негативні.
Більшість складених задач містить умови, що надаються у вигляді
таблиць. Результати розрахунків студенти також повинні показати в
таблицях, а в ряді випадків – за допомогою графічних зображень.
Економіко-математичну таблицю корисно використовувати для наочного,
компактного розміщення кількісних показників, що характеризують той чи
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інший економічний процес.
Наведемо приклад задачі соціально- економічного змісту.
При створенні підприємства його власник вклав суму 200 тис. грн.
Процес виробництва здійснюється в будівлі, яку до організації підприємства
він здавав в оренду. Орендна плата становила 50 тис. грн. / рік. До організації
підприємства його засновник був найманим менеджером з річною
заробітною платою 100 тис. грн. Діяльність створеного підприємства
характеризується наступними показниками (табл. 1).
Таблиця 1
Показники
Значення
Обсяг виробництва, од.
10 000
Ціна грн. / од.
1 000
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.
600
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн.
200
Витрати, тис. грн.:
матеріальні
250
по оплаті праці найманих працівників
150
сума нарахованої амортизації
160
інші
140
Доходи від реалізації зайвого майна, тис. грн.
50
Відсотки, сплачені за кредит, тис. грн.
10
Податки, що сплачуються з прибутку,%
24
Ставка за строковими депозитами,%
18
Розрахуйте: прибуток від реалізації продукції, прибуток валовий (до
оподаткування), чистий прибуток; рентабельність підприємства
(виробництва); рентабельність продукції. Обґрунтуйте відповідь на
питання про доцільність створення власного підприємства (обчисліть
економічний прибуток).
Використання подібних задач сприяє здійсненню наступності при
подальшому вивченні загально-технічних і спеціальних навчальних
дисциплін. Економічні задачі з виробничо-технічним змістом на уроках у
школі і на заняттях у ВНЗ сприяють не тільки розвитку соціоекономічної
культури і професійній орієнтації, але і значній активізації процесу
навчання в цілому, обміркованому оперуванню математичними знаннями,
уміннями і навичками в галузі економіки, техніки і технології.
Література
1. Ахтямов А.М. Математика для соціологів та економістів /
А.М.Ахтямов. – М.: Физматлит, 2004. – 464 с.
2. Костюк В.Н. Теорія еволюції і соціоекономічні процеси /
В.Н.Костюк. – М.: УРСС, 2001. – 221 с.
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ЗАДАЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Ю.С.Вторнікова,
аспірантка,
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»,
м. Одеса, УКРАЇНА
E-mail: vtornikova2010@gmail.com
Науковий керівник: С.О.Скворцова, доктор пед. наук, професор
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що навчальна
діяльність має задачний характер, тобто є процесом розв’язування задач
різних типів. Серед вітчизняних науковців основи задачного підходу
детально досліджено в працях Г. Балла, Л. Буркової, А. Вербицького,
О.Глузман, Н. Гузій, В. Давидова, Ю. Колягіна, Г. Костюка, Н. Кузьміної,
Ю.Кулюткіна, Ю. Машбиця, Л.Мільто, О.Міщенка, В.Пєтухова, Ю.Сенька,
В. Сластьоніна, Л. Спірина, Л. Фрідмана.
Сутністю задачного підходу є те, що діяльність суб’єктів
педагогічного процесу (перш за все, викладачів та студентів) проектується
та реалізується як процес постановки та розв’язування низки задач. Звідси
ключовою категорією задачного підходу є задача. Зміст поняття «задача» в
психолого-дидактичній
науці
розкрито
Г.Баллом,
Л.Гуровою,
М.Даниловим, А. Єсауловим, Ю. Калягіним, Є. Лященком, О. Леонтьєвим,
І. Лернером, О. Матюшкіним, М. Махмутовим,Є. Машбицем, В. Оніщук,
Я. Пономарьовим, Л. Фрідманом, С. Шатуновським, та ін.
Найбільш ґрунтовним, на наш погляд, є розуміння задачі,
запропоноване Г. Баллом, який трактує задачу як систему, обов’язковими
компонентами якої є: а) предмет задачі, що знаходиться в вихідному стані;
б) модель потрібного стану предмета задачі (тобто вимога задачі). Дещо
іншої позиції дотримується Л. Фрідман та трактує задачу як модель
проблемної ситуації, іншими словами, на основі аналізу проблемної
ситуації людина формулює для себе певну задачу.
Л.Бурковою доведено, що діяльнісний підхід є провідним у
формуванні професійних компетентностей на засадах задачного підходу у
майбутніх фахівців соціономічних професій у вищій школі. Авторка
розглядає застосування задачного підходу при формуванні професійних
компетентностей як процес формування здатності до розв’язання
професійної задачі, яка базується на теоретичних знаннях і практичних
вміннях. Таким чином, формування в майбутніх учителів комунікативної
компетентності на засадах задачного підходу є процесом формування
здатності розв’язувати професійно-комунікативні задачі, що базуються на
комунікативних знаннях та вміннях.
Проблемі реалізації евристичних ідей, діалектиці евристичної
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діяльності приділяли увагу такі математики та методисти: Г.Бевз,
Ю.Колягін, Ю. Кулюткін, Д. Пойа, О. Скафа, Н. Тарасенкова, Л. Фрідман,
С. Шапіро та ін. Евристичний спосіб діяльності з розв’язування задач
відрізняється відсутністю чіткого алгоритму дій, і провідна частина
діяльності студента полягає у пошуках плану або способу розв’язування
даної задачі. Тому в основі евристичного підходу лежить психологія
творчого мислення, спроба формалізації творчої діяльності. Зауважимо, що
евристична діяльність здійснюється за допомогою спеціальних прийомів –
евристик. Евристики – це: всілякі засоби, застосування яких робить
можливим і полегшує розв’язування задачі (М.Балк, Г.Балк, Г.Балл,
К.Юнг); прийоми розв’язання певних класів задач, що не піддаються чіткій
алгоритмізації (В. Андрєєв, В. Крупич, О.Скафа, З. Слєпкань); специфічні
розумові прийоми, що складають пошукові стратегії і тактики (Л. Ларсон,
Ю. Колягін, Ю. Кулюткін, О.Скафа, Л. Фрідман).
Евристична діяльність із розв’язування задач є реалізацією основних
етапів розв’язування задачі. Педагогічна діяльність є процесом
розв’язування великої кількості стандартних і нестандартних педагогічних
задач. На всіх етапах розв’язування педагогічної задачі – 1)постановка
педагогічної задачі на основі аналізу ситуації і окремих умов;
2) конструювання способу педагогічної взаємодії (впливу); 3) здійснення
плану розв’язування педагогічної задачі на практиці та 4) аналіз
результатів розв’язування педагогічної задачі – педагог використовує
адекватну їм систему спілкування, засобами якого і організовується
педагогічна взаємодія. У теорії спілкування є положення про те, що воно
може бути представлено як ієрархія комунікативних задач. Тому в
педагогічній діяльності комунікативна задача випливає з педагогічної та
визначається нею (В.Кан-Калік, І.Зимня, А.Маркова). Так, після
розв’язання педагогічної задачі педагогу необхідно розв’язати
комунікативну задачу, як інструментальну, для реалізації обраного
педагогічного впливу. У нашому дослідженні, виходячи із загально
психологічного розуміння поняття «задача» (Г.Балл, Г.Костюк, А.Ньюелл,
Л.Фрідман) ми розглядаємо комунікативну задачу як компонент
педагогічної задачі, в основі якого лежить проблемна комунікативна
ситуація, що створює вмотивовану необхідність в комунікативній
діяльності.
Таким чином, з метою формування в майбутніх учителів
комунікативної компетентності доцільно застосовувати комунікативні
задачі, адже їх розв’язання, з одного боку, вимагатиме наявності в суб’єкта
певних комунікативних компетенцій, а з іншого – сприятиме їх
подальшому розвитку. Крім того, за відсутністю чіткого алгоритму дій
діяльність із розв’язування таких задач є евристичною, тому цей процес
доцільно реалізовувати з використанням евристичних засобів.
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ЗАСОБОМ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ
Я.С.Гаєвець,
аспірантка,
ДЗ “Південноукраїнський національний педуніверситет
імені К.Д.Ушинського”,
м. Одеса, УКРАЇНА
E-mail: gaevets@i.ua
Науковий керівник: С.О.Скворцова, доктор пед. наук, професор
На сучасному етапі модернізації системи вищої освіти України
метою підготовки майбутнього вчителя початкових класів до навчання
молодших школярів математики є набуття ним у стінах вузу методичної
компетентності. Між тим, для формування методичної компетентності
вчителя особливого значення набувають високоефективні навчальні
технології, що реалізують компетентністний підхід. Однією з таких
технологій є технологія проектного навчання.
Концепцію проектного навчання відображено в наукових працях
В.Беспалька, В. Бондаря, Л.Ващенко, Ю.Громика, В.Гузеєва, Л.Даниленко,
О. Коберника, Н. Масюкової, О. Онопрієнко, Б. Пальчевського, Є.Полат,
А.Хуторського, І. Чечель, Г. Щедровицького, С. Ящука та ін.
Структурною одиницею проектної технології, яка поєднує форму та
зміст навчання є навчальний проект. Співвідношення між методом проектів та
проектом, на думку Є. Полат, є співвідношенням між методом навчання та
навчальним завданням. На думку автора, організація навчального процесу в
рамках проектної технології регламентується алгоритмом виконання
навчального проекту та сутністю проектних завдань [2]. Дещо по-іншому
презентує навчальний проект А. Хуторський, визначаючи його як форму
організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх її
учасників з метою одержання освітньої продукції за певний проміжок часу –
від одного уроку до кількох місяців [4].
Нам імпонує визначення навчального проекту, що запропонувала
О.Онопрієнко. Дослідниця визначає його як навчально-пізнавальне
завдання для учнів, спрямоване на розв’язання проблеми, пов’язаної із
створенням освітнього продукту, який має суб’єктивну чи об’єктивну
цінність, а проектування – як етап реалізації навчального проекту [1, c. 46].
Це надає можливість залучити студентів до евристичної діяльності,
під час здійснення якої, як показує досвід, студенти найбільш виявляють
творчість, ініціативу і самостійність.
Як зазначає О. Скафа, метою евристичного навчання математики є
надання учням можливостей творити знання, створювати освітню
продукцію з математики у вигляді конструювання поняття і застосовувати
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їх, будувати умовиводи, розв'язувати різноманітні математичні задачі, а
також сприяти процесу зміни особистісних якостей учнів, що
розвиваються в навчальному процесі [3].
Навчальний проект можна сміливо зарахувати до евристичних форм
навчання, оскільки він дає можливість студентам самореалізуватися при
відкритті і засвоєнні нових знань та навичок, навчитися самостійно
вирішувати проблеми, які при цьому виникають. Адже, евристика — це
процес пошуку нових ідей, пошук розв'язання нестандартних
математичних завдань [3].
Використання евристичних прийомів при формуванні методичної
компетентності забезпечують вироблення в студентів внутрішньої
пізнавальної мотивації, потреби у отриманні знань, у спілкуванні,
генеруванні нових способів дій. При створенні навчального проекту, який
передбачає самостійну (групову) роботу студентів відбувається
удосконалення отриманих методичних знань і умінь, придбання
мінімального досвіду професійної діяльності.
Таким чином, пропонуємо кожний змістовий модуль з курсу
“Методика навчання математики в початковій школі” завершувати
розробкою навчального проекту, що передбачає створення нового
навчального продукту на основі обраного методичного підходу. Таким
навчальним продуктом може бути система навчальних завдань з
підготовки, ознайомлення, формування понять, умінь чи навичок у
молодших школярів або конспект (проект) уроку. Проект обов'язково має
бути представлений в матеріальній формі, найчастіше у вигляді
презентації або портфоліо. Ця діяльність мотивує студента до самостійного
пошуку нових знань, сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу,
формуванню вмінь та навичок практичного застосування теоретичних
знань, раціональному плануванню власної навчальної діяльності, розвитку
самостійності та індивідуальності студентів.
Впровадження
проектної
технології
навчання
забезпечує
ефективність підготовки майбутніх фахівців, і, вочевидь, сприяє
формуванню методичної компетентності майбутніх вчителів початкових
класів у навчанні математики молодших школярів.
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О РАЗВИТИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
И.Гальченко,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: galchenko19@mail.ru
Научный руководитель: И.В.Гончарова, канд. пед. наук, доцент
Роль математики в развитии геометрического зрения исключительно
велика. Причина столь исключительной роли математики в том, что это самая
теоретическая наука из всех изучаемых в школе. В ней высокий уровень
абстракции и в ней наиболее естественным способом изложения знаний является
способ восхождения от абстрактного к конкретному. В младшем школьном
возрасте одним из эффективных способов развития мышления является решение
школьниками нестандартных занимательных задач геометрического характера.
Кроме того, решение нестандартных занимательных задач способно привить
интерес школьника к изучению «классической» математики.
Развитие мышления, совершенствование умственных операций,
способности рассуждать прямым образом зависят от методов обучения.
Умение выполнять умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять
суждения по определенным правилам – необходимое условие успешного
усвоения учебного материала.
Для развития геометрического зрения большую роль играют
занимательные
задачи
геометрического
характера.
Развитое
«геометрическое зрение» предполагает умение:
– охватывать взором весь чертеж и улавливать те соотношения между
элементами чертежа, которые могут быть нужны при решении данного
вопроса;
– видеть нужный пространственный образ и выделять его из
разнообразных сочетаний с другими геометрическими фигурами;
– устанавливать зависимость между элементами фигур;
– видеть геометрические объекты умственным взором;
– мысленно преобразовать фигуру и т. д.
– визуально сравнивать размеры и формы геометрических фигур.
Интересными и увлекательными для школьников являются задачи на
подсчёт фигур. Для решения таких задач не применяется алгебраический
аппарат, что делает возможность решать их с учениками 5 классов. Эти
задачи можно использовать на уроках, для подготовки школьников к
олимпиадам, включать в задания разнообразных математических
олимпиад, конкурсов, турниров. Оригинальные решения делают эти задачи
привлекательными для занятий математических кружков.
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Нами разработана система занимательных задач для развития
«геометрического зрения» на уроках математики в 5 классе. Для примера
приведем несколько таких задач.
Тема «Отрезок. Длина отрезка».
Задача 1. Назовите все отрезки, изображенные на рис. 1-2.

Рис. 1

Рис. 2

Тема «Угол».
Задача 2. Сколько углов изображено на рис.3-4?
Тема «Треугольники».
Задача 3. Сколько треугольников изображено на рис. 5?

Рис. 4
Рис. 3
Рис. 5
Задача 4. Какие фигуры можно выделить на рис. 6? Сколько в том
числе, треугольников?
Задача 5. Сколько четырёхугольников изображено на рис. 7?
Задача 6. Пересчитайте, сколько всего квадратов содержит фигура,
изображенная на рис. 8.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 6
Таким образом, решение подобных задач на подсчёт фигур
способствует формированию и совершенствованию развития общих
умственных способностей, смекалки, сообразительности, видению не
вооруженным глазом того, что не каждый человек увидит на рисунке.
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ПРОБЛЕМА МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Т.Гольонко,
магістрант,
Фізико-математичний інститут НПУ імені М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: vv_3_anyatet@ukr.net
Науковий керівник: С.Є.Яценко, канд. пед. наук, доцент
Активізація пізнавальної діяльності учнів, вироблення в них умінь
творчо розв’язувати навчальні завдання, систематично поповнювати свої
знання самоосвітою, застосовувати набуті знання на практиці – важливі
завдання, які стоять сьогодні перед школою.
Розв’язування задач і виконання вправ дає можливість організувати
пізнавальну діяльність учнів на творчому рівні, бо аналіз задачі, пошуки
шляхів її розв’язування і саме розв’язування – усе це творчі процеси, які
дають можливість розвивати в учнів інтерес до змісту навчального
матеріалу, перетворювати знання учнів у стійкі переконання, формувати
науковий світогляд, встановлювати міжпредметні в першу чергу між
природничо-математичними предметами, виробляти в учнів систему вмінь
і навичок самостійної пізнавальної діяльності. Робота пов’язана із
розв’язуванням задач різного характеру і змісту, створює умови для
поглиблення знань учнів про кількісні і якісні показники, які
характеризують процеси та явища в живій природі, а також розширює їхні
уявлення про роль інших наук у пізнанні світу. Для вивчення сучасної
техніки та технологій необхідна ґрунтовна загальноосвітня підготовка
учнів, однією із компонентів якої є математика [1].
Міжпредметні зв’язки в сучасній дидактиці й методиці навчання
розглядаються, як одна із найважливіших умов підвищення наукового
рівня викладання будь-якого навчального предмета та підвищення
ефективності всього процесу навчання.
Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні математики сприяє
наступності у формуванні понять, а їх ефективне запровадження – справа
всіх вчителів-предметників.
У частині завдань, які є в шкільних підручниках з математики,
розкриваються міжпредметні зв’язки, показано їх зв’язок з життям.
Зокрема, це задачі на рух, велика кількість задач пов’язана з
сільськогосподарською діяльністю, з обрахунками прибутків по вкладах у
банк та інші. Але очевидно, що жоден підручник з математики не в змозі
розкрити всі зв’язки математики з іншими навчальними дисциплінами.
Тому вчителю необхідно самостійно доповнювати завданнями,
складеними ним самостійно, або зібраними з інших джерел, або
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складеними разом з учнями.
Але і тут не обходиться без недоліків. Для прикладу, при вивченні
теми «Скалярний добуток» у 9-му класі [3] за підручником [2] йде
посилання на матеріал з курсу фізики [4], який учнями до цього ще не
вивчався.
Такі проблемні ситуації можуть скластися і з інших причин, а саме:
неузгодження календарних планів навчальних предметів одного класу;
навчання учнів за підручниками різних авторських колективів у різних
класах; невідповідність структур навчальних програм.
Якщо говорити про зв’язки математики з наукою, яка активно
розвивається − інформатикою, то тут учні стикнутися з таким рядом
проблем: невміння працювати з відповідним програмним забезпеченням;
відсутність самого програмного забезпечення; відсутність персональних
комп’ютерів.
Тому, при вивченні будь-якої теми з математики, що містить в своїй
структурі міжпредметні зв’язки, вчителю, в першу чергу, слід все
продумати і проаналізувати, щоб всіляким чином уникнути вказаних вище
проблем, оскільки успішне розв’язання цієї педагогічно-соціальної
проблеми суттєво впливає на якість освіти і ефективність навчального
процесу та забезпечує:
 узгоджене в часі вивчення різних навчальних дисциплін з метою їх
взаємної підтримки;
 обґрунтовану послідовність у формуванні понять;
 єдність вимог до знань, умінь і навичок;
 використання при вивченні математики знань, одержаних при
вивченні інших предметів;
 усунення
невиправданого дублювання в змісті навчальних
предметів;
 показ спільності методів, які застосовуються в різних дисциплінах
(генералізація знань);
 підготовку учнів до оволодіння сучасними технологіями.
Література
1. Максимова В.Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном
процессе / В.Н.Максимова. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.
2. Алгебра 9 клас: підручник для 9 класу з поглибленим вивченням
математики / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія, 2009.
— 384 с.
3. Навчальна програма з математики для 5-9 класів (діюча на 20122013 н.р.).
4. Навчальна програма з фізики для 5-9 класів (діюча на 2012-2013
н.р.).
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ПО ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
И.В.Гончарова,
канд. пед. наук, доцент,
E-mail: i-v-goncharova@mail.ru,
О.Н.Володина,
магистр,
E-mail: olgav0406@mail.ru
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Изучению теоретического материала по истории математики
предшествует подготовка студентов к восприятию нового материала, т.е.
актуализация опорных знаний. Постановка перед студентами новой задачи,
не опирающейся на их предыдущий опыт, снижает эффективность
обучения. Актуализация приобретенных ранее знаний – необходимое
условие понимания и усвоения учебного материала. Поэтому
обязательным этапом занятия при изучении истории математики, на наш
взгляд, должна быть актуализация опорных теоретических знаний.
Подготовка студентов к усвоению нового материала должна
осуществляться такой системой методов и приемов педагогических действий,
которые не только актуализировали бы у студентов соответствующие
знания, но и мобилизовали их внимание, память, мышление, вызвали интерес
и желание узнать новое. С первых минут занятия необходимо включить
студентов в активную учебную деятельность (энергичное начало, постановка
вопросов и пр.). Это создаёт условие для активности и самостоятельности
студентов на протяжении всего занятия.
Эффективно актуализировать опорные знания и проверить
изученный ранее материал по истории математики можно с помощью
мультимедийных дидактических игр. С их помощью можно раскрывать
содержание, формировать необходимые умения и навыки, организовать
контроль и самоконтроль, осуществлять управление различными видами
учебно-познавательной
деятельности
студентов,
возбуждать
и
поддерживать интерес к изучению предмета и т.п.
Наиболее целесообразными на этапе актуализации знаний будут
мультимедийные дидактические игры, предусматривающие быстрое включение
всех студентов в работу и обратную связь от студентов к преподавателю с
целью выяснить и определить уровень их подготовки к занятию.
Как показывает практика использования мультимедийных
дидактических игр на занятиях при изучении курса «История математики»,
совместить актуализацию знаний и установить отсутствующих на занятии
студентов поможет игра «Воздушный бой» (тема «История алгебры.
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Алгебраические знания народов Китая и Индии»). Зачитывая по списку
фамилии студентов, они называют координаты, например, Б-1, Е-2, Г-3,
Б-4, Д-5 (рис. 1). Если при открытии соответствующей области, например
Б-1, изображен самолет, студенту предлагается ответить на вопрос по теме
предыдущего занятия (рис. 2). Таким образом, не затрачивая времени,
можно проверить подготовленность студентов к занятию.

Рис. 1

Рис. 2

Рассмотрим еще один пример. Игра «Волейбол» (тема «История
алгебры. Создание символической алгебры»). Правила игры: студенты
делятся на две команды. Цель каждой команды: дать как можно больше
правильных ответов, что послужит большему перебрасыванию мячей через
волейбольную сетку. В случае правильного ответа мяч перелетает через
сетку (рис. 3), в противном случае – на слайде исчезает неправильная
версия ответа на вопрос и мяч падает под сетку (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

Таким
образом,
применение
подобных
мультимедийных
дидактических игр на этапе актуализации знаний по истории математики
способствует эффективному использованию учебного времени на занятии
и активизации познавательной активности студентов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ»
И.В.Гончарова,
канд. пед. наук, доцент,
E-mail: i-v-goncharova@mail.ru,
Т.В.Поротикова,
магистр,
E-mail: tanushenka.porotikova@mail.ru
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
Самообразование личности органично связывается с ее
непрерывным обучением, которое приобрело в последние годы значение
важнейшего социально-педагогического принципа, который является
прописанным в документах Болонского процесса. Это влияет на
организацию самостоятельной работы студентов и ее управление в высших
учебных заведениях.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине может включать
различные формы, которые определяются рабочей программой,
спецификой специальности. К одной из форм организации
самостоятельной работы студентов относят выполнение индивидуальных
заданий.
В курсе «Практикум по решению задач», который читается в
Донецком национальном университете, предлагается выполнение четырех
индивидуальных заданий по каждой теме курса: «Функции, их свойства и
графики», «Алгебраические уравнения и неравенства», «Тригонометрические функции, уравнения и неравенства», «Показательные и
логарифмические функции, уравнения и неравенства».
По каждой теме предусмотрено 10 вариантов, в каждом из которых
по 17-20 заданий. Исходя из этого видно, какой объем работы ложится на
плечи преподавателя при проверке индивидуальных заданий. Возникает
вопрос: можно ли как-то облегчить работу преподавателя при
одновременной проверке большого количества индивидуальных заданий и
оказать посильную помощь студентам при их выполнении?
Для решения этой задачи мы разработали специальное средство –
программу
автоматизированного
контроля
по
выполнению
индивидуального задания (АКВИЗ).
Работа с программой АКВИЗ заключается в следующем. Студент
после традиционного решения индивидуального задания в тетради
проверяет себя с помощью программы: в специальное поле вводит
полученный ответ (рис. 1). При нажатии на кнопку «Проверить»
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программа выдает информацию о правильности решения задания. В случае
неправильного ответа с помощью кнопки «Очистить» область для ввода
ответа очищается. После пересмотра своего решения в поле для ответа
вводится заново полученный студентом ответ. И так продолжается до тех
пор, пока в окошке результатов не появится слово «Правильно». Таким
образом, с помощью программы АКВИЗ студент выполняет первичную
проверку решения задания (сверку с ответами).

1.Дана функция
1
f ( x) =
sin(13 x + 1,5π)
1. Найдите область определения функции
Введите ответ: (-1;1)
Проверить

Неправильно

Очистить

2. Найдите область значения функции
Введите ответ: (-<>;0)U(0;+<>)
Проверить

Правильно

Исправить

Рис.1. Фрагмент программы АКВИЗ с заданием по теме
«Тригонометрические функции, уравнения и неравенства»
Для облегчения ввода с клавиатуры некоторых символов в
программе предлагаются условные обозначения. К ним можно обратиться
при нажатии на кнопку, расположенную в нижнем левом углу каждого
слайда.
На наш взгляд, использование подобной программы в некоторой
степени облегчит работу преподавателя по проверке индивидуальных
заданий, поскольку программа АКВИЗ проверяет правильность ответа, а
преподаватель – правильность решения.
Итак, с помощью разработанного нами средства автоматизированного контроля по выполнению индивидуального задания можно
осуществить управление самостоятельной работой студента по курсу
«Практикум по решению задач».
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О РАБОТЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА ПО ТЕМЕ
«ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА»
Е.Грувер,
студент,
Донецкий национальный униврситет,
E-mail: eugenij.gruver@gmail.com
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Изучение линейных пространств имеет большое значение в курсе
линейной алгебры. Во многих других областях математики различные
вопросы, связанные с линейными пространствами, сводятся к проверке
того, является ли множество с введенными на нем операциями таким
пространством.
В ходе изучения курса линейной алгебры студент должен научиться
проверять все аксиомы, формировать алгебраические понятия, работать с
доказательством теорем, строить контрпримеры, пользоваться известными
свойствами линейных пространств.
Нами предлагается компьютерная программа по теме «Линейные
пространства», предназначенная для актуализации знаний студента, для
закрепления умения проверять, образует ли множество линейное
пространство. Такие программы относят к эвристическим тренажерам [1].
Структура программы:
1) набор задач по теме «Линейное пространство»;
2) два типа подсказок для каждой задачи – информационная и
эвристическая;
3) подробные решения каждой задачи для самопроверки студента;
4) список аксиом линейного пространства для повторения теории.
Основная цель программы – предоставить студенту возможность
самостоятельного поиска решения задачи по теме, «подтолкнуть» его к
этому, даже если он сам с первой попытки не мог ее разобрать. Тренажер
кроме обучения (на примере трех заданий), предоставляет возможность
самоконтроля – приводятся полные решения каждой задачи.
Актуальность программы заключается в том, что эвристические
методы сегодня слабо распространены в учебных программах. Хотя они
дают намного больше пользы, чем стандартные информационные, так как
обучаемый при этом не «зазубривает» правильное решение, а приходит к
нему самостоятельно.
Перейдем непосредственно к самой программе.
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Пример слайда с условием задачи.
На таком слайде студент может
выбрать информационную подсказку, эвристическую подсказку
либо просмотреть правильное
решение, нажав на соответствующую кнопку.

Пример слайда с решением задачи.
На таком слайде студент может
просмотреть правильное решение
задачи, проверить себя. Если
необходимо – повторить аксиомы
линейного пространства, пройдя по
ссылке.

Слайд с аксиомами линейного
пространства.
Данный слайд может использоваться для самопроверки, если
студент хочет повторить аксиомы,
которым должно удовлетворять
линейное пространство.

Обучение математике не может обойтись без использования средств
наглядности и визуализации основных элементов теории и практики.
Подобные программы могут поднять уровень образования на качественно
новую ступень. Ведь, с одной стороны, эвристические методы
способствуют саморазвитию ученика. А с другой – наглядность помогает
более быстрому усвоению материала. Таким образом, данная программа
может найти широкое применение при изучении курса линейной алгебры.
Литература
1. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология:
монография/Е.И.Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 439с.
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СУЧАСНИЙ ПОСІБНИК З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МАТЕМАТИКІВ
Д.Є.Губар,
аспірантка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, Україна
E-mail: daryagubar@mail.ru
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор пед. наук, професор
Елемент дидактичної системи, який відповідає на запитання «Чим, за
допомогою чого вчити?», впливає на канали сприйняття студентів, створює
умови для забезпечення досягнення цілей навчання, формує матеріальну та
інформаційну основу освітнього середовища, і є засобом навчання.
Під засобами навчання в педагогіці розуміють предмети, що
виступають як сенсомоторні стимули, які впливають на органи чуттів
студентів, полегшуючи безпосереднє й непряме пізнання світу.
Розрізняють матеріальні та ідеальні дидактичні засоби. Одним із
найпоширеніших матеріальних засобів навчання математичних дисциплін,
зокрема аналітичної геометрії, у ВНЗ є навчальний посібник. Сучасний
навчальний посібник з математичних дисциплін має сприяти ефективній
навчальній діяльності студентів, їх оволодінню уміннями й навичками з
дисципліни, використовувати досягнення сучасних ІКТ, а також
забезпечувати організацію групової та індивідуальної роботи студентів.
Розглянемо більш докладно розроблений нами навчальний посібник
«А н а лі т и ч н а г е о м е т р і я в і н т е р а к т и в н і й ф о р м і : п р а к т и ч н и й
к ур с » для студентів-математиків Донецького національного університету.
У посібнику надано всю необхідну інформацію, передбачену робочою
програмою навчальної дисципліни. Кожна тема посібника містить:
• основні питання (перелік головних понять і тверджень, що
стосуються певної теми);
• список рекомендованої літератури (вказуються розділи, параграфи
і вправи, що потрібно опрацювати);
• теоретичні відомості з теми у вигляді опорних конспектів
(студенти можуть використовувати їх під час підготовки до лекції,
практичного заняття, модульного контролю, іспиту тощо);
• тест актуалізації знань, у процесі розв'язання якого студенти
можуть швидко повторити основні факти, що необхідні для успішного
оволодіння темами дисципліни;
• приклади розв'язування деяких базових задач, що є корисними для
тих студентів, які намагаються самостійно вивчати дисципліну;
• розділ «Розв’яжіть задачі», у якому студентам пропонується набір
вправ для здобуття певних умінь і навичок, що необхідні для успішного
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оволодіння темами дисципліни. Виконання більше 80% завдань свідчить
про те, що студент здатний безпосередньо переходити до розв’язання
прикладних задач;
• питання для обмірковування, що надають студентам можливостей
краще зрозуміти сутність процесів і явищ, які розглядаються, а викладачеві
– перевірити якість засвоєння студентами навчального матеріалу;
• розділ «Задачі прикладного змісту», що містить завдання
практичного
спрямування
(ілюструють
можливість
реалізації
математичних знань у життєвих ситуаціях і покликані зацікавити
студентів), завдання, розраховані на застосування ІКТ, вправи на
доведення теоретичних фактів;
• розділ «Розширюємо світогляд», в якому наведено цікаві історичні
факти до теми, що вивчаються, біографії видатних математиків, стародавні
задачі, приклади застосування математичних знань у різних сферах
людського життя;
• рубрику «Це цікаво!», присвячений фактам, що пов’язують
математичні об’єкти з різними сферами людського життя, зокрема з
гуманітарними науками.
• розділ «Для майбутніх науковців», у якому пропонуються творчі
завдання (дослідити деякі питання теми, довести певне твердження,
підготувати доповідь або презентацію за однією із запропонованих тем,
розв'язати
кросворд,
розгадати
анаграми,
обрати
правильне
співвідношення тощо).
• рубрику «Розгадай ребус», що є корисною для розвитку логічного
мислення студентів, а також надає можливості швидкої перевірки їх знань.
Зазначимо, що розв’язання завдань, розрахунки, записи кінцевих
результатів досліджень студенти виконують на спеціально відведених для
цього сторінках посібника. Для вдосконалення навичок проведення
експериментальних
досліджень
передбачено
також
виконання
лабораторних робіт.
Крім того, деякі складові посібника представлені на авторському
інтерактивному порталі «Аналітична геометрія» www.agportal.org.ua у
вигляді онлайн тестування, опорних конспектів, кросвордів, аудіо- та
відеоматеріалів [1].
Посібник «А н а лі т и ч н а г е о м е т р і я в і н т е р а к т и в н і й ф о р м і :
п р а к т и ч н и й к ур с » сприяє поглибленню знань студентів з дисципліни,
встановленню взаємозв’язку теорії та практики, а тому підвищує
пізнавальну мотивацію, розширює світогляд майбутнього фахівця.
Література
1. Губар Д.Є. Розробка інформаційного інтерактивного порталу
«Аналітична геометрія» для навчання студентів-математиків / Д.Є. Губар //
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник
наукових робіт. – Вип. 38. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2012. – С.56-62.
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СИСТЕМИ РІВНЯНЬ В ІСТОРІЇ МАТЕМАТИКИ
І.В.Гуменюк,
студентка,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
Е-mail: innahv@ukr.net
Науковий керівник: Н.Ю.Верпатова, канд. фіз.-мат. наук, доцент
Історія математики має особливу привабливість. Задачі й теореми,
що доведені сотні тисяч років тому, захоплюють нас своєю красою,
витонченістю логічних міркувань так само, як захоплювали всі попередні
покоління [3].
Алгебра виникла з розв’язанням практичних задач які зводилися до
рівнянь та систем рівнянь. Вчення про рівняння та системи рівнянь є однією з
головних ліній шкільного курсу алгебри і у наш час. Г.І.Глейзер відмічає, що
задачі на складання і розв’язування системи рівнянь першого степеня з двома
невідомими зустрічаються у вавилонських та єгипетських текстах ІІ ст. до н.е,
в працях давньогрецьких, індійських і китайських вчених [1].
У VII-VIII книгах китайського трактату «Математика в дев’яти
книгах» розглядаються системи рівнянь та наводяться короткі правила їх
розв’язання. Коефіцієнти системи рівнянь розміщували на рахунковій
дошці у вигляді таблиці – прообраз сучасної матриці [2].
Розглянемо задачу з трактату « Математика в дев’яти книгах»:
П’ять сімей користуються спільною криницею. Щоб дістати до поверхні
води, потрібно використати 2 мотузки сім`ї А та 1 мотузку сім`ї Б; або 3
мотузки з сім`ї Б та 1 мотузку з сім`ї В; або 4 мотузки сім`ї В та 1 мотузку сім`ї
Г; або 5 мотузок сім`ї Г та 1 мотузку сім`ї Д; або 6 мотузки сім`ї Д і 1 мотузку
сім`ї А. Яка глибина криниці? Яка довжина мотузки кожної сім`ї?
Розв’язання. Позначимо глибину криниці через а, а довжини кусків
вірьовки сімей А, Б, В, Г, Д відповідно через х , у, z, u, v. Розв`язання задачі
зиться до розв’язування системи п’яти рівнянь з шістьма невідомими:
a
2 x + y =
3 y + z =
a

a
4 z + u =
5u + v =
a

a
6v + x =

Звідки:

x=

265 ,
148 ,
129 ,
a y = 191 a , z =
a u=
a
721
721
721
721

Отже, а має дорівнювати

721, тоді х=265, y=191, z=148, u=129, v=76 [3].
Ще складніші задачі вміли розв’язувати на початку ІІ ст. до н.е. у
давньому Вавилоні: в математичних текстах, що виконані клинописом на
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глиняних табличках, є квадратні й біквадратні рівняння, системи рівнянь з
двома невідомими і навіть найпростіші кубічні рівняння.
На подальший розвиток алгебри сильний вплив мали задачі,
досліджувані Діофантом Олександрійським, що приводять до складних
систем алгебраїчних рівнянь, в тому числі до систем, де кількість рівнянь
була меншою від кількості невідомих.
Китайські вчені розробили метод послідовного виключення
невідомих для розв’язування систем лінійних рівнянь, дали нові методи
наближеного розв’язування рівнянь вищих степенів.
Першим великим самостійним досягненням західноєвропейських
вчених було відкриття в ХVI ст. формули для розв’язання кубічного
рівняння. Це було заслугою італійських алгебраїстів Сципіон дель Ферро,
Нікколо Тарталья і Джіроламо Кардано.
Рене Декарту вдалося звільнити алгебру від невластивої їй
геометричної форми. Все це дозволило розглядати питання розв’язування
рівнянь в самому загальному вигляді, застосовувати рівняння до
розв’язування геометричних задач. Наприклад, задача про знаходження
точки перетину двох прямих звелася до розв’язування системи рівнянь,
яким б задовольняли точки цих прямих. Такий метод розв’язання
геометричних задач отримав назву аналітичної геометрії [2].
Найбільший внесок в загальну теорію розв’язування систем лінійних
алгебраїчних рівнянь зробили К.Гаусс та Г.Крамер. Найбільш відома з
робіт Крамера – його трактат «Вступ до аналізу алгебраїчних кривих»
(1750). У ньому вперше доводиться, що алгебраїчна крива n-го порядку в
загальному випадку повністю визначена, якщо задані її n(n+3)/2 точок. Для
доведення Крамер будує систему лінійних рівнянь і розв’язує її за
допомогою алгоритму, який пізніше отримав його ім’я: метод Крамера.
Крамер розглянув систему довільної кількості лінійних рівнянь з
квадратною матрицею. Розв’язок системи він представив у вигляді стовпця
дробів зі спільним знаменником – визначником матриці. Термін
«визначник» ввів Гаус в 1801 р. Із іменем Гаусса пов’язані фундаментальні
дослідження майже в усіх основних областях математики, так наприклад
свою докторську дисертацію присвятив доведенню основної теореми
алгебри (1799). Пізніше він неодноразово повертався до цієї теореми і в
1815, 1816 і 1849 роках дав ще три її доведення. Усе це лягло в основу
формування нової галузі алгебри – лінійної алгебри [3].
Література
1. Глейзер Г.И. История математики в школе / Г.И.Глейзер. – М.: Просвещение,
1964. – 375 с.
2. Бевз В.Г. Практикум з історії математики: навч. посіб. для студентів фіз.-мат.
факультетів пед. університетів / В.Г.Бевз. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 312 с.
3. Конфорович А.Г. Визначні математичні задачі / А.Г.Конфорович. – К.: Рад.
школа, 1981. – 189 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ НЕРАВЕНСТВАМ И УРАВНЕНИЯМ
И.Дерий,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
E-mail: Deriy.Ira@yandex.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Сущность математического моделирования состоит в замене
исходного объекта его «образом» – математической моделью – и в
дальнейшем изучение построенной модели.
Математическая модель – это приближенное описание какого-либо
класса явлений или объектов реального мира на языке математики.
Модель объекта, как отмечается в работе А.А.Самарского [2],
называется исследовательской в том случае, если цель построения модели
предполагает получение новой информации об объекте и его
исследование.
В зависимости от того, преследует процесс построения или
использования модели дидактическую функцию, выделяют учебные и
научные модели. Специфика учебных моделей заключается в их
наглядности, простоте, доступности, легкости построения и использовании
в учебном процессе. Научные
модели создаются для исследования
процессов и явлений.
Модель должна быть: универсальной, адекватной, точной и
экономичной.
Каждая задача прикладного содержания, рассматриваемая в
школьном курсе математики, является задачей для использования
математического моделирования, так как для того, чтобы найти ее
решение, необходимо пройти все этапы математического моделирования.
Основные этапы моделирования:
1) построить математическую модель задачи;
2) решить задачи внутри модели;
3) интерпретировать полученное решение.
На примере текстовых задач, используемых в курсе математики
основной школы, предлагаем с целью формирования у школьников умений
применять
приемы
математического
моделирования
ввести
факультативный курс «Математическое моделирование текстовых задач».
Текстовая задача – описание некоторой ситуации на естественном
языке, с требованиями дать количественную характеристику какого-либо
компонента этой ситуации.
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Такие задачи подразделяются на: задачи на работу, движение,
проценты, смеси, сплавы, концентрацию. В процессе поиска решения этих
задач выделяют арифметический и алгебраический методы решения.
Нами создана система задач с применением математического
моделирования и методика работы с такими задачами.
В качестве примера остановимся на приемах организации математического
моделирования в процессе решения текстовых задач. Рассмотрим задачу
на работу.
Задача. В одном бассейне налито 100 литров воды, а во втором –
150 литров воды. Каждый час в первый бассейн вливается 15 литров
воды, а во второй – 5 литров. В какие моменты времени в первом бассейне
будет больше воды, чем во втором?
Решение. Составим математическую модель задачи. За х часов в
первый бассейн вольется 15х литров воды и в нем станет (100+15х) литров
воды. Также находим, что через х часов во втором бассейне будет
(150+15х) литров воды. Составим неравенство: (100+15х)>(150+5х).
Решим задачу внутри модели:
(15х – 5х) > (150 – 100);
10х > 50;
10х > 50;
х > 5.
Интерпретация полученного решения. Итак, в первом бассейне
окажется больше воды, чем во втором, при х >5, т.е. после 5 часов с начала
вливания воды.
В связи с ролью математических методов решения задач,
возникающих в различных сферах деятельности человека, актуальной
задачей обучения математике становится формирование у учащихся
представлений об одном из ведущих из этих методов – математическом
моделировании. Для того чтобы учащиеся овладели моделированием как
методом научного познания, недостаточно лишь познакомить их с научной
трактовкой понятий модели и моделирования. Надо, чтобы школьники
сами строили модели, сами изучали какие либо объекты, явления с
помощью моделирования.
Литература
1. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике /
В.С.Зарубин. – М. : МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010. – 496 с.
2. Самарский А.А. Математическое моделирование. Идеи. Методы.
Примеры / А.А.Самарский. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 320 с.
3. Семененко М.Г. Введение в математическое моделирование /
М.Г.Семененко. – М.: Солон-Р, 2002. – 300 с.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОБУДОВИ
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ
ОПТИМІЗАЦІЙНИМ МЕТОДАМ ТА МОДЕЛЯМ У ВТНЗ
І.С.Дмитренко,
асистент,
Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ, УКРАЇНА
E-mail: isdmitrenko.ua@rambler.ru
Науковий керівник: К.В.Власенко, доктор пед. наук, професор
Постійно змінюючись, світові економічні умови висувають жорсткі
вимоги щодо рівня підготовки спеціаліста економічного напрямку. В
основі важливих характеристик спеціаліста високого рівня лежить їх
вміння приймати самостійні рішення в умовах виробничого довкілля.
Важливою передумовою формування вищевказаної якості є навчання
студентів побудові економіко-математичних моделей під час практичних
занять з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі».
Серед науковців, що займались дослідженням проблеми побудови
математичних моделей студентами економічних спеціальностей слід
відзначити Я.В. Гончаренко [1], І.А. Горчакову [2], Г.Я. Дутку [3], та
Л.І. Нічуговську [4].
Аналіз робіт вищевказаних авторів показав, що питання методики
навчання фахівців економічних спеціальностей економіко-математичному
моделюванню під час практичних занять з оптимізаційних методів та
моделей вивчено не достатньо. Тому метою нашого дослідження є надання
методичних рекомендацій до організації процесу побудови економікоматематичних моделей під час навчання досліджуваної дисципліни.
У роботі М.І. Жалдака [5] процес побудови математичної моделі
описується наступною схемою:
Постановка задачі ⇒ побудова математичної моделі ⇒
класифікація математичної моделі та вибір методу розв’язання ⇒ аналіз
моделі на адекватність ⇒ модифікація моделі
Одним із важливих етапів процесу побудови математичної моделі є
саме постановка моделі за допомогою математичних символів.
Процес побудови математичної моделі є одним із самих складних
процесів, що вимагає наявність наступних вмінь у студентів:
• введення числових змінних, що найкраще відображають сенс
поставленої задачі
• визначення цілі, що записана за допомогою введених змінних
• визначення найбільш важливих чисельних характеристик, що
виникають між змінними та ціллю задачі
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Даними вміннями студенти користуються в процесі розв’язання
різних типів задач з оптимізаційних методів та моделей. На основі
вищезазначених вмінь ми можемо запропонувати наступну схему
побудови економіко-математичних моделей:
1. Встановіть, на основі аналізу умови задачі, мету розв’язання.
2. Позначте невідомі змінні.
3. Запишіть цільову функцію.
4. Побудуйте функціональні залежності між невідомими задачі.
Наведемо методичні рекомендації щодо дотримання даної схеми
студентами під час самостійного розв’язання задач на побудову економікоматематичних моделей:
1. З’ясуйте, які параметри мають бути записані у відповіді задачі.
2. Позначте через x1 , x2 ,..., xn ті величини, які саме необхідно знайти
за умовою задачі, тобто ті величини, які необхідно записати у відповідь.
3. Знайдіть в умові задачі слова «найбільше» або «найменше»
(екстремальні слова) та з’ясуйте до якого з економічних параметрів, що
позначені через x1 , x2 ,..., xn вони відносяться. За допомогою обраних
невідомих змінних запишіть функцію, що виражає залежність між
невідомими та потребує дослідження на екстремум (цільова функція).
4. Побудуйте функціональні залежності, тобто лінійні рівності або
нерівності між невідомими задачі, що виражають її умови.
Досвід автора показав, що розроблені методичні рекомендації
сприяють тому, що студенти здатні самостійно ставити математичні моделі
до учбових та виробничих задач з лінійного програмування як однієї із
частин курсу оптимізаційних методів та моделей
Література
1. Гончаренко Я.В. Економіко-математичні методи та моделі в системі
підготовки студентів економічних спеціальностей / Я.В. Гончаренко //
Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. –
Вип. 36. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2011. – С. 48 - 53.
2. Горчакова И.А.
Математическое
моделирование
как
методологическая основа преподавания цикла профессиональноориентированных дисциплин по специальности «Экономическая
кибернетика» / И.А.Горчакова // Дидактика математики: проблеми і
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2006. – С. 126-131.
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МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РОЗРІЗУВАННЯ
І.С.Догадіна,
студентка,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
E-mail: dogadinaira@mail.ru
Науковий керівник: І.М.Богатирьова, канд. пед. наук, доцент
До задач на розрізування відносять задачі з вимогою розрізати
фігуру на найменшу можливу кількість частин, з яких можна скласти іншу
вказану плоску фігуру [1]. Це означає, що дану фігуру, без втрати її площі,
можна перетворити у іншу фігуру.
На основі аналізу методичної літератури було виділено наступні
етапи розв’язування задач на розрізування: 1) аналіз умови задачі для
пошуку способу розв’язування; 2) дослідження різних варіантів
розрізування даної фігури; 3) побудова розрізів для даної фігури та
складання шуканої фігури; 4) доведення, що отримана в наслідок
запропонованого розрізування фігура буде шуканою; 5) дослідження
кількості можливих розв’язків задачі.
У ході виконання роботи було розроблено методичні рекомендації
щодо організації навчання розв’язувати задачі на розрізування за
допомогою навчального діалогу. Наведемо приклад такого діалогу.
Задача. Розріжте трикутник на частини, з яких можна скласти
прямокутний трикутник.
Розв’язання.
На етапі аналізу умови задачі учні усвідомлюють данні умови задачі,
тобто, необхідність розрізати даний (довільний) трикутник на частини, з
яких потім можна буде скласти прямокутний трикутник.
На етапі дослідження різних варіантів розрізування даної фігури учні
приходять до висновку, що треба розглянути два випадки: трикутник може
бути або тупокутним, або гострокутним. У випадку, якщо трикутник уже
прямокутний, то розрізувати нічого не потрібно.
На етапі побудови розрізів для даної фігури та складання шуканої
фігури спочатку розглядають випадок, коли ∆ АВС − тупокутний з тупим
кутом В. Система запитань до учнів може бути наступною.
1. Після проведеного аналізу умови було встановлено, що одна із
частин має містити прямий кут. Поміркуйте, яким чином можна отримати
цей прямий кут?
Очікувана відповідь: потрібно позначити точки K і L − середини
сторін AB і BC (рис. 1).
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Рис. 1
2.
Як обрати на стороні AC точку M, щоб отримати прямий кут?
Очікувана відповідь: точку M потрібно обрати так, щоб ∠ KML = 90º.
3.
Яким чином потрібно зробити розрізування?
Очікувана відповідь: розрізування потрібно виконати вздовж
відрізків KM і ML, після чого із отриманих трьох частин скласти
прямокутний трикутник, як показано на рис 2.

Рис. 2
Після розв’язання першого випадку доцільно запропонувати учням
розв’язувати наступний випадок, коли ∆ АВС − гострокутний, самостійно.
У випадку утруднення можна запропонувати учням наступне запитаннявказівку: Чи можна після розрізування даного трикутника скласти з його
частин тупокутний трикутник? Яким чином потрібно зробити перший
розріз?
Слід зазначити, що навчальний діалог потрібно проводити з учням
лише на початковому етапі навчання розв’язувати задачі. У подальшому
учні зможуть розв’язувати задачі на розрізування самостійно.
Література
1. Кордемский Б. А. Удивительный квадрат / Б. А. Кордемский,
Н. В. Русалев. – М.: Государственное издательство технико-теоретической
литературы, 1952. – 158 с.
2. Екимова М. А. Задачи на разрезание / М. А. Евдокимова,
Г. П. Кукин.– М.: МЦНМО, 2002. – 120 с.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧЕНИКОВ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ ЛИЦЕЕВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ»
О.Домашенко,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: nyago22@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Вопросы
управления
учебно-познавательной
деятельностью
учащихся относятся к числу наиболее актуальных проблем современной
педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в
обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие носят
деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит
результат обучения, развития и воспитания учащихся [2].
Учебно-познавательная деятельность представляется нам как
система, являющаяся элементом системы более высокого порядка, –
образования. Именно благодаря иерархической связи возможно
эффективное управление системой учебно-познавательной деятельности
[2]. В связи с этим мы ставим цель рассмотреть проблему выделения,
организации и уровней овладения такими видами учебно-познавательной
деятельности: наблюдение, эксперимент, систематизация знаний, решение
познавательных задач. Достижение этой цели, на наш взгляд, обеспечит
лучшее усвоение таких вопросов темы «Метод координат в пространстве»,
как расстояние между точками, координаты середины отрезка , коллинеарность и компланарность векторов, разложение вектора по трем
некомпланарным векторам, уравнение плоскости Ax+By+Cz+D=0,
𝑥𝑥−𝑥𝑥1
сферы (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0 )2 + +(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0 )2 + (𝑧𝑧 − 𝑧𝑧0 )2 = 𝑅𝑅2 , уравнение прямой
=
=

𝑦𝑦−𝑦𝑦1

𝑦𝑦2 −𝑦𝑦1

=

𝑧𝑧−𝑧𝑧1

𝑧𝑧2 −𝑧𝑧1

𝑥𝑥2 −𝑥𝑥1

а также применение метода координат и векторов к

решению геометрических задач.
Школьный курс геометрии состоит из двух частей: планиметрии и
стереометрии. В отличие от планиметрии, изучающей свойства
геометрических фигур на плоскости, стереометрия изучает свойства фигур
в пространстве. Тем самым среди важнейших целей обучения
стереометрии можно выделить следующие: развитие основных
психологических
компонентов,
пространственных
представлений,
пространственного воображения, логического мышления, без которых
невозможно развитие творческих способностей учащихся, формирование
их личности [3].
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Придавая геометрическим исследованиям алгебраический характер,
метод координат переносит в геометрию наиболее важную особенность
алгебры — единообразие способов решения задач [4]. Сущность метода
координат как метода решения задач состоит в том, чтобы выразить
зависимость между элементами геометрической фигуры с помощью
алгебраических соотношений. Применение координатного метода не
требует
рассмотрения
сложных
геометрических
конфигураций,
использования дополнительных построений и их обоснования [1]. Он
позволяет
алгоритмизировать
решение
геометрических
задач.
Основоположниками метода координат принято считать Рене Декарта
(1596-1650) и Пьера Ферма (1601-1665). В своих работах метод координат
рассматривали такие выдающиеся математики как А.Н.Колмогоров,
И.Ф.Шарыгин и др.[5].
В работе поставлена цель, которая предполагает организацию
учебно-познавательной деятельности учащихся, а также использование
материалов для создания учебно-методического комплекса для учеников
математических классов лицея по данной теме, с целью управления их
научно-познавательной деятельностью.
Принимая во внимание организацию учебно-познавательной
деятельности и ее виды, а также ознакомившись с методом координат: его
происхождением и сущностью, методикой его преподавания в различных
учебных пособиях, была разработана система задач и упражнений для
систематизации знаний, развития наблюдения учащихся, организации
экспериментальной деятельности школьников. Параллельно были
рассмотрены вопросы для решения познавательных проблем при изучении
метода координат в пространстве, которые были бы актуальны на
внеклассных занятиях учащихся математических классов лицея.
Литература
1. Апостолова Г.В. Геометрія 9. Дворівневий підручник для
загальноосвітніх навчальних закладів / Г.В.Апостолова. – К.: Генеза, 2009.
–304 с.
2. Беликов В.А.
Образование.
Деятельность.
Личность.
/
В.А.Беликов. – М.: Академия Естествознания, 2010. – 287с.
3. Далингер В.А. Методика формирования пространственных
представлений у учащихся при обучении геометрии / В.А.Далингер. –
Омск: ОГПИ, 1992. – 105с.
4. Савин А.П. Метод координат / А.П. Савин // Квант. – 1977. – №9. –
14 с.
5. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике: Решение
задач: учебное пособие для 10 кл. ср. шк. / И.Ф.Шарыгин. – М.:
Просвещение, 1989. – 252 с.
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РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ
НА УРОКАХ АЛГЕБРИ
Я.А. Донченко,
студентка,
Держ. вищий навчальний заклад «Донбаський державний пед. університет»,
м. Слов’янськ, УКРАЇНА
E-maіl: dadayana1991@gmaіl.com
Науковий керівник: Б.Б.Беседін, канд. пед. наук, доцент
У процесі навчання математики в середній школі учень повинен не
тільки опанувати алгоритми, методи розв`язання або вникнути в їхню суть,
він також повинен оволодіти певним рівнем математичної культури.
Розвиток математичної культури школярів – складне та неоднозначне
питання, яке розробляли такі вчені-педагоги як Дж. Ікрамов,
В. І. Снегурова, Х. Ш. Шіхаліев.Аналіз практики навчання математики
показує, що рівень розвитку математичної культури учнів знижується
щороку. Учні не проявляють належного інтересу до навчання, не
отримують навичок самостійної роботи з математики.
1957 рік можна вважати роком зародження розуміння проблеми
формування математичної культури школярів. Вона розглядалася
Н. Я. Віленкіним і І. М. Ягломом. Актуальні підходи до аналізу
математичної культури особистості представлені в дослідженнях
Дж. Ікрамова, В. Н. Худякова, Т. Г. Захарової та ін.
На думку Дж. Ікрамова, знання в мисленні кодуються у вигляді
понять, суджень та умовиводів, а в мові виражаються за допомогою слів,
словосполучень і пропозицій. Тому в якості параметрів, важливих
компонентів математичної культури виступають математичне мислення і
математична мова. Термін «математична мова» вживається для позначення
всіх основних засобів, за допомогою яких в усній та письмовій формі
виражається математична думка. Отже, в поняття «математична мова»
включаються логіко-математичні символи, графічні схеми, креслення, а
також наукові терміни разом з елементами природної мови [2].
В. Н. Худяков у своєму дисертаційному дослідженні розглядає
математичну культуру учня початкової профільної освіти (спеціаліста) як
суттєвий елемент загальної культури сучасної людини. В. Н. Худяков
вважає, що математична культура виростає із загальної культури, яка є
середовищем і матеріалом для становлення першої [3].
Т. Г. Захарова крім математичного знання виділяє чотири основні
аспекти, які розширюють знання математики до рівня математичної
культури. Це виділення людиною математичної ситуації з усього розмаїття
ситуацій у навколишньому світі, наявність математичного мислення,
використання всього розмаїття засобів математики та готовність до
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творчого саморозвитку, рефлексія [1].
Поняття «математична культура» недостатньо висвітлене в
методичній літературі. Не достатньо чітко сформульовані концепції
визначення сутності, змісту цього поняття чи підходу до визначення його
структури. Його, зазвичай, розглядають і як набір визначених
математичних знань, умінь і навичок, володіння математичною мовою, і як
математичну самоосвіту, вміння застосовувати математику у професійній
діяльності, і як присвоєні математичні цінності та ін.
Аналіз
психолого-педагогічної,
філософської,
спеціальної
літератури, дисертаційних робіт, дає можливість виділити наступні
компоненти
математичної
культури:
обчислювальна
культура,
алгоритмічна культура, графічна культура, логічна культура, мовна
культура.
На їх основі можна сформулювати принципи розвитку математичної
культури у учнів основної школи:
1. Використання комбінованих, нестандартних завдань, направлених
на повторення вже пройденого матеріалу і закріплення матеріалу, що
вивчається.
2. Використання різних форм організації навчального процесу.
3. Постійне удосконалення обчислювальної техніки учнів впродовж
усього терміну їх навчання.
4. Використання міжпредметних зв’язків на уроках алгебри.
5. Систематизація та узагальнення знань учнів.
Поняття «культура» є багатозначне та не має єдиного та повного
означення. Наука сьогодні стає загальнодоступним та необхідним
компонентом професійної складової спеціаліста. Її можна розглядати як
знакову систему, мета якої полягає у описі процесів навколишнього світу.
Математична культура сьогодні – невід`ємна частина загальнолюдської
культури. Її формування слід будувати на принципі спрямованості
математичної культури людини у бік її професійної діяльності.
Література
1. Захарова Т.Г. Формирование математической культуры в условиях
профессиональной підготовки студентов вуза: автореф. дис. ... канд. пед.
наук.Саратов, 2005.
2. Икрамов Дж. Математическая культура школьника. Методические
аспекты проблем развития мышления и языка при обучении математике.
Ташкент: Укитувчи, 1981. 278 с.
3. Худяков В. Н. Формирование математической культуры учащихся
начального профільного образования: дис. ... д-ра пед. наук. Магнитогорск,
2001.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭВРИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ У ШКОЛЬНИКОВ 5-6 КЛАССОВ
Д.Дьяченко,
студент,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
E-mail: dashketochka@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
XXI век – время нового поколения. Время изобретательных людей,
творческих, способных усваивать информацию, которая обновляется с
каждым днем. И в нынешнем темпе нужно уметь быстро абстрагироваться,
находить новые пути решения возникающих проблем, поэтому важным
является развитие самостоятельного творческого мышления уже c малых
лет, а именно со школы. На протяжении всех лет обучения у современного
ученика должны формироваться такие мыслительные операции (анализ,
синтез, абстрагирование, обобщение и систематизация и др.), которые в
теории психологии введены как приемы мыслительной деятельности.
Умение их использовать позволяет современному человеку находить
творческие продукты деятельности.
Приемы мыслительной деятельности в методическом плане относят
к эвристическим приемам, то есть к таким, которые сформировались у
школьника в процессе решения некоторого класса задач и переносятся на
решение новых заданий. Эвристические приемы (или просто эвристики)
наилучшим образом формируются в процессе решения математических
заданий, а потом их применяют, как отмечает Е.И.Скафа [1], в процессе
поиска разнообразных нестандартных заданий, встречающихся не только в
математике. Ведь в повседневной жизни мы, даже сами того не замечая,
каждый день используем эвристические приемы. Столкнувшись со
сложной жизненной ситуацией, проблемой, мы тоже обращаемся к
эвристике. Анализ, аналогия, сравнение – вот что помогает принять
правильное решение. Поэтому целенаправленную работу по формированию эвристических приемов учителю математики необходимо начинать в
5-6 классах.
Но, к сожалению, это очень кропотливая работа. Очень мало
представлено учебно-методических материалов для школьников 5-6
классов, которые были бы посвящены именно формированию эвристик. К
тому же, подобная литература должна быть интересной школьникам
данной возрастной категории, потому что дети в этом возрасте еще не
привыкли воспринимать чистую информацию без каких-либо визуальных
подкреплений и занимательной фабулы.
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Работу по формированию эвристических приемов у школьников 5-6
классов предлагаем построить, исходя из специальной системы
математических задач на определенную эвристику. Ученики, видя перед
собою задачу, не могут сразу определить, какой эвристический прием
необходимо использовать, чтобы найти путь ее решения, поэтому, обучая
конкретной эвристике, необходима специальная система задач.
Вначале, обсуждая решение конкретной нестандартной задачи,
ученикам предлагается простроить правило-ориентир применения данного
приема.
Второй этап работы – знакомство с образцами заданий на
применение приема, как правило – это коллективная работа учащихся с
учителем.
Далее школьникам предлагается самостоятельное выполнение
упражнений на использование конкретного эвристического приема,
пользуясь при необходимости эвристическими или алгоритмическими
подсказками.
Последний этап – распознавание данного эвристического приема, то
есть из системы заданий ученики выбирают те задачи, которые решаются с
помощь этого приема. Школьники должны не просто выполнять заученные
математические действия, использовать формулы и решать задачи по
образцу, они должны анализировать условие и понимать какой именно
эвристический прием используется.
Организация такой работы поможет понять тонкую грань различий
между некоторыми приемами. Ученики начнут приучаться к тому, что
условие нужно сначала проанализировать с эвристической точки зрения,
продумать путь решения, составить алгоритм действий, а только потом
приниматься за использование формул и подсчетов. Это может стать
хорошей привычкой.
Система заданий, используемая для такой работы, составлена из
нестандартных учебных упражнений, занимательных задач, исторических
заданий, логических задач и представлена в учебном пособии [2].
Литература
1. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология: монография / Е.И.Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ,
2004. – 439 с.
2. Ротаньова Н. Математика на дозвіллі: перші знайомства з
евристикою: навч. посібник для учнів 5-6 класів / Н.Ротаньова,
Д.Дьяченко; під ред. проф. О.І.Скафи. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж»
(донецьке відділення), 2013. – 84 с.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
БИОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
И. Евтушенко,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
E-mail: irina-evtushenko@list.ru
Научный руководитель: Ю.Г.Тымко, канд. пед. наук, доцент
Интеграция Украины в европейское и мировое сообщество,
расширение деловых, профессиональных и культурных связей нашего
государства с зарубежными странами требуют от современной системы
высшего образования обеспечения высококачественной подготовки
специалистов,
неотъемлемым
компонентом
которой
является
профессионально ориентированная математическая подготовка.
Возникает необходимость в новых подходах к обучению высшей
математики для студентов биологических специальностей, что требует
увеличения доли самостоятельной работы студентов как важной
составляющей самообразования в организации интеллектуальной
деятельности. Большое значение в этом случае приобретает контроль, в
частности, тестовый.
Дидактической функцией контроля является обеспечение обратной
связи между обучаемым и обучающим, получение педагогом объективной
информации о степени усвоения учебного материала, своевременное
выявление недостатков и пробелов в знаниях. В связи с этим мы считаем,
что тестовый контроль следует проводить и в ходе организации
самостоятельной работы студентов.
В психолого-педагогической литературе накоплен достаточно
большой научный фонд, который содержит в себе обоснованные
предпосылки для исследования дидактического потенциала тестового
контроля в процессе организации самостоятельной работы в ВУЗе.
Общетеоретические аспекты подготовки студентов-биологов к
профессиональной
деятельности
рассматриваются
в
работах
С.В.Алексеева, В.П.Соломина, И.Д.Зверева, Н.Д. Андреевой и других.
Теоретические и практические вопросы тестового контроля изучены
В.С.Аванесовым, В.П.Беспалько, А.Н.Майоровым и т.д.
В ходе организации самостоятельной работы студентов необходимо
использовать тесты, позволяющие не только контролировать процесс
обучения, но и непосредственно формировать систему знаний по
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математике и управлять этим процессом.
Опишем методику составления заданий и использования тестового
контроля в ходе организации самостоятельной работы студентов на
материале темы «Неопределенный интеграл» в курсе высшей математики.
По данной теме нами создано пять групп тестов, каждая из которых
направлена на формирование умений студентов по следующим темам:
табличные интегралы, метод подстановки, метод интегрирования по
частям, неопределенный интеграл от дробно-рациональных функций,
неопределенные интегралы некоторых тригонометрических функций.
Исходя из структуры учебного материала каждой темы,
использовались тестовые задания разных видов, так например, для
формирования умений вычислять неопределенные интегралы методом
непосредственного интегрирования, студентам, прежде всего, необходимо
знать таблицу интегралов. С целью ее запоминания разработан тест, в
котором задействованы вопросы на соответствие (рис. 1).

Для того, чтобы студенты могли без затруднения использовать метод интегрирования
по частям на практике, они должны свободно «видеть» саму подстановку (что брать за u(x), а
что за dv(x)dx). Поэтому этот тест мы создали в виде заданий, в который следует определить
точку на изображении (рис 2). Поскольку тесты носят не только контролирующий, но и
обучающий характер, система тестирования предусматривает наличие подсказок.

Рис. 2
Рис. 1
Мы предлагаем использовать разработанные нами тесты в качестве
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Студентам тесты
позволяют постоянно отслеживать ход обучения, стимулируют к
повышению собственного рейтинга, что приводит к улучшению
успеваемости. Таким образом, являясь компонентом учебной
деятельности, тестовый контроль способен оказывать значительное
влияние на полноценность организации самостоятельной работы, что ведет
к достижению всеми студентами заданного уровня обязательных
результатов, без усвоения которых невозможно дальнейшее полноценное
обучение и развитие личности.
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ЗАДАЧІ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРУ
В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У РАМКАХ КУРСУ «АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ»
А.В.Жварницька,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: zhwarnitskaya@yandex.ua
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор пед. наук, професор
Входження освіти вищої школи України до Європейського
освітнього простору вимагає пошуку нових підходів до організації
освітнього процесу, переосмислення традиційних методів навчання та
контролю за навчальною діяльністю студентів. Одним із пріоритетних
напрямків є кредитно-модульна система організації навчального процесу
(КМСОНП), яка передбачає підвищення ролі самостійної роботи студентів.
Перевагами КМСОНП є можливість вільного навчання студентів у ВНЗ
різних країн світу за єдиними стандартами, підвищення мобільності
студентів тощо. Тому формування здатності до самостійного оволодіння
новими знаннями, спроможність аналізувати отриману інформацію,
розвиток творчого мислення стають першочерговими завданнями вищої
школи у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Правильно
поставлений контроль навчальної діяльності студентів дозволяє оцінювати
одержувані ними знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну
допомогу і досягти поставлених цілей.
Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння складними
вміннями та навичками бачити сенс та мету роботи, організацію власної
самоосвіти, вміння по-новому підходити до питань, що вирішуються.
Тобто, при самостійній роботі студент сам повинен визначати мету,
предмет та засоби діяльності.
Завдання самостійної роботи можуть містити задачі на проведення
експерименту або на уявний експеримент, тому важливо в них включати
задачі прикладного характеру.
Наведемо приклад задачі з аналітичної геометрії з теми «Положення
точки на прямій», яка слугує прикладом застосування знань з АНГ в
повсякденному житті:
Горизонтальна балка довжиною 3 метри і масою 80 кг вільно лежить
своїми кінцями на двох нерухомих опорах А і В (рис.1). На якій відстані
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від кінця А треба помістити вантаж 200 кг, щоб тиск на опору В
дорівнював 110 кг? [1, 16].

Рис.1
Розв’язання
На опору В тисне половина маси балки, тобто 40 кг. Отже, від
вантажу 200 кг на її частку має випасти 110 - 40 = 70 кг. А на частку опори
випадають інші 130 кг. Приймаємо точку А за початок координат і ділимо
відрізок АВ у відношенні λ = 70:130 = 7:13. Отже, вантаж треба помістити
на відстані x =

хА +𝜆𝜆∙хВ
1+𝜆𝜆

=

7
13
7
1+
13

0+ ∙3

=

21
20

=1,05 м.

Тож, самостійна робота студентів з кожної дисципліни навчального
плану, зокрема з аналітичної геометрії, повинна забезпечити:
• системність знань та засобів навчання;
• володіння розумовими процесами;
• мобільність і критичність мислення;
• володіння засобами обробки інформації;
• здатність до творчої праці.
Таким чином, підготовка висококваліфікованих фахівців в умовах
Болонської системи, конкурентоспроможних на ринку праці, а також
здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю
спеціальністю неможливе без підвищення ролі самостійної роботи
студентів, спрямованої на стимулювання їх професійного зростання та
виховання їхньої творчої активності.
Література
1. Цубербиллер О.Н. Задачи и упражнения по аналитической
геометри / О.Н. Цубербиллер. — Спб.: Лань, 2003. — 336 с.
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КОМП’ЮТЕРНО ЗОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ
МАТЕМАТИКИ У КЛАСАХ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ
А.Зінченко,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: zin4enko.lina@yandex.ua
Науковий керівник: О.І.Скафа, доктор пед. наук, професор
Математика є однією з важливих дисциплін, що викладається учням
старших класів. Але у зв’язку з профорієнтацією шкіл на вивчення цього
предмету передбачено різний час в залежності від профілю. Менш за все
часу надається учням гуманітаріям. Це можна зрозуміти, так як математика
не зовсім пов’язана з гуманітарними предметами. Але не можна нехтувати
вивченням математики в гуманітарних класах, бо ця дисципліна
направлена на всебічний розвиток особистості, на загальнокультурне
озброєння школяра методами математичного пізнання.
Навряд чи можна вважати культурною людину, що не знає
О.С.Пушкіна, що не чув про Моцарта і незнайомий з роботами Сандро
Боттічеллі і Ле Корбюзьє. Але чи може освічена людина у двадцять
першому столітті не мати ані найменшого уявлення про ідеї
М.І.Лобачевського, про основи теорії вірогідності, про методи обробки
інформації і ухвалення рішень? Багатьом дослідникам різних галузей знань
вже зараз ясно, що подальший розвиток гуманітарних наук без
математичного моделювання і точних кількісних математичних методів,
широкого використання сучасних комп’ютерних засобів просто
неможливий [1]. Тому упровадження у систему шкільної математичної
підготовки учнів суспільно-гуманітарного напряму комп’ютерноорієнтованих засобів навчання є вельми актуальною проблемою.
Одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є проведення уроків
математики за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Це допомагає, не дивлячись на невелику кількість часу та нелюбов
гуманітаріїв до цього предмету, зробити математику більш цікавою та
зрозумілою.
Оскільки наочно-образні компоненти мислення грають виключно
важливу роль в житті людей, то використання їх у навчанні у формі
комп’ютерних засобів виявляється надзвичайно ефективним. Комп'ютерна
графіка дозволяє учням непомітно засвоювати навчальний матеріал,
маніпулюючи різними об'єктами на екрані дисплея, міняючи швидкість їх
руху, розмір, колір. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах
процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні,
повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різноманітні
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функції: вчителя, робочого інструменту, об’єкту вивчення.
Наприклад при вивчені теми «Функції і графіки» доцільно
ознайомити учнів з педагогічним програмним засобом GRAN [1], оскільки,
однією з головних цілей вивчення теми є розвиток графічної культури
учнів. Мова йде, передусім, про читання графіків, тобто про встановлення
властивостей функцій за їх графіками. Завдяки цієї програми можна, як
зекономити час, так і наглядно показати як змінюється графік при
збільшенні або зменшенні його параметрів (рис.1).

Рис.1 Фрагмнт побудови графіка функції (GRAN 1)
ІКТ допомагають учням побачити своїми очима незвичайний і
різноманітний світ рослин і тварин, наповнити клас звуками лісу,
дзюрчанням струмка, що дозволяє перенестися в лоно природи. Якщо
школяр побачить рух Землі навколо Сонця, рух Сонячної системи, то йому
буде легше уявити принципи роботи об'єктів.
Організувати на уроках мотивацію до вивчення математики як
зазначає О.І.Скафа [2], можливо завдяки поєднанню математичних і
філологічних образів. Таку роботу ми виконуємо у вигляді презентації.
Таким чином демонстраційний матеріал з використанням різних
ППЗ, досліди, ігрові завдання, комп’ютерні тести, презентації до уроків
допомагають урізноманітнити навчальний процес з математики, зробити
його більш доступним і наочним. А це сприяє формуванню мотивації в
учнів гуманітаріїв до навчання математики.
Література
1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: посібник для
вчителів / М.І. Жалдак. – К.: Техніка, 1997. – 304 с.
2. Скафа О.І. Компютерно-орієнтовані уроки в евристичному
навчанні математики: навчально-методичний посібник / О.І.Скафа,
О.В.Тутова. – Донецьк: Вид-во «Вебер», 2009. – 320 c.
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РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Д.Калмыков,
студент,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: denis-boy.ua-5@mail.ru
Научный руководитель: В.А.Цапов, канд.физ.-мат.наук, доцент
Необходимость формирования познавательных интересов в школе
имеет социальное, педагогическое и психологическое значение как часть
широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности.
Формирование познавательных интересов учащихся, как отмечает
А.В.Крутецкий [1], напрямую связано с формированием мировоззрения,
алгоритмического мышления, эстетического воспитания школьников,
стремления к самореализации, т.е. учащиеся должны быть развиты
всесторонне, а не только обучаться конкретному предмету.
Чтобы любой урок (факультативное занятие) был направлен на
развитие творческих способностей учащихся и их реализацию, учителю,
как отмечено в [3], желательно при его проведении придерживаться
следующих правил: применять современные педагогические развивающие
технологии; принцип «принятия другого»; принцип проектирования и
реализации образовательной среды; принцип сотрудничества.
Одной из основных целей обучения математике является привитие
ученикам интереса к предметам математического цикла, используя
особенности самого предмета. Особая роль здесь отводится задачам,
развивающим познавательный интерес. Прививая ученикам желание
решать нестандартные задачи, мы формируем его у учащихся.
Существуют факторы, влияющие на развитие личности, в которых
учитываются возрастные особенности школьников в следствие чего
выделяются основные свойства, присущие творческой личности,
формирующиеся у учащихся в процессе обучения. К ним относятся:
1. Способность к формализованному восприятию материала.
2. Способность к быстрому и широкому обобщению математических
объектов.
3. Способность к свертыванию процесса мышления.
4. Гибкость мыслительных процессов.
5. Стремление к ясности, простоте и рациональности решений.
6. Память и устойчивость мышления [1].
Продемонстрируем на примере, как формируются свойства
творческой личности, а именно стремление к ясности, простоте,
экономности и рациональности решений.
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Пример 1. Вычислить определенный интеграл ∫−2 √4 − 𝑥𝑥 2 𝑑𝑑𝑑𝑑 [2].
С помощью метода интегрирования по частям можно найти
первообразную и вычислить определенный интеграл. Применим более
простой прием вычисления интеграла. Воспользуемся геометрическим
смыслом определенного интеграла, как площадь криволинейной трапеции
под графиком функции √4 − 𝑥𝑥 2 на промежутке [-2;0]. Искомый интеграл
равен ¼ площади круга с радиусом 2, то есть
𝜋𝜋∗22

0
∫−2 √4

− 𝑥𝑥 2 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
= 𝜋𝜋.
4
Приведем пример на развитие гибкости мышления, то есть на
способность находить новые стратегии решения, устанавливать
ассоциативные связи и переходить в мышлении и поведении от явлений
одного класса к другим, часто далеким по содержанию.
Пример 2. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси
Oy фигуры, ограниченной линиями y = 2 x − x 2 ; y = 0 [2] (см. рис. 1).
В некоторых случаях стандартный путь
нахождения объема тела оказывается не самым
удачным. Эти случаи интересны тем, что могут
подтолкнуть к поиску альтернативных методов
решения. В нашем примере есть стандартная
формула вычисления объёма тела вращения. Но
в тоже время, если y = f ( x) ≥ 0 непрерывна на
[a ; b] то объем тела вращения a ≤ x ≤ b ,
0 ≤ y ≤ f ( x) вокруг оси Oy может быть найден
Рис. 1
b

по формуле V = 2π ∫ xf ( x)d x .
a

В нашем исследовании как раз и рассматривается проблема поиска
эффективных путей формирования познавательных интересов. В
дальнейшем ставится задача обосновать и разработать теоретические и
методические основы формирования познавательных интересов
математического обучения, создать систему заданий и упражнений
позволяющих развивать в школьниках творческую личность.
Литература
1. Крутецкий В.А. Психология математических способностей
школьников / В.А.Крутецкий. – М.: Прсвещение, 1968.
2. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа: в 3 тт/
Л.Д.Кудрявцев. – М.: Высшая школа, 1988-1999. – Т. 2. 576 с.
3. Педагогические основы развития творческих способностей
учащихся в условиях лицейского образования [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-98371.html. — Заглавие с
экрана.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
А.М.Карапетян,
учитель математики,
ГБОУ ЦО №491,
г. Москва, РОССИЯ
E-mail: anita-89@inbox.ru
Научный руководитель: Т.А.Корешкова, канд. пед. наук, доцент
Слово «эвристика» в переводе с греческого языка означает
«отыскиваю, нахожу, открываю». Впервые это понятие появилось в
Древней Греции в связи с так называемым сократовским диалогом –
системой обучения, целью которой является получение новых знаний
посредством наводящих вопросов.
В современной системе образования, одной из главных задач,
стоящих перед школой является формирование творчески активной
личности, способной адаптироваться в современных меняющихся
условиях. При этом содержание образования должно быть ориентировано
на обеспечение самоопределения личности, создания условий для ее
самореализации [3]. Данная стратегия с упором на личностноориентированную парадигму образования требует от педагога активного
использования методов, пробуждающих поисковую деятельность
обучающихся, формирующих основы осознанного усвоения и
осмысления знаний.
Одним из мощных инструментов реализации данной теории
является эвристическое обучение. Для ученика такой способ организации
обучения заключается в приобретении собственного образовательного
опыта. Еще в 19 веке Л.Н.Толстой на основе анализа истории развития
педагогики и результатов работы своей школы писал: «Единственный
метод образования есть опыт».
На уроках математики одним из основных методов, позволяющих
проявить творческую активность, является эвристический метод.
Согласно данному методу, учитель ставит перед классом некоторую
учебную проблему, а затем путем последовательно поставленных заданий
или же вопросов наталкивает учащихся на самостоятельное выявление
того или иного математического факта [2].
Известно, что человек учится на своих ошибках и собственный
опыт, собственные открытия, «откладываются» лучше в человеческом
сознании, нежели информация, полученная извне [1]. Многие педагоги
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отмечают, что у учащихся наблюдается возрастание интереса к тем видам
работ, в которых находят применение эвристические методы и приемы.
Так, например, в моей педагогической деятельности эвристический
метод находит свое отражение при изучении темы «Длина окружности и
площадь круга» в 6 классе. Перед учащимися ставится проблема
отыскания длины окружности. Для наглядности учитель прикладывает
линейку различными способами к окружности, но никак не справляется с
задачей. В классе с хорошей успеваемостью один-два ученика выступят с
идей, которую высказали еще древние греки: использовать для измерений
нитку или веревку. Далее выявляется зависимость длины окружности и
диаметра. Учащийся собственноручно измеряют данные характеристики
и под руководством учителя открывают для себя число π.
К сожалению, на применение эвристического метода в процессе
обучения требуется больше учебного времени, чем на изучение этого же
вопроса методом сообщения учителем готового результата. Поэтому
использование данного метода на каждом уроке не представляется
возможным; к тому же длительное использование только одного (даже
весьма эффективного метода) не приемлемо в учебном процессе [4].
Следует также отметить, что далеко не каждый математический
факт доступен для самостоятельного «открытия» учеником или группой
учащихся, но целесообразное применение эвристического методу
обучения на уроках математики обогатит учебный процесс, окажет
положительное влияние на мотивационную сферу учащихся, а также
повысит качество усвоения новых знаний благодаря глубокому
мыслительному опыту.
Литература
1. Кулютин Ю.К. Эвристические методы в структуре решений /
Ю.К.Кулютин. – М.: Педагогика, 1970.
2. Сойер У.У. Прелюдия к математике / У.У.Сойер. – М.:
Просвещение, 1972.
3. Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам в
школе: книга для учителя / Г.И.Саранцев. – М.: Просвещение, 2000.
4. Серебряников О.Ф. Эвристические принципы и логическое
мышление / О.Ф.Серебряников. – М.: Просвещение, 1979.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІЙ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
О.Кириченко,
студентка,
Національній педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: Benyka@mail.ru
Науковий керівник: С.Є.Яценко, канд. пед. наук, доцент
Поява мультимедійних систем здійснила «революцію» у багатьох
сферах діяльності людини. В останні роки освітня галузь також досить
широко застосовує мультимедіа, як засіб навчання. Адже, використання
мультимедійних засобів дозволяє не лише максимально унаочнити
навчальний матеріал, а й збільшити вплив на емоційну сферу учня,
підвищити пізнавальну активність, пробудити інтерес до предмета тощо.
На сьогодні проблемам впровадження й ефективного застосування
мультимедійних технологій в освіті присвячено немало теоретичних і
експериментальних праць, вітчизняних і зарубіжних педагогів: В.П.Агеєва,
Т.Альфтана, А.М. Горшкова, О.І. Шувалової, Л.Дж. Скібба та ін.
Досвідчені педагоги використовують мультимедіа для розробки
навчальних технологій та створення сучасних ефективних засобів навчання
та вдосконалення ефективності навчального процесу [2].
Під мультимедійними засобами навчання розуміємо сукупність різних
засобів навчання, як-то текстів, графічних зображень, музики та відео,
спрямованих на здобуття знань, вдосконалення вмінь та навичок учнів [3].
Нині педагоги-практики відмічають зниження рівня мотивації та
пізнавальної активності учнів під час навчання, зокрема при вивченні
математики. На кожному уроці математики учень отримує значне розумове
навантаження. У результаті чого втрачається інтерес до вивчення
математики.
Пропонуємо варіант вирішення даної проблеми на функціональному
матеріалі в основній школі. У школі вивчення функцій розпочинається у 7
класі і триває протягом всього курсу алгебри основної школи, де
розглядається лінійна функція, її властивості та графік. У 8 класі в темах
«Раціональні вирази» та «Квадратні корені» учні знайомляться з функціями
k і y = x та їх властивостями. У 9 класі розглядається квадратична
y=
x

функція. Вивчення її властивостей пов’язується з розв’язуванням квадратних
нерівностей [1].
Розуміння поняття функції та її властивостей вимагає залучення
аналітичного та абстрактного видів мислення, які у підлітків ще недостатньо
сформовані. Також, при вивченні даної теми за невелику кількість годин
учням потрібно засвоїти досить значний обсяг змісту. Подолати труднощі
60

ІІІ Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

при вивченні функціональної лінії програми загальноосвітньої школи можна
з допомогою мультимедійних засобів навчання. Вони дозволяють зробити
урок нетрадиційним, насиченим, інтерактивним а отже більш ефективним.
При вивченні функцій мультимедійні засоби навчання є ефективними
на будь-якому етапі: під час мотивації навчальної діяльності, введення
поняття, вивчення властивостей, формування вмінь і навичок, під час
узагальнення та систематизації, з метою контролю та корекції знань учнів.
При введенні поняття функція для мотивації навчальної діяльності
доцільно подавати історичну довідку, демонструючи на слайдах
функціональні зв’язки в різних галузях знань.
Особливо зручно використання мультимедійних презентацій під час
вивчення побудови графіків функцій. Графіки виконуються яскраво, коректно,
чітко, за короткий час, що складно зробити в звичайних умовах за допомогою
крейди. Різноманіття кольорової палітри, анімаційні ефекти допомагають
досить довго утримувати увагу учнів. Можливість повернення до попередніх
слайдів дозволяє за потреби повторити окремі кроки процесу побудови.
Первинне закріплення знань з теми «Квадратична функція» за
допомогою презентації буде ефективнішим, адже завдання можна
представити в різноманітних варіантах. Завдання для усного чи письмового
розв’язування демонструються на екрані, а через деякий час на екран
виводиться розв’язання, підказка або розв’язок. Зокрема це зручно, коли в
умові задачі дано графік функції.
На уроці алгебри в 9 класі для актуалізації набутих у 7 та 8 класах
знань учнів з теми «Функції» можна розглянути проекти учнів. Це сприяє
усвідомленню, поглибленню знань, стимулює активність і творчість учнів.
Робота вчителя полягає в тому, щоб допомогти учням знайти необхідну
інформацію, грамотно і цікаво її оформити.
Отже, використання мультимедійних засобів під час вивчення функцій
сприяє підвищенню мотивації учнів, ефективному засвоєнню навчального
матеріалу, формуванню цілісної системи знань, дозволяє раціонально
використовувати навчальний час, вносить елементи новизни, дозволяє
вивести учнів на вищий рівень оволодіння одним із найважливіших
математичних понять.
Література
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3. Міщенко О.А. Сутність мультимедійних технологій навчання /
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
Т.Кисіль,
студентка,
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький
національний університет»,
м. Кривий Ріг, УКРАЇНА
Е-mail: tato4ka_90@mail.ru
Науковий керівник: А.М. Капіносов, канд. пед. наук, ст. викладач
У сучасному суспільстві головною ціллю загальної та середньої
освіти є підготовка учнів до життя в ерудованому суспільстві, тому
необхідно, щоб випускник школи вмів самостійно ставити цілі, досягати
їх, розв’язувати проблеми. Отже, необхідно навчити учня вчитися,
самостійно добувати знання. В основу побудови змісту й організації
процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід. Щоб
випускник міг займатися самоосвітою, необхідно сформувати в нього
дослідницьку компетенцію.
Ми в своїй роботі зупинимося на формуванні математичної
дослідницької компетентності учнів загальноосвітніх шкіл.
Компетенція і компетентність є засадничими поняттями
компетентнісного підходу. У результаті тривалих дискусій нині вироблено
достатньо чіткі визначення цих понять. Компетенція – це відчужена, від
суб’єкта, наперед задана норма – сукупність взаємопов’язаних якостей
особистості(знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до
відповідного кола предметів та необхідними для якісної продуктивної дії
по відношенню до них [1, с.2]. Компетентність – це володіння учнем
певною компетенцією, деякий виявлений її рівень у конкретній ситуації.
Компетентність – інтегрована здатність особистості, набута в процесі
навчання, яка включає знання, вміння, навички, досвід, способи діяльності,
цінності і ставлення, що цілісно реалізовані на практиці.
У науковій літературі виокремлено п’ять складових математичної
компетенції: понятійна, процедурна, технологічна, дослідницька і
методологічна компетентності. Їх характеристика представлена у працях
Ю. Захарійченка, М. Зелмана, О. Ляшенка, О. Школьного [2].
В основі поняття «дослідницька компетентність» лежить базова
категорія – «дослідницька діяльність». Тому для того, щоб сформулювати
поняття «дослідницька компетентність» і визначити його зміст, на наш
погляд, необхідно розглянути суть дослідницької діяльності.
В педагогічній літературі дослідницька діяльність також називається:
науково-дослідницькою
(О.І.Анісімова,
Г.І.Артемчук);навчальнодослідницькою
(А.Ю.Карлащук,
С.М.Коршунов,);
пошуковою
(В.П.Скомаровський, В.Д.Редіна). Окремі науковці та дослідники
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(І.А.Кравцова, Н.Г.Недодатко, та ін.), наголошують на неправомірності та
недоцільності використання терміну «науковість» стосовно учнівських
досліджень, оскільки вони мають принципові відмінності від справжнього
наукового дослідження. «У школі досліджують такі проблеми, рішення
яких спеціалістам давно відомі. Тому діяльність школярів - навчальнодослідницька», ― зазначає Г.П.Бевз. Навчально-дослідницька діяльність
складається з таких компонентів: змістовий; операційно-процесуальний;
мотиваційний; організаційний; цільовий; результативний; засобовий.
У свою чергу, ми під дослідницькою компетентністю розуміємо як
цілісну, інтегративну якість особистості, що поєднує в собі знання, уміння,
навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та особистісні
якості і виявляється в готовності і здатності здійснювати дослідницьку
діяльність з метою отримання нових знань шляхом застосування методів
наукового пізнання, застосування творчого підходу в цілепокладанні,
плануванні, аналізі, прийнятті рішень та оцінці результатів дослідницької
діяльності. Дослідницька компетентність хоч і є продуктом навчання, але
не прямо випливає з нього, а є наслідком саморозвитку учня, його
особистісного зростання, цілісної самоорганізації і синтезу свого
пізнавального, діяльнісного і особистісного досвіду.
Структуру
дослідницької
компетентності
складають
такі
компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний та
рефлексивний, які взаємно обумовлені і взаємозв’язані між собою.
Формування дослідницької компетентності у школярів здійснюється
поетапно. Метою першого етапу – підготовчого є підготовка учнів до
аналітичної діяльності і рефлексії наявного досвіду, його осмислення. На
другому етапі – базовому, важливим стає створення умов для самостійного
проектування дослідницької діяльності, своєї дослідницької позиції, оскільки в
основі процесу самопроектування закладені процеси саморегуляції та
самоорганізації. Мета третього етапу – інтеграційного, передбачає набуття
учнями самостійного дослідницького досвіду.
Отже, процес формування дослідницької компетентності має три
етапи (підготовчий, базовий, інтеграційний), стадії (самовизначення,
самовираження, самореалізації) і відповідні їм три рівні (низький,
середній, високий) розвитку.
Література

1. Бібик Н. М. Компетентність і компетенції в результатах початкової освіти /
Н. М. Бібик // Початкова школа. – 2010. – № 9. – С. 1–4.
2. Захарійченко Ю. О. Проект концептуального проведення в Україні зовнішнього
незалежного оцінювання / Ю. О. Захарійченко, О. В. Школьний // Вісник ТІМО. – 2009. –
№ 9. – С. 5–29.
3. Савченко О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації початкової освіти /
О. Я. Савченко // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру
НАПН України. Педагогіка. – 2011. – № 4. – С. 13–16.
4. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной
парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 3. – С. 58–64.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
СТОХАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 5-6 КЛАССАХ
НА ОСНОВЕ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
И.О.Ковпак,
ассистент,
ИМИ МГПУ,
г. Москва, РОССИЯ
E-mail: irina-kovpak@yandex.ru
Научный руководитель: Н.В.Савинцева, канд. пед. наук, доцент
С сентября 2012 г. осуществляется постепенный переход на новые
ФГОС на ступени основного общего образования. В связи с этим одной из
современных проблем математического образования является организация
его преемственности на этапах начальной и основной школы. В частности,
в связи с введением в 2011 г. стохастической содержательной линии в
содержание математического образования уже в начальной школе
актуальной задачей методики преподавания математики является поиск
эффективных путей преподавания элементов стохастики в курсе
математики 5-6 классов.
Данная статья предлагает один из возможных вариантов решения
обозначенной проблемы через реализацию преемственности с
содержанием стохастического материала из курса математики начальной
школы: методический подход, разработанный с учётом требований
действующих программ по математике для 1-4 и 5-6 классов.
Сформулируем
принципы
составления
системы
задач
стохастической составляющей в 5-6 классов:
1) преемственность с содержанием стохастического материала
начальной школы;
2) выделение элементарных стохастических умений и составление
элементарных задач, направленных на их формирование;
3) изучение
стохастического
материала
непрерывно
и
последовательно, на протяжении всего учебного года;
4) связь содержания заданий с изучаемыми параллельно темами
традиционного ШКМ;
5) взаимосвязь трёх составляющих стохастической линии.
Фрагмент изложения содержания стохастического материала по
курсу математики для 5 класса приведён в таблице 1.
Литература
1. Планируемые результаты начального общего образования /
[Л.Л.Алексеева, С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.]; под ред.
Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. – 120 с.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.
— 342 с.
3. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9
классы: проект. – 2-е изд. – М: Просвещение, 2010. – 67 с.
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№
1

2

3
4
5

6
7
8

9

10

Таблица 1
Содержание стохастического материала

Темы традиционного
ШКМ
Отрезок, длина
Линейная диаграмма. Чтение и
отрезка;
интерпретация линейных диаграмм.
шкалы и координаты Построение линейных диаграмм по готовым
таблицам.
Работа с целочисленными данными.
Меньше или больше Введение понятия события (примеры
событий и не событий, формирование
первичного навыка работы с эмпирическим
материалом)
Введение понятия опыта (случайного
эксперимента).
Сложение
Формирование умения распознавать
натуральных чисел
события.
Сложение
Формирование умения определять
натуральных чисел
наступление / ненаступление события.
Вычитание
Формирование умения самостоятельно
натуральных чисел
формулировать события, составлять
сложные события из более простых,
распознавать определённое событие по
различным его формулировкам.
Вычитание
Формирование (на интуитивном уровне)
натуральных чисел
понятий опыта и его исхода.
Вычитание
Систематизация понятий события, опыта,
натуральных чисел
исхода опыта.
Упрощение
Экспериментирование с «генераторами
выражений. Порядок случайностей» - стохастической костью и
выполнения действий стохастической урной.
Площадь. Формула
Столбчатая диаграмма. Чтение и
площади
интерпретация столбчатых диаграмм.
Построение столбчатых диаграмм по готовым
прямоугольника
таблицам.
Единицы измерения Интерпретация информации,
площадей
представленной в различных формах:
таблицы и столбчатые диаграммы.
Работа с целочисленными данными.
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АКАДЕМІК СКОРОХОД АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ І
ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА
Я.А.Копилова,
студентка,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: yan4ik_27.09.89@mail.ru
Науковий керівник: М.В.Працьовитий, доктор фіз.-мат. наук, професор
Анатолій Володимирович Скороход (1930-2011) є одним з всесвітньо
визнаних авторитетів у галузі теорії ймовірностей і математичної
статистики. Його наукова та викладацька діяльність мала значний вплив на
розвиток усієї математичної культури в Україні в другій половині
ХХ століття, і його ефект триває до наших днів.
Діяльність Анатолія Володимировича була відома у галузі
стохастичних диференціальних рівнянь, граничних теорем для випадкових
процесів, розподілів в нескінченновимірних просторах, статистики
випадкових процесів і марківських процесів, але мало хто знає, що вчений
вніс значний вклад і у розвиток елементарної математики. Тому метою
дослідження є діяльність академіка Скорохода А.В. в галузі елементарної
математики.
Завдання роботи полягають у: дослідженні історичних відомостей
життя українського математика пов’язаних із елементарною математикою;
аналізі наукової і методичної літератури професора А.В.Скороходи з
елементарної математики; дослідженні історії створення і функціонування
Університету юних математиків при Інституті математики Академії наук
Української РСР
Досліджуючи роботу А.В.Скороходи у елементарній математиці,
можна сказати, що 70-90 роки для нього є найбільш плодотворними.
У ці роки було не багато літератури, що стосувалась елементарної
математики, була велика кількість задачників, але не було такої літератури,
яка б описувала розв’язок конкретних завдань. Серед таких видань у 1966
році, кращою вважалась книга написана у співавторстві В.А. Вишенського,
А.Я. Дороговцева,
І.І. Єжова,
М.Й. Ядренко
«Вибрані
питання
елементарної математики» під редакцією професора А.В.Скороходи [1]. За
задумом авторів, це – посібник для підготовки учнів до вступних іспитів у
вищі навчальні заклади, а також викладачів математики середньої школи.
Але задум здійснено настільки кваліфіковано, що книга переростає рамки
такого посібника.
Після 1966 року книга перевидавалась ще тричі (1969 р. [2],
1972 р. [4], 1982 р. [5]), щоразу в переробленому і доповненому вигляді
[11]. Та у 1971 році книга була надрукована на російській мові [3].
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Як книга, що повинна допомагати випускникам середніх шкіл
визначитись у виборі професії, пов'язаної з вивченням математики,
посібники «Вибрані питання елементарної математики» були і досі
залишаються унікальним україномовним виданням, що підтверджує
значний вклад А.В. Скорохода в галузі елементарної математики.
У жовтні 1977 року був створений Університет юних математиків [6]
при Інституті математики Академії наук Української РСР, де ректором був
А.В.Скороход. В цьому університеті навчалося близько 300 школярів, адже
головною метою інституту була постійна робота з підбору талановитої
молоді та підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.
Організація роботи цього університету під керівництвом
А.В.Скороходи внесла значний вклад у підготовку майбутніх математиків
АН, адже це було поштовхом для учнів обрати математику своєю
майбутньою спеціальністю.
Аналізуючи діяльність А.В.Скороходи 70-90-х років можна зробити
висновок, що цей видатний український математик зробив значний вклад у
розвиток елементарної математики, адже й до сьогодні використовують
його видання.
Подальші дослідження роботи полягають у більш детальній
характеристиці посібників з елементарної математики, та дослідженні
впливу Університету юних математиків на рівень математичної освіти.
Література
1. Вишенський В.А. Вибрані питання елементарної математики/
В.А.Вишенський, А.Я.Дороговцев, І.І.Єжов, під ред. А.В.Скороход,
М.Й. Ядренко. – К.: Рад. шк., 1966. – 256 с.
2. Вишенський В.А. Вибрані питання елементарної математики/
В.А.Вишенський, А.Я.Дороговцев, І.І.Єжов, під ред. А.В.Скороход,
М.Й.Ядренко. – К.: Рад. шк., 1969. – 280 с.
3. Вышенский В.А. Избранные главы элементарной математики/
В.А.Вышенский, А.Я.Дороговцев, И.И.Ежов, под ред. А.В.Скороход,
М.И.Ядренко/2-е изд., перераб. и доп. – К.: Рад. шк., 1971. – 418 с.
4. Вишенський В.А. Вибрані питання елементарної математики/
В.А.Вишенський, А.Я.Дороговцев, І.І.Єжов, під ред. А.В.Скороход,
М.Й.Ядренко/2-е вид., перероб. і доп. – К.: Рад. шк., 1972. – 418 с.
5. Вишенський В.А. Вибрані питання елементарної математики/
В.А.Вишенський, А.Я.Дороговцев, І.І.Єжов, під ред. А.В.Скороход,
М.Й.Ядренко/3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Рад. шк., 1982. – 456 с.
6. Самойленко А.М. Хроніка – 2005: Сторінки з історії Інституту
математики / А.М.Самойленко, В.В.Строк, В.І.Сукретний /HAH України;
Ін-т математики; Відп. ред. А.М.Самойленко. – К.: Ін-т математики HAH
України, 2005. – 236 с.
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ПІДГОТОВКА АБІТУРІЄНТІВ ДО ЗОВНІШНЬОГО
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
А.Корнієнко,
магістр,
Донецький національний університет,
Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: nastia_kornienko@list.ru
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор пед. наук, професор
Становлення та розвиток інформаційного суспільства є характерною
рисою XXI століття. Саме в інформаційному суспільстві набувають
активного розвитку інформаційні та телекомунікаційні технології,
створюються умови для ефективного використання знань у вирішенні
різноманітних завдань, які постають перед суспільством.
Розвиток Internet-технологій та засобів комунікації вплинув на появу
нової форми навчання – дистанційної. Для реалізації дистанційного
навчання на різних рівнях освіти використовують інформаційні освітні
середовища (ІОС), які передбачають можливість обміну інформацією на
відстані та використання потенційно необмеженого характеру та набору
джерел інформації.
Нами було розроблено ІОС для підготовки абітурієнтів до
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики у системі
Moodle на сайті дистанційного навчання Донецького національного
університету.
Розглянемо більш докладно процедуру підготовки абітурієнтів на
прикладі вивчення теми «Трикутники» (рис. 1).

Рис. 1. Структура теми «Трикутники»
на сайті дистанційного навчання ДонНУ
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Перед початком роботи кожен учень отримує інформаційний лист
теми: її структурні елементи, поради щодо виконання завдань. Далі учень в
зручний для нього час авторизується в системі та ознайомлюється з темою.
Розглянемо кожен із структурних елементів теми. Перевірка
засвоєння основних понять та теорем теми здійснюється за допомогою
інтерактивного елемента «Лекція». Структура даного елементу передбачає
чергування сторінок з теоретичним матеріалом та сторінок з навчальними
тестовими завданнями та питаннями. Послідовність переходів зі сторінки
на сторінку заздалегідь визначається тьютором і залежить від того, як
учень відповідає на питання. На неправильні відповіді тьютор може дати
відповідний коментар.
Навчальні програми – програми, створені нами у програмному
середовищі Embarcadero Delphi. Вони демонструють учням, як
виконується побудова трикутника за заданими сторонами та побудова
вписаного кола для рівностороннього трикутника за заданою стороною.
Елемент «Чи знаєте Ви, що…» містить пізнавальну інформацію про
так звані «неможливі трикутники» – трикутники Ешера, Реутерсварда та
Пенроуза. Також у темі пропонуються приклади типових задач, й учні
мають змогу спочатку самостійно їх розв’язати, а потім перевірити
виконання, відкривши розв’язок за допомогою відповідної кнопки. У
робочому зошиті учням пропонується поміркувати, чи існують трикутники
з запропонованими характеристиками. Завершенням підготовки є
складання вихідного тесту, всі завдання якого відповідають формату
завдань ЗНО. Після складання тесту учню виводиться результат
тестування, а також правильні відповіді з коментарями. Під час
проходження теми учні можуть спілкуватись з тьютором – у режимі
онлайн (у Skype або в чаті), а також задавати запитання у спеціальних
форумах. Свої побажання та враження учні висловлюють у відведених
рубриках і приймають участь у опитуваннях.
Зауважимо, що під час виконання учнями завдань, тьютор відстежує
процес навчання – для кожного з учнів створюється детальний звіт
діяльності, у якому фіксуються всі результати підготовки.
Авторський досвід показує, що використання ІОС дає змогу не
тільки індивідуалізувати навчальний процес підготовки до ЗНО з
математики, здійснювати систематичний контроль та корекцію навчання, а
й сприяти розвитку творчих здібностей та комп’ютерної грамотності учнів.
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О РЕФЛЕКСИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
О.В.Кохман,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: ksukohman@mail.ru
Научный руководитель: И.В.Гончарова, канд. пед. наук., доцент
Один из принципов развивающего обучения – принцип активности и
сознательности. Ученик может быть активен, если осознает цель учения,
его необходимость, если каждое его действие является осознанным и
понятным. Обязательным условием создания развивающей среды на
занятии является этап рефлексии. Рефлексия направлена на осознание
пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного,
понятого каждым. Её цель не просто уйти с занятия с зафиксированным
результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и
методы, применяемые другими, с личными.
Роль рефлексии в творческой, мыслительной деятельности состоит в
целеполагании, установлении и регулировании адекватных требований к
себе на основе соотнесения предъявляемых извне требований,
ситуационной специфики самого субъекта. Поскольку главным в
педагогическом процессе на сегодняшний момент определяется развитие
личности субъектов процесса, а развитие является процессом внутренним
и судить о его прохождении доступно, прежде всего, самому субъекту, то
оценку такого развития и позволяет совершить рефлексия, как акт
самонаблюдения, самоанализа. В педагогическом процессе рефлексивные
умения позволяют его субъектам организовывать и фиксировать результат
состояния развития, саморазвития, а также причин положительной либо
отрицательной динамики такого процесса.
При проведении уроков математики и кружковых занятий на
педагогической практике мы использовали рефлексию для того, чтобы
оценить эффективность своей деятельности, спрогнозировать конечный ее
результат. Мы использовали «Ладошку интереса», «Цветик-семицветик»,
«Полюс плюс и минус», «Лестницу».
Для примера опишем использование «ладошки интереса». Ученикам
раздается распечатанная на листке бумаги ладошка, на которой они
должны указать: на указательном пальце – понравилось ли им занятие, на
большом – было ли интересно, на безымянном – что запомнилось, и,
наконец, на ладони – пожелания на следующее занятие. Как показал
анализ ученических мнений, что школьникам интересно принимать
участие в рефлексии, а мы, в свою очередь, старались учитывать их мнения
и пожелания при проведении последующих занятий.
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МЕТОДИКА ДИДАКТИЧНИХ ЗАДАЧ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ
ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТИМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ»
І.Кривенок,
магістр,
Криворізький національний університет,
м. Кривий Ріг, УКРАЇНА
E-mail: Inna161200@yandex.ru
Науковий керівник: Т.Г.Крамаренко, канд. пед. наук, доцент
Шкільний курс ймовірносно-стохастичної лінії дає можливість
познайомити учнів зі світом випадкового, формувати у них уміння
накопичувати і систематизувати пропозиції про властивості навколишніх
явищ, в більшості своїй мають стохастичну природу. До особливостей
ймовірносно-стохастичної лінії відносять велику кількість емпірики і
міркувань, мале число формул, відсутність громіздких обчислень, простір
для творчої і самостійної діяльності.
Одним з варіантів викладання ймовірносно-стохастичної лінії в
школі є методики, орієнтовані на дію. Ці методики навчання актуальні
сьогодні, оскільки вони орієнтовані на активну самостійну діяльність
учнів, формують особисту позицію, мотивацію навчання, припускають
використання та активне освоєння різних джерел інформації [2]. Шкільна
практика організації занять, орієнтованих на дію, показує, що найбільшою
популярністю у вчителів математики користується методика дидактичних
завдань, яка ефективна при вивченні нового матеріалу [3].
Наведення вчителем належних прикладів допоможе налаштувати
учнів на розв’язування задач з теорії ймовірностей.
Приклад. Нехай в урні міститься 6 однакових кульок, які ретельно
перемішані, причому 2 з них – червоні, 3 – сині і 1 – біла. Очевидно,
можливість вийняти навмання з урни кольорову кульку більше, ніж
можливість отримати білий шар. Чи можна охарактеризувати цю
можливість числом? Виявляється, можна. Це число і називають
ймовірністю події. Таким чином, ймовірність є число, що характеризує
ступінь можливості появи події.
Потрібно перед учнями поставити завдання: дати кількісну оцінку
можливості того, що взята навмання кулька кольорова. Поява кольорової
кульки будемо розглядати в якості А події. Кожен з можливих результатів
випробування (випробування полягає у витягненні кульки з урни) назвемо
елементарним результатом (елементарною подією). Легко бачити, що ці
результати утворюють повну групу попарно несумісних подій (обов'язково
з'явиться тільки один шар) і вони рівноможливі (кульку виймають
навмання, кульки однакові і ретельно перемішані). Ті елементарні події, в
71

ІІІ Міжнародна науково-методична дистанційна конференція-конкурс «Евристика і дидактика математики»

яких подія, що нас цікавить настає, назвемо сприяючими для цієї події.
Необхідно пояснити учням різницю між подією і елементарною
подією. Відношення числа сприяючих події А елементарних випадків до їх
загальної кількості, називають ймовірністю події А і позначають Р. У
розглянутому прикладі всього елементарних випадків 6; з них 5 сприяють
А події. Отже, ймовірність того, що взята кулька виявиться кольоровою,
5
дорівнює Р(А) = . Це число і дає ту кількісну оцінку ступеня можливості
6
появи кольорової кульки, яку ми хотіли знайти.
Якщо випробування закінчується одним з n рівноможливих
результатів, з яких m призводять до настання події A, то ймовірністю події
m
A називають відношення
. Таке означення ймовірності називають
n
класичним [1]. Корисно формулою ймовірності події надати наочну
ілюстрацію. При використанні методики дидактичних завдань вчитель на
підготовчій фазі продумує і планує навчальну ситуацію до дрібниць, але в
конкретній ситуації, як правило, обмежується роллю консультанта. Тут
методичної стороною вчення є тема і результат спільної бесіди. Навчання,
орієнтоване на дію, передбачає поєднання різних способів взаємодії на
навчальних заняттях, в основі яких лежить індивідуальне набуття
предметних компетентностей.
Ми розробляємо електронні наочності для вивчення курсу і
розміщуємо їх в курсі на платформі Moodle (http://kdpu.edu.ua/moodle/).
Методика дидактичних завдань дозволяє розвивати мислення учнів,
уміння розробляти проблеми, приймати рішення, співпрацювати в
колективі, що дає можливість організувати ефективне вивчення основ
системи ймовірносно-статистичних уявлень.
Література
1. Мерзляк А.Г. Алгебра: підручн. [для 9 кл. з поглибл. вивченням
математики] / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Х.: Гімназія,
2009. – 384 с.
2. Райер Г. Современные технологии профессионального обучения:
учебно-методическое пособие / Г.Райер, Е.Лопанова. – Омск:
Омскбланкиздат, 2001. – 89 с.
3. Толпекина Н.В. О реализации личностно-ориентированного
подхода при обучении учащихся математике в основной школе /
Н.В.Толпекина // Адаптивная система повышения квалификации педагогов
и руководителей / Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. – Тверь: Тверской государственный университет, 2003. –
С. 97-99.
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З ВИКОРИСТАННЯМ ЛОГІЧНИХ СХЕМ
Ю.Кузьмич,
аспірант,
Херсонський державний університет,
м. Херсон, УКРАЇНА
E-mail: kuzmich@ksu.ks.ua
Науковий керівник: О.В.Співаковський, доктор пед. наук, професор
Для вивчення окремої теореми слід спочатку проаналізувати її зміст,
виділивши при цьому головні факти, що використовуються при доведенні,
та встановивши логічні зв’язки між ними. Фактично, для усвідомленого
засвоєння теореми потрібно встановити алгоритм її доведення, скласти її
структурну блок-схему. Цю схему можна будувати з різним ступенем
деталізації. Вона повинна відображати послідовність міркувань, логічність
та повноту висновків
Цій тематиці присвячені дослідження по створенню інтерактивних
засобів навчання математики розпочаті автором у роботах [1, 2]. Побудова
логічних
блок-схем дослідження числових рядів на збіжність за
допомогою класичних достатніх умов наведена у роботі [3].
У даній роботі пропонується особлива структура блок-схеми, за
допомогою якої, на наш погляд, можна адекватно відобразити суть і зміст
окремого математичного поняття, факту або твердження. Ця структура має
достатній рівень універсальності і може бути застосованою до вивчення
багатьох математичних дисциплін. Зокрема, такі схеми використовуються
для вивчення функціональних рядів у курсі математичного аналізу. На
рисунку 1 наведено приклад блок-схеми означення точкової збіжності
∞

функціонального ряду

∑f
k =0

k

( x) до функції ϕ (x) на множині X . За

означенням така збіжність рівносильна збіжності відповідного числового
∞

ряду

∑f
k =0

k

( x0 ) у кожній точці x0 множини X .

Ця схема складається з трьох структурних блоків, які пов’язані між
собою лініями логічного зв’язку. Напрямок стрілки лінії зв’язку вказує
напрям міркування (від умови до висновку). Якщо блоки пов’язані лініями
без стрілок, то це означає їх об’єднання або в одну умову, або в один
висновок. Послідовність міркувань визначається віддаленістю відповідної
вертикальної лінії зв’язку від стовпчика блоків. Першим виконується
міркування, вертикальна лінія зв’язку якого найближча до стовпчика
блоків, після цього виконується наступне міркування. Як видно з рис. 1,
лінії зв’язку розміщені з обох сторін стовпчика блоків. Це означає, що
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міркування можна провести і у зворотному порядку, що характерно для
означень, або теорем з необхідними та достатніми умовами. На лівій
стороні схеми дві лінії зв’язку блоків умови з’єднуються за допомогою
вузла, що вказує на одночасність виконання цих умов. На правій частині
схеми поєднання двох блоків висновку такого вузла не потребує. Крім
того, оскільки на лівій стороні висновок містить лише один блок, то нема
потреби розбивати це міркування на два послідовних. Порядок проведення
міркування тут визначається стрілкою, що вказує на його висновок.

Рис. 1. Означення точкової збіжності функціонального ряду
Структура описаної вище блок-схеми дозволяє будувати такі схеми
для унаочнення великої кількості різноманітних математичних понять,
фактів та тверджень. Ці схеми дають можливість виділити їх головні
структури, та встановити між ними логічні зв’язки.
У подальшому цю роботу можна продовжити у напрямі побудови
програмно-педагогічних засобів, за допомогою яких можна буде складати
подібні схеми, та використовувати їх при вивченні конкретного
математичного матеріалу.
Література
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університету. Серія «Педагогічні науки»: збірник наукових праць / відп.
ред. Тарасенкова Н.А. – Черкаси: Видавництво ЧНУ, 2010. – Вип. 191,
частина 1. – С. 75-81.
2. Кузьмич Ю.В., Співаковський О.В. Програмно-педагогічний засіб
«HTML-кроссворд» / Ю.В.Кузьмич, О.В.Співаковський // Матеріали
Всеукраїнської
студентської
наукова-практичної
конференції
«Проектування навчального середовища як методична система». – Херсон:
Видавництво ХДУ, 2007. – С. 65-67.
3. Сергиенко Л.С., Грицких И.В. О внедрении компьютерных
технологий в систему науки и образования /Л.С.Сергиенко, И.В.Грицких //
Современные наукоемкие технологии: сборник научных трудов / – М.,
2008. – № 12. – С. 7-13.
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ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ
А.Литаврина,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail:litavrina.alena@yandex.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
На современном этапе общественного развития главной задачей,
стоящей перед системой образования, является всестороннее содействие
становлению и формированию личности, способной быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации, находить качественно новые пути
решения разнообразных проблем, ориентироваться в возрастающем потоке
информации и выделять из него те знания, которые необходимы для
продуктивной работы, мыслить и действовать нестандартно, творчески.
Реализация этой цели как в общем, так и отдельно в математическом
образовании, призвана обеспечить готовность школьника к поиску и
решению новых проблем, к преобразованию действительности через
осуществление творческой деятельности. Естественно выдвигается на
первый план проблема обеспечения новых подходов к организации
процесса обучения, акценты в котором должны быть смещены с простой
трансляции знаний по математическим предметам на развитие и
реализацию всех сущностных сил обучаемого.
В данном контексте в организации учебно-воспитательного процесса
особенно востребованы те виды деятельности, которые развивают
личность и обеспечивают ее творческое саморазвитие.
На основе изученной психолого-педагогической литературы
получаем следующую трактовку «математической деятельности».
Под «математической деятельностью» понимается деятельность,
направленная на овладение математикой, способной расширить знание,
воспринятое или созданное субъектом.
Математическая деятельность, которую выполняют школьники в
процессе обучения математике, входит в структуру учебной деятельности.
Поэтому ей присущи такие же виды, как и для учебной.
По мнению А.А.Столяра [2] обучение математике есть обучение
математической деятельности, в которой выделяются три стадии:
• математизация конкретных ситуаций,
• логическая организация математического материала,
• приложения математических теорий.
К наиболее типичным видам математической деятельности учащихся,
касающихся творческого действия, А.А.Столяр относит [2]:
75

ІІІ Міжнародна науково-методична дистанційна конференція-конкурс «Евристика і дидактика математики»

поиск закономерностей,
выдвижение гипотез и их проверка,
обобщение и рассмотрение особых случаев,
нахождение примеров и контрпримеров,
использование математического языка в разных формах,
осуществление самостоятельного переноса знаний и умений в
новую ситуацию и др.
Выделяются общие приемы учебной математической деятельности
(общематематические приемы), используемые (и формируемые) во всех
математических дисциплинах, специальные приемы учебной деятельности
по отдельным математическим дисциплинам (арифметике, алгебре,
геометрии, началам математического анализа) и частные приемы учебной
математической деятельности.
Приемы математической деятельности могут быть разной степени
сложности и обобщенности. Более сложный прием состоит из большего
числа действий, включает в себя в качестве составляющих действий
другие приемы, он необходим для решения более сложных задач.
В случае задач с параметром практически каждая задача носит
исследовательский характер, поэтому требует более общих рассуждений,
подходов. В практической деятельности может возникнуть ситуация, что
некоторый процесс описывается математической моделью на основе
квадратного уравнения x 2 − ax + 2 = 0 , в котором параметр a может
зависеть от некоторых естественных факторов (или, наоборот, может
задаваться исследователем). На практике встречается множество задач, в
которых нужно проводить различные исследования, например,
исследования, основанные на геометрических свойствах графика
квадратичной функции, дискриминанта, старшего коэффициента а
квадратичной функции и т. п.
Нами разработана система задач с параметрами для развития
математической деятельности в 9 классе в теме «Квадратичная функция»,
которая предлагается учащимся на факультативных занятиях.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Литература
1. Епишева О.Б.
Учить
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Формирование приемов учебной деятельности: кн. для учителя. /
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СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В.Ю.Літвінова,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: Apelsiwka@yandex.ru
Науковий керівник: А.І.Дзундза, доктор пед. наук, професор
Однією з особливостей освіти на сучасному етапі є підсилення уваги
до особистісного розвитку учня. У зв'язку з цим у визначенні цілей освіти
враховуються не тільки потреби суспільства, але і потреби особистості, що
виявляються у двох аспектах: соціальному, відображає вимоги суспільства
до освіти; та особистісному, що полягає у визначенні цілей освіти з позиції
становлення особистості. Тому метою сучасної освіти є повний розвиток
тих здібностей особистості, які потрібні і їй і суспільству, включення її в
соціально цінну активність; забезпечення можливостей ефективної
самоосвіти і за межами освітніх систем.
У зв'язку з цим однією з пріоритетних цілей освіти є інтелектуальний
розвиток учнів. Дуже важливу роль у цьому розвитку відіграє математична
освіта, оскільки вивчення математики вносить помітний внесок у
особистісний розвиток людини. Математика, як зауважив Дж. Юнг, дає
найбільш типові, виразні і прості приклади прийомів думки, що
представляють виняткову важливість для кожного, причому ніякий інший
навчальний предмет не може зрівнятися з нею в цьому відношенні.
Тому на сучасному етапі розвитку освіти виникає гостра потреба у
розвитку евристичної діяльності учнів, яка є потужним засобом
інтелектуального розвитку. Оскільки на наш погляд в цій діяльності
містяться можливості впливу на різні сфери особистості учня: емоційнопочуттєву, інтелектуальну, вольову, тощо.
Відомо, що в різний час питаннями евристичного навчання учнів
займалися багато відомих учених і педагогів, таких як Сократ,
Я. Коменський, І. Песталоцці, Дж. Дьюї, А. Хуторський та інші.
Також проблемам формування та розвитку логічного та
евристичного мислення присвячені роботи багатьох вітчизняних і
зарубіжних психологів і педагогів, таких як Л. Виготський, В. Гусєв,
Ю. Колягін, В. Крупич, В. Крутицький, Ю. Кулюткін, І. Лернер,
Я. Пономарьов, А. Столяр, Ж. Адамар, Г. Біркгоф, Дж. Брунер, К. Дункер,
Д. Пойа, А. Пуанкаре та інші [1].
Оскільки наша ціль у вивченні методів створення ситуації успіху на
уроці математики, то ми перейдемо до вивчення відповідних способів
організації розв'язування задач.
Необхідно відзначити, що вже на елементарному рівні евристична
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діяльність припускає володіння учнями уміння отримувати повну
інформацію про завдання, виявляти приховану інформацію, яка, можливо,
буде використана в евристичному пошуку задачі.
У силу цього на етапі аналізу завдання необхідно запропонувати
учням охопити умову задачі в цілому, вжитися в неї, зуміти відзначити її
особливості, намітити в загальних рисах можливі напрямки вирішення.
Відзначимо, що більшість завдань, які були використані у практиці
шкільного навчання, містять питання як необхідний структурний елемент,
за допомогою якого позначається шукане. Ці питання забезпечують чітку
спрямованість розумового процесу на рішення поставленої задачі. Чим
точніше поставлено питання, тим більш чітким виявляється завдання, а
процес його розв’язання набуває цілеспрямований і організований
характер [2].
Крім завдань, що містять питання, потрібні і такі, де мета не задана з
самого початку, або є невизначеною, що допускає різне тлумачення. Це
важливо тому, що мислення людини представляє собою не тільки пошук
вирішення проблем, але, перш за все, їх продукування.
Питання, що фіксує невідоме, виступає і як ланка виявлення
проблеми, і як етап, з якого починається розгортання розумового процесу.
Побачити проблему і сформулювати її в питанні буває іноді важче, ніж її
вирішити, тому здатність людини до постановки питання виступає як один
з найважливіших критеріїв для діагностики його творчих здібностей.
У якості одного з засобів навчання учнів евристичної діяльності в
шкільній практиці слід використовувати як завдання, що допускають
кілька способів вирішення, так і задачі з надлишковими, відсутніми або
нереальними даними, і завдання на виявлення закономірностей [1].
Велике значення в залученні учнів до евристичної діяльності мають
завдання з складання задач самими учнями, які допомагають школярам
усвідомлювати структуру і механізми вирішення завдань, активізують
розумову діяльність, розширюють і поглиблюють знання учнів з предмета.
На жаль, викладені вище підходи важко застосовувати у процесі
навчання, бо для цього потрібно набагато більше навчального часу, ніж на
вивчення цих же питань методом повідомлення вчителем готового рішення
Однак слід зазначити, що «час, витрачений на фундаментальні
питання, опрацьовані з особистою участю учнів, – не втрачений час: нові
знання купуються майже без витрати зусиль завдяки раніше отриманому
глибокому розумовому досвіду» [1].
Література
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ 5 – 6 КЛАСІВ
Г.Лоза,
студентка,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
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Науковий керівник: І.М.Тягай, викладач кафедри
Сучасні інформаційні технології навчання надають широкі
можливості для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного
процесу, активізації пізнавальної діяльності й розвитку творчого мислення
учнів, а тому одним із резервів підвищення ефективності уроків є їх
проведення з комп’ютерною підтримкою.
На методику проведення уроків у школі суттєвий вплив мають
індивідуальні та вікові особливості учнів, а також характер навчальної
дисципліни. Особливо це стосується навчання математики учнів 5 – 6
класів, які важко переходять від навчання у початковій школі до основної.
Серед системи усіх уроків у 5 – 6 класах найбільша кількість припадає на
уроки формування вмінь і навичок та комбіновані уроки. Багато вчителів
проводять уроки цих типів шляхом безпосереднього розв’язування задач і
вправ з підручника. Інші учителі намагаються урізноманітнити традиційні
форми та методи навчання, ретельно добирають відповідні вправи для
учнів конкретного класу, що викликає найбільше труднощів у процесі
підготовки та проведенні таких уроків.
Ще видатний педагог Я.А.Коменський підмітив, що дитяча природа
вимагає наочності. На нашу думку ця теза особливо актуальна для учнів
5 – 6 класів, адже саме дітей такого віку важко заохотити до навчального
процесу. На жаль, великий обсяг інформації, який необхідно засвоїти
учням, важко сприймається на слух сучасними учнями. Тому
запам’ятовується лише яскравіше, те, що зацікавлює дитину.
Якість і результативність уроків підвищується завдяки гармонійному
поєднанню традиційних та інноваційних форм, засобів і методів подання
нового матеріалу та формування знань та навичок в учнів.
Тому на допомогу вчителю виникли мультимедійні технології, які
розширюють можливості вчителя та урізноманітнюють урок. Адже
використовуючи графіки, анімації, відеоролики, а не лише «суху»
розповідь вчителя, сучасний вчитель має більше шансів задіяти в учнів усі
канали сприйняття – зоровий, механічний, слуховий, емоційний та інші.
Використання на уроках математики мультимедійної дошки створює
значний ефект на педагогічну діяльність вчителя і навчально-пізнавальну
діяльність учнів. Подання нового матеріалу за допомогою мультимедійної
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дошки відповідає потребам сучасних учнів, які відчувають необхідність у
візуалізації інформації. Можливість засобів мультимедіа поєднувати різні
форми подання інформації створює умови для організації особистісноорієнтованого навчання математики, зокрема всебічного врахування
психологічних закономірностей сприймання та засвоєння навчального
матеріалу учнями.
Мультимедійна дошка дає можливість поєднувати різні форми
подання інформації. Відомо, що більшість людей запам’ятовує 5%
почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і
відеоінформації підвищує запам’ятовування до 40% – 50%. Отже,
використання мультимедійної дошки на уроці робить процес навчання не
тільки цікавим, але й ефективним і безпечним [1, с. 8].
Один з найпоширеніших засобів інформаційно-комунікаційних
технологій є створення презентацій до уроку. Презентації до уроку можна
створювати у різних середовищах, це і Power Point, Flash, Smart Notebook,
Scratch, або ж у разі роботи з мультимедійною дошкою, то й інших
програмних забезпеченнях, які надаються до неї в комплекті. Проте
найдоступнішою та найпоширенішою є презентація створена у середовищі
Power Point [2, с. 4].
Наприклад, програмою з математики для 6 класу передбачено
вивчення теми «Діаграми». Для даної теми найкращим засобом вивчення
та унаочнення навчального матеріалу може стати комп’ютер. Як
побудувати діаграми за допомогою комп’ютера учні дізнаються з
підручника [1] та пояснення вчителя, яке доцільно проводити на
мультимедійній дошці.
Інформаційно-комунікативні технології навчання є виключно
корисною та плідною навчальною технологією, завдяки притаманній їй
інтерактивності,
гнучкості
й
інтеграції
різноманітних
типів
мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості
врахування індивідуальних особливостей учнів та сприяння підвищенню їх
мотивації. Мультимедійні засоби навчання є перспективним і
високоефективним інструментом, що дозволяє надавати інформацію у
більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації. Завдяки цій
технології можна підняти процес навчання на якісно новий рівень.
Література
1. Бевз Г.П. Математика: 6 кл.: підручн. для загальноосвіт. навч. закл.
/ Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. – К.: Генеза, 2006. – 304 с.
2. Васильєва Д.В. Мультимедійна підтримка уроків математики в 5 –
6 класах: навчально-методичний посібник / Д.В.Васильєва. – К.: Вид-во
НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 48 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ»
В КУРСЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Я.Лукьянова,
магистр,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: zlata1313@gmail.com
Научный руководитель: Ю.Г.Тымко, канд. пед. наук, доцент
Осуществить подготовку будущих специалистов, в которых
профессионализм и компетентность удачно сочетаются с неординарностью
подходов к научным, производственным и жизненным проблемам, можно
лишь при условии организации и обеспечения учебного процесса в
высших учебных заведениях на уровне, соответствующем запросам
современного информационного общества. Причем инфомационнокоммуникационные технологии (ИКТ) используются не только как
предмет изучения, но и как средство обучения.
В исследованиях проблем применения ИКТ как средства обучения
основные усилия ученых были сосредоточены на раскрытии перспектив
использования информационных технологий в обучении (А. П. Ершов,
М. И. Жалдак, В. М. Монахов и др.), изучении вопросов формирования
основ информационной культуры студентов (Ю. В. Триус).
Необходимо заметить, что ИКТ внедрялись в учебный процесс при
изучении любого предмета, в частности в курсе высшей математики при
изучении темы «Определенный интеграл». Данная тема является
актуальной, т.к. практика показывает, что трудности, возникающие при
изучении темы «Определенный интеграл» в курсе высшей математики,
сохраняются. Причины трудностей ‒ высокий уровень абстракции
понятий, сложная логическая структура их определений, недостаточность
времени для осмысления сложных вопросов и многое другое. Поэтому
изучение темы «Определенный интеграл» зависит от необходимости
решения многочисленных проблем, связанных как с определением целей
изучения курса, с отбором содержания, так и с особенностями методики
изучения данной темы. Для решения этих проблем нами созданы
мультимедийные презентации по темам: формула Ньютона- Лейбница;
вычисление площадей криволинейных трапеций; вычисление длины
плоской кривой и объемов тел вращения; вычисление несобственных
интегралов.
Каждая презентация имеет в своей структуре 4 подблока: «Краткая
теория», «Пример решения», «Учимся решать», «Проверяем умения».
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Подблок «Краткая теория» содержит минимальную информацию
(подсказки, формулы и т.д.), которые помогут студентам вспомнить
необходимый теоретический материал (рис.1). В подблоке «Пример
решения» содержится поэтапное описание решения примеров по данной
теме (рис.2).

Рис.1
Рис. 2
Подблок «Учимся решать» содержит примеры с решениями для
самостоятельной работы по выбранной теме (рис.3), а подблок «Проверяем
умения» включает в себя примеры для домашнего задания с ответами и
подсказками (рис.4).

Рис.3
Рис.4
Теоретический материал по высшей математике, который предложен
во многих пособиях для студентов, перегружен математическими
формулами и системами доказательств, тяжелыми для осознания и
самостоятельного усвоения для студентов. Поэтому, по нашему мнению,
создание и использование мультимедийных презентаций является
уместным средством обучения, которое следует использовать на
практических занятиях и для организации внеаудиторной домашней
работы студентов в курсе высшей математики.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩИХ УМЕНИЙ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
С ПАРАМЕТРАМИ
Ю.Лыжина,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
E-mail: yulka_luga@mail.ru
Научный руководитель: В.А.Цапов, канд. физ.-мат. наук, доцент
Математика – это мощный фактор интеллектуального развития
человека, формирования его познавательных и творческих способностей. К
развивающим целям математического образования, как отмечает Г.И.Саранцев [1], относят: формирование достаточно высокой математической
культуры, позволяющей в практической деятельности строить
математические модели простейших реальных явлений, исследовать
явления по заданным моделям, конструировать приложения моделей;
приобщение к опыту творческой деятельности; ознакомление с ролью
математики в научно-техническом процессе и современном производстве.
На примере самых различных задач на моделирование мы можем увидеть,
какие различные умения, навыки формируются в процессе изучения
математики.
Например, при решении задач с параметрами развивается
способность абстрагировать, умение делать выводы, умение анализировать
объект. Развивающие задачи встречаются во всех областях математики.
Мы обратили внимание на задачи с параметрами, которые с одной стороны
являются знакомыми, так как встречаются в учебных ситуациях, с другой
стороны – они содержат параметр, т.е. требуют исследовательского
подхода. Для развития математического мышления эти задачи являются
очень важными. Применяя различные подходы решения задач с
параметрами, мы достигаем развития определенных умственных навыков у
учащихся. В частности, рассмотрим примеры.
Задача №1. При каких значениях параметра a , сумма квадратов
1
корней уравнения 4 x 2 − 28 x + a = 0 равна 22 .
2
28
a
a
Решение. x12 + x22 = ( x1 + x2 ) 2 − 2 x1 x2 = ( ) 2 − 2 = 49 − .
4
4
2
1
a
Приравняем x12 + x22 = 22 = 49 − ⇒ a = 53 .
2
2
Однако если проведем проверку, то 4 x 2 − 28 x + 53 = 0 – корней нет.
Отсюда можем сделать очень важный вывод, что теорема Виета не
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обеспечивает существование корней. Просто формулировка этого правила
не всегда запоминается, а на конкретном примере с допущенной ошибкой
лучше запомнится. В ходе решения подобной задачи у человека
вырабатывается привычка к системному и упорядоченному труду.
Приведем еще один пример.
Задача №2. При каких a существует решения системы?
 x 2 + (5a + 2 ) x + 4a 2 + 2a < 0
 2
 x + a 2 = 4

Решение. Метод: параметр – равноправная переменная.
(x + 4a + 2 )(x + a ) < 0
 2
2
x + a = 4

Используем геометрические образы заданных выражений. Первое
уравнение (неравенство) задает две прямые, которые делят плоскость на
четыре части, две из которых удовлетворяют неравенству. Второе
уравнение – окружность.
Общим решением системы будут дуги окружностей, принадлежащие
указанным частям плоскости.
x = −a

x2 + a2 = 4

x =−4a − 2
a3 = 0

Ответ: a ∈  − 2 ; −


a1, 2 = ± 2

16 a + 16a + 4 + a 2 =4
16
a4 = −
17
2

(

)

16 
  0; 2 .
17 

Заметим, что такая задача, кроме математических приемов, развивает
воображение, формирование пространственных представлений, т.е.
подобные задачи вырабатывают способность абстрагировать. Таким
образом, можем сделать вывод, что задачи с параметрами хорошо
развивают различные навыки и умения учащихся.
Литература
1. Саранцев Г.И. Цели обучения математике в средней школе в
современных условиях / Г.И. Саранцев // Математика в школе. – 1999. –
№ 6. – С.36-41.
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ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ
ПРО НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ
М.В.Максимовська,
студентка,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
м. Київ,УКРАЇНА
E-mail: maxulyamak@mail.ru
Науковий керівник: В.Г.Бевз, доктор пед. наук, професор
Необхідність порівнювати число предметів одного виду з числом
предмета іншого виду з'явилася у зв'язку із зародженням обміну
продуктами праці. На цьому етапі виникли поняття «більше», «менше»,
«стільки ж» або «дорівнює».
Визначати, яке з двох чисел більше, а яке — менше, люди вміли ще
до нашої ери. В «Основах» Евкліда (ІІІ ст. до н. е.)доведено нерівність, яку
тепер прийнято записувати так:
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
≥ √𝑎𝑎𝑎𝑎.
2
Тільки під а і b тоді розуміли не довільні додатні числа, а довжини
відрізків; доведення пропонувалось суто геометричне і без знаків
нерівності. Він також доводить, що середнє геометричне двох додатних
чисел не більше їх середнього арифметичного і не менше їх середнього
гармонійного, тобто що вірна нерівність
2𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
≤ √𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 ≤
.
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
2
Архімед (III в. до н. е.), займаючись обчисленням довжини кола,
встановив, що «периметр будь-якого кола дорівнює потроєному діаметру з
надлишком, який менше сьомої частини діаметра, але більше десяти
сімдесят перших». Тобто Архімед довів подвійну нерівність, Яку тепер
записують так:
У творі Паппа Александрійського «Математичне зібрання» (ІІІ ст.
н.е.) для додатних чисел доводиться таке твердження.
Якщо a · b > c · d, то a · d > c · b.
Знаки «<» і «>» вперше запровадив англійський математик Т.Гарріот
у 1631p. Хоча знаки нерівності запропоновано пізніше від знаку рівності,
використовуватися вони почали раніше, оскільки друкували їх,
користуючись буквою V, а знаку рівності «=» на той час у типографії ще
не було. Існують різні теорії про виникнення знаків « ≤; ≥; <; > » та «=». Одна
з них полягає в тому, що ці знаки походять від знака рівності, який виник як
прообраз важільних терезів. Порушення рівноваги терезів змінювало
положення верхнього коромисла. Вістря добутого знака нерівності « > »
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направлялося в бік меншого числа, бо в цьому напрямі зменшувалася
відстань між коромислом терезів та їх основою.
Знаки нестрогих нерівностей запровадив у 1670 р. англійський
математик Дж. Валліс. Тільки риску він писав над знаком нерівності. Такі
знаки використовувалися рідко. У звичайному для нас вигляді знаки «≤» і
«≥» запропонував у 1734 р. французький математик П. Бугер.
Існують іменні нерівності. Їх використовують для доведення
багатьох математичних тверджень, зокрема, для доведення інших
нерівностей. Розглянемо деякі з них.
𝑎𝑎+𝑏𝑏
1.
≥ √𝑎𝑎𝑎𝑎, де 𝑎𝑎 > 0, 𝑏𝑏 > 0. Цю доволі відому нерівність між
2
середнім арифметичним і середнім геометричним двох додатних чисел,
яку можна поширити на випадок більшої кількості чисел, називають ще
нерівністю Коші.
2. Нерівність Коші — Буняковського:
2
𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎22 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛2 )(𝑏𝑏12 + 𝑏𝑏22 + ⋯ + 𝑏𝑏𝑛𝑛2 ) ≥ (𝑎𝑎1 𝑏𝑏1 + 𝑎𝑎2 𝑏𝑏2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑛𝑛 )2 ,
де 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , … , 𝑎𝑎𝑛𝑛 ; 𝑏𝑏1 , 𝑏𝑏2 , … , 𝑏𝑏𝑛𝑛 — довільні дійсні числа.
3. Нерівність Бернуллі: (1 + 𝑥𝑥)𝑛𝑛 ≥ 1 + 𝑛𝑛𝑛𝑛, де x ≥ –1, n — натуральне
число.
Теорія систем лінійних нерівностей виникла під впливом робіт
М.В.Остроградського з аналітичної механіки, робіт П.Л.Чебишева з теорії
наближення функцій та робіт Г.Ф.Вороного з теорії чисел. Саме,
М.В.Остроградський показав, що дослідження рівноваги системи
матеріальних точок з звільняють зв'язками зводиться до вивчення систем
лінійних нерівностей. Роботи М.В.Остроградського потім були продовжені
фахівцями з аналітичної механіки, які встановили ряд основних
властивостей систем лінійних нерівностей.
В даний час теорія систем лінійних нерівностей являє собою досить
велику і далеко розроблену розділ теорії нерівностей, а результати і
методи цієї теорії мають широкі програми як в самій математиці, так і в
суміжних дисциплінах.
Література
1. Бевз В.Г. Практикум з історії математики: навч. посібник для
студентів фіз.-мат. факультетів пед. університетів / В.Г.Бевз. – К.: НПУ
імені М.П.Драгоманова, 2008. – 312 с.
2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч.
закл. / Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. — К.: ЗодіакЕКО, 2009. — 288 с.
3. Глейзер Г.И. История математики в школе. 7 – 8 кл.: пособие для
учителей / Г.И.Глейзер. – М.: Просвещение, 1982. – 240 с.
4. Кравчук В.Р. Алгебра: підручник для 9-го класу / В.Р.Кравчук,
М.В.Підручна, Г.М.Янченко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ
ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗАДАЧ
А.О.Малій,
студентка,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
м. Черкаси, УКРАЇНА
Науковий керівник: І.М.Богатирьова, канд. пед. наук, доцент
Однією із педагогічних технологій навчання, що отримали широке
впровадження останнім часом, є пошукова технологія. Дана технологія
спрямована на розвиток навчально-пошукової діяльності учнів, під якою
розуміють творчій процес розв’язування учнями задачі з попередньо
невідомим результатом, що передбачає отримання нового способу
розв’язання на основі однієї задачі, яку розв’язують різними способами.
Порівняння цих способів розв’язування на дає можливість учням виявити
серед них найбільш раціональний і підводить їх до думки, що необхідно
проводити більш глибокий аналіз умови.
На думку В. О. Далінгера [3], процес організації пошукової чи
пізнавальної діяльності учнів, що припускає їхню самостійність при
виконанні завдання, спирається на проведення навчального дослідження.
Для організації на уроці навчального дослідження доцільно
використовувати евристичні прийоми розв’язування задач [2]. Наприклад,
у якості іншого, нестандартного способу розв’язування алгебраїчних задач
можна запропонуємо учням використовувати геометричний метод,
сутність якого полягає у застосуванні геометричних понять [1]. За
допомогою геометричної методу можна розв’язувати: сюжетні задачі,
обчислювати значення тригонометричних функцій, розв’язувати системи
рівнянь тощо.
Розглянемо застосування геометричного методу до обчислення
значень тригонометричних функцій заранніх кутів. Ідея даного методу
полягає у наступному:
1) дібрати трикутник, який відповідає умові задачі, тобто містить або
необхідні кути, або необхідні кути можна отримати після
виконання додаткової побудови;
2) виділити прямокутний трикутник;
3) визначити значення необхідної тригонометричної функції кута за
допомогою співвідношення в прямокутному трикутнику;
4) сформулювати відповідь.
Наведемо приклад розв’язування задачі 1 різними способами.
Задача 1. Знайдіть tg15° .
Розв’язання. Розв’язувати задачу можна двома способами:
алгебраїчним (виконуючи перетворення за допомогою тригонометричних
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формул) і геометричним.
Спосіб 1 (алгебраїчний).

3
−1
3−2
tg 60° − tg 45°
2
= 2− 3.
=
=
tg15° = tg (60° − 45°) =
1 + tg 60° ⋅ tg 45°
3 2+ 3
1+
2
Спосіб 2 (геометричний).
Розглянемо рівнобедрений трикутник АВС (АВ = ВС) з кутом АВС,
рівним 30° (рис. 1).

Рис. 1

Проведемо в трикутнику АВС висоти AD та BE.
Розглянемо трикутник АDB (∠ D = 90º). Нехай AD = 1, тоді AB = 2, а
BD = 3 . Звідси CD = 2 − 3 . Розглянемо трикутник АDС (∠ D = 90º).

CD 2 − 3
CD
=
= 2− 3.
і ∠CAD = 15° . Отже, tg15° =
AD
1
AD
Відповідь: 2 − 3 .
За рис. 1 можна не лише знайти значення sin 15°, cos15° і ctg15° , а й
розв’язати більш складні задачі. Наприклад, задачі 2 і 3.
Задача 2. Знайдіть ctg 30° + ctg 75° .
Задача 3. Перевірте, чи виконується рівність
tg 75° − 4 sin 30° = ctg 30° .
∠CAD =
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Н.Мартыненко,
студентка,
Криворожский пед. институт государственное высшее учебное заведение
«Криворожский национальный университет»,
г. Кривой Рог, УКРАИНА
E-mail: mnr_92@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Богатынская, старший преподаватель
Как известно, отношение к учебно-воспитательному процессу со
стороны многих учителей математики является, к сожалению, достаточно
формальным. Учителя, зачастую, относятся к своей работе, как к средству
заработка, не осознавая истинное призвание учителя. Учебновоспитательный процесс в обычных общеобразовательных школах
проходит шаблонно, скучно и не интересно. Обыденные уроки изо дня в
день, вызов к доске учеников, чей уровень знаний выше среднего, простое
просиживание на задних партах тех детей, которым мало что понятно, и
нет желания со стороны учителя опять объяснять материал индивидуально,
опираясь на нехватку отведенного учебного времени. Все это из года в год
происходит в каждой школе, что неизбежно приводит к формализму.
Многие учителя не хотят учитывать индивидуальные и возрастные
особенности своих воспитанников, их возможности и интересы. Таким
учителям проще просто провести урок, не проанализировав, как усвоили
его дети, в чем у них могли возникнуть трудности, каждый ли понял
материал.
Наши учителя могут проявить себя и с другой стороны, показав, как
они отлично контролируют учебный процесс, проводят интересные,
познавательные уроки только (!) в присутствии администрации или коллег
с других школ. Именно тогда учителя стараются проявить свое
«мастерство» и красноречие, имея при этом корыстные помыслы. Ведь на
таких открытых уроках они стараются не упасть лицом в грязь при
коллегах, использовать в своей работе наглядности, оборудование, и при
этом опять-таки работают с теми детьми, которые не подведут, смогут
хорошо ответить на вопросы и решить задачи. И тогда у коллег сложится
впечатление, что и все дети класса так же хорошо знают материал, могут
решать задачи, упражнения; и никто не усомнится в педагогическом
профессионализме такого учителя.
Как считает Е.И.Скафа [3], главной задачей на сегодняшний день
общеобразовательных школ, профильных классов или школ с
углубленным изучением математики является создание оптимальных
условий для раскрытия и развития творчества, математических
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способностей и талантов учеников, которая в значительной мере зависит
от самого учителя, его умения целенаправленно организовать и управлять
эвристической деятельностью учеников. Осуществить организацию и
руководство формирования такой деятельности в рамках традиционного
обучения невозможно. Те методы, которые используют учителя в своей
работе, противоречат потребностям школьников в самореализации,
необходимости решения насущных проблем.
Для решения этой проблемы призвано эвристическое обучение. При
этом роль учителя сводится к координации и помощи в организации
деятельности своих воспитанников. Учебно-познавательная деятельность
осуществляется каждым ребенком отдельно, в соответствии с его
особенностями. Каждый ребенок имеет право на осознанный и
согласованный с учителем личностный выбор основных компонентов
своего образования: цели, содержания, средств, форм и методов обучения,
а также системы контроля и оценки результатов [1].
Поскольку
современная
школьная
система
образования
ориентирована на личностный подход в обучении, то и применяя в своей
деятельности различные технологии, необходимо ориентироваться на
личность школьника, на развитие его интеллектуальных и творческих
задатков, на их предыдущий опыт, на формирование эвристической
деятельности [3]. Ведь именно решение эвристических задач развивает
интуицию, дарит ученикам возможность проявить себя, дарит им так
называемое «чувство успеха», которое и способствует их дальнейшей
заинтересованности в изучении математики [2].
Такие задачи требуют нестандартного подхода, понимания, как
математических зависимостей, так и их прикладного содержания при
рассмотрении различных явлений и процессов окружающего мира.
Правильный подбор эвристических задач может подстегнуть ребенка к
самостоятельному изучению того или иного аспекта в математике,
который будет необходим ему при решении конкретной задачи. Это будет
стимулировать учеников к индивидуальной и исследовательской работе,
прибегая, при необходимости, к помощи учителя и сотоварищей.
Литература
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РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ
У СТУДЕНТІВ-МАТЕМАТИКІВ
Я.Мудранова,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: Yanysiya@ mail.ru
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор пед.наук, профессор
Важливою складовою інтелекту є просторове мислення,
сформованість якого служить неодмінною умовою успішності будь-якого
виду предметної діяльності студента.
Просторове мислення – це такий вид розумової діяльності, який
забезпечує створення просторових образів і оперування ними в процесі
вирішення практичних і теоретичних завдань. Студент, що приступає до
систематичного вивчення аналітичної геометрії, потребує розвитку його
просторових уявлень і особливо системно-просторового мислення.
Просторове мислення – це специфічний вид розумової діяльності, яка має
місце у вирішенні завдань, що вимагають орієнтації у практичному і
теоретичному просторі.
Просторова уява – людська здатність чітко уявляти тривимірні
об'єкти в деталях і колірному виконанні.
Високий рівень просторового мислення є необхідною умовою для
вирішення професійних завдань. Серед дисциплін математичного циклу у
вищій школі, геометрія має найбільший потенціал для розвитку просторового
мислення, тим не менше, як показують результати досліджень В.А.Гусєва,
В.І.Далингер, В.В.Орлова, В.А.Панчіщіной, Н.С.Подходовой, він реалізується
не повною мірою. Зокрема, аналітичний виклад теорії в підручниках для ВНЗ
не дозволяє повністю реалізувати можливості курсу геометрії у розвитку
просторового мислення майбутніх педагогів математики. Більшість з них
спрямовані в основному на розвиток логічної складової мислення. Між тим,
саме формування геометричних понять представляє великі можливості для
розвитку просторового мислення майбутніх педагогів математики.
Формування геометричних понять буде значно успішніше, якщо
воно буде супроводжуватися образами, створеними за допомогою
комп'ютера. Використання педагогічних програмних засобів у навчанні
геометрії дозволяє економити аудиторне навчальний час і раціонально
організувати самостійну роботу студентів.
Отже, для досягнення результату розвитку просторового уявлення
необхідно застосовувати при навчанні аналітичної геометрії наочні, зокрема
комп’ютерні, матеріали, які допоможуть студентам максимально засвоїти
теорію, а тому, ми отримаємо конкурентоспроможних спеціалістів.
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ПРИЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОШИБОК УЧЕНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Д.Мурмилова,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
E-mail: myr04ka_93@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Успех работы учителя математики в большей мере зависит от того,
насколько вовремя он выявляет и оперативно устраняет недостатки в
знаниях учеников. Важно, что именно профилактическая работа
предотвращает появление ошибок. Данной теме уделяли внимание
Г.П.Бевз, З.И.Слепкань, Н.А.Тарасенкова и др.
В работах авторов описано, что причины возникновения ошибок у
учащихся в процессе обучения могут быть разнообразны, так как они
связаны с психологическими, педагогическими и методическими
особенностями самого процесса обучения.
Ориентируюсь на работы Н.А.Менчинской [1], З.И.Слепкань [2],
И.Я.Субботина и М.С.Якира [3] мы выделяем общие методы
предотвращения и устранения ошибок учеников.
1. Формирование правильной математической речи. Полезным в
обучении является умение учеников строить математическую модель
реальной задачи, читать графики и формулы на языке, на котором они
говорят.
2. Формирование
понимания
логических
связей
между
математическими понятиями. Такие связи проявляются, в частности, для
взаимно обратных операций. Базируется на возникновении в мышлении
прямых и обратных ассоциаций.
3. Формирование умения учеников пользоваться аналогией и
сравнением. Аналогия помогает лучше и легче осознать программный
материал, улучшить его запоминание, свести количество запоминаемых
утверждений и формул к минимуму и тем самым предотвратить многие
ошибки. Аналогии являются важным источником ассоциаций.
4. С помощью приемов самоконтроля. Для обучения учеников
самоконтролю предлагается наглядный контроль со стороны учителя,
взаимоконтроль учеников – на этой основе – самоконтроль каждого
ученика. Необходимо специально научить учеников конкретным приёмам
самоконтроля.
5. Провокационные задачи.
1). Задачи с ошибкой в рассуждении. Провоцируют такие ошибки
учащихся, как неправильность речи. Именно такие заблуждения учитель
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предлагает учащимся в виде провоцирующей задачи, которая начинается
со слов «Верно ли, что…?» и содержит рассуждение с ошибкой. В качестве
таких задач можно использовать софизмы. Следовательно, провокация в
задачах данного вида появляется в ошибках и пробелах при анализе
доказательств софизмов или рассуждений, содержащих ошибку.
2). Задачи, побуждающие к применению неверных аналогий.
Провоцируют ошибку, которая «возникает за счет неоправданного
распространения учащимися предшествующего опыта на новый объект
при применении неверных аналогий».
3). Задачи, содержащие противоречие в условии. Могут
предупредить ошибки учащихся, связанные с работой над математическими объектами, которые не существуют при заданных условиях. Если
учащиеся решают такую задачу, то происходит выход за границы
применимости теоремы, свойства.
4). Задачи на стереотип действий (тестовые задания). Тестовое
задание будет провоцирующим, если среди предложенных вариантов
ответа будет не один правильный. Учащимся необходимо в таком случае
не выбирать правильный ответ, а анализировать каждый из предложенных
вариантов.
5). Задачи,
содержащие
неоднозначное
решение.
Могут
использоваться для предупреждения ошибок, связанных с использованием
допущений, которые не оговорены условием. Для предупреждения таких
ошибок необходимо решать задачи, условие которых «навязывает»
учащимся одно решение, а на самом деле их несколько.
6). Задачи на выбор ответа по предложенному чертежу. Если в
задаче предлагается выбрать ответ, глядя на рисунок, то возможны
зрительные ошибки. Провокация заключаться в том, что если ученик не
понимает определение или теорему, то чертеж может подтолкнуть его к
выбору неправильного решения.
Нами создана система задач для 7 класса, которая отражает все
перечисленные направления.
Систематическое использование в процессе обучения выше
указанных методов предотвращения ошибок и их устранения позволяет
качественно повысить уровень обучения, а, следовательно, и уровень
математической подготовки учеников.
Литература
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ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
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г. Симферополь, УКРАИНА
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Научный руководитель: Ф.В.Шкарбан, ст. преподаватель
В мире сложных теорем, доказательств, формул, утверждений часто
студенты не могут найти решение поставленных задач. На помощь к
студентам и преподавателям приходят эвристические формы и методы
обучения, позволяющие сформировать у учащихся новые образовательные
результаты. В частности, к эвристическим формам обучения относятся
деловые игры. Использование такого рода игр дает множество положительных
аспектов, активизирует учебно-познавательную деятельность, и имеет
мотивационный характер при изучении различных дисциплин.
Современное развитие информационных технологий дает новые
возможности для преподавания. В данной работе рассмотрены
положительные стороны применения интерактивной доски на занятиях по
дисциплине «Математический анализ» с использованием игры
«Математический квест».
«Математический квест» является интересной интеллектуальной
игрой. По условиям игры определяется сюжет, для продвижения по
которому участники поэтапно решают умственные задачи.
Занятие проводится в группе из 25-30 человек. Преподаватель делит
студентов на три-четыре команды, выбирая в одну из них наиболее
сильных студентов. Они назначаются главной командой. Командам
предлагается решить задачу, требующую основных математических
знаний. Общий исход игры зависит от скорости и правильности
выполнения каждым участником заданий на своем этапе. Время
ограничивается в зависимости от сложности задания. Участникам также
запрещается
пользование
учебниками,
интернет-источниками,
компьютерами или телефонами. Раздаточным материалом являются
пронумерованные по заданиям оценочные листы, которые проверяются
при подведении результатов игры.
После получения задания, участники команд распределяются по
этапам. Главная команда использует интерактивную доску. Остальные –
записывают решения на оценочных листах. Например, «Математический
квест» можно провести на итоговом занятии раздела исследования функции.
Этапы для решения задачи соответственно будут следующими [1]:
1) определение области существования функции;
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2) исследование функции на четность, нечетность и периодичность;
3) нахождение точек пересечения графика функции с осями
координат;
4) нахождение промежутков знакопостоянства функции;
5) нахождение производной функции, области определения
производной, критических точек;
6) нахождение промежутков возрастания, убывания, точек
экстремума и экстремумов;
7) нахождение промежутков выпуклости функции и точек перегиба;
8) исследование поведения функции на бесконечности и в
окрестности точек разрыва;
9) построение графика и вычисление значения функции в некоторых
промежуточных точках.
В результате каждая команда сдает решение своей задачи. При
подведении итогов все решения просматриваются, анализируются и
оцениваются.
Можно выделить следующие положительные аспекты применения
интерактивной доски на данном занятии:
• более слабые студенты при возникновении трудностей могут
посмотреть способы решения данного этапа задачи сильными студентами
главной команды;
• возможность сохранения решений каждого этапа игры, что
позволяет после проведения игры проанализировать применяемые методы
и правильность выполнения.
Эта игра, во-первых, закрепляет математические знания и
практические навыки, быстроту и правильность решения подобных задач.
Во-вторых, укрепляет умение работать в команде, развивает
внимательность,
сообразительность,
воспитывает
ответственность
участников, так как от каждого зависит общий исход игры.
Таким образом, применение игр на математических дисциплинах
повышает активность студентов. Студенты работают в команде для
решения важнейших задач, нестандартных проблем, требующих основные
математические знания, творческие дедуктивные способности и
совместные навыки аргументации, а также поощряют использование
различных стратегий для решения сложных математических задач.
Использование
интерактивной
доски
делает
занятия
более
занимательными, доступными и интересными.
Литература
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ
Н.В.Назаренко,
доцент,
Маріупольський державний університет,
м. Маріуполь, УКРАЇНА
E-mail: spreenn@rambler.ru
Курс інформатики представляється дисципліною з яскраво
вираженим міжпредметним характером, найбільш значні ці зв’язки з
математикою. Тісний зв’язок інформатики та математики існує в силу того,
що мається загальна тенденція до використання абстракцій і символічних
уявлень.
Застосування комп’ютера дозволяє ефективно вивчати багато
розділів курсу математики і є одним із значних інструментів вирішення
математичних завдань. При цьому змінюється мотивація всіх видів
діяльності. У ході пізнавальної діяльності проявляється взаємозв’язок
предметів і явищ навколишнього світу, системність знань. Так само під
час вивчення інформатики необхідна математична основа. Завдання
вчителя інформатики на уроках сформувати в учня інформаційну
компетентність – один з основних пріоритетів у сучасній освіті, який
носить загальнонауковий і загальноінтелектуальний характер. Це поняття
включає в себе цілісне світорозуміння і науковий світогляд, що заснований
на розумінні можливості математичного опису єдності основних
інформаційних законів у природі і суспільстві, перетворення на практиці
інформаційних об’єктів за допомогою засобів інформаційних технологій, і
етичні, правові норми поведінки людей в інформаційному просторі.
Комп’ютер – універсальний засіб, тому його можна застосовувати в
якості калькулятора, тренажера, як засіб контролю та оцінки знань, засіб
моделювання, як електронний підручник.
Міжпредметні зв’язки інформатики та математики базуються на
теорії побудови математичних та інформаційних моделей. А це сприяє
розвитку в учнів та студентів активізації пізнавальної діяльності,
формуванню мотивації до навчання, застосування узагальнених прийомів
мислення, розвитку творчих здібностей.
Технологія комп’ютерного моделювання є однією з найбільш
продуктивних технологій сучасного наукового підходу, наближає процес
навчання до реального процесу пізнання навколишнього світу.
Введення інформатики дало можливість зняти багато пізнавальних
труднощів, які виникають у процесі навчання, викликати інтерес у учнів та
студентів до математичних проблем, показати можливість їх вирішення
новими, нестандартними методами: алгоритмізацією вирішення складних
завдань на комп’ютері, можливістю змоделювати і наочно побачити на
96

ІІІ Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

екрані дисплея математичні процеси і керувати цими процесами і т. д.
Використання нових інформаційних технологій дозволяє вирішувати
завдання нетрадиційними способами, а також вирішувати прикладні
завдання, які раніше не могли розглядатися в силу складності
математичного апарату. Так, в курсі математики учні та студенти
розглядають рівняння, які мають точні рішення. Однак у реальній практиці
рішення більшості рівнянь не може бути записано в явному вигляді. Їх
рішення знаходиться тільки наближеними методами. Використання
електронних таблиць дозволяє розв’язувати рівняння наближеними
методами і задачі оптимізації з багатьма змінними і обмеженнями.
Причому, це стає доступним і тим учням, які володіють технікою
створення програм недостатньо добре. Головним етапом стає не розробка
програми, а постановка задачі (запис обмежень, завдання точності
рішення) і дослідження отриманих результатів.
І навпаки. На заняттях з інформатики під час вирішення багатьох
завдань, наприклад, побудови графіків функцій та поверхонь, вирішення
матриць, студенти повинні спочатку згадати математичні основи
вирішення цих завдань. Наприклад, для знаходження оберненої матриці,
студент спочатку згадує математичну формулу, вирішує завдання у зошиті.
Потім, користуючись програмою Microsoft Excel, вводить функцію МОБР
та знаходить засобами табличного процесору вирішення поставленого
завдання. Порівнює отримані результати. Таке саме завдання можна
поставити і на уроці математики, де спочатку завдання повинно бути
вирішено у зошиті, а потім – засобами комп’ютерної техніки. Дуже
доречним буде використання табличного процесору Microsoft Excel на
заняттях з математики під час вивчення теми «Тригонометричні функції та
їх графіки».
Такий самий зв’язок спостерігається і при вивченні окремої
дисципліни з програмування, чи теми програмування в рамках дисципліни
інформатика. Студент отримує завдання написати програму для
знаходження, наприклад, кореня рівняння методом ділення відрізку навпіл.
Спочатку він пригадує основні формули та записує їх у зошиті, потім пише
загальний хід рішення, як він робив на заняттях з математики. Після цього
складає алгоритм та вводить програму до комп’ютера. Знову ж таки,
вчитель математики може поставити завдання, наприклад, знайти корені
звичайного квадратного рівняння за допомогою дискримінанта спочатку у
зошиті, а потім – засобами комп’ютерної техніки.
Таким чином, міжпредметність – це сучасний принцип навчання,
який впливає на відбір і структуру навчального матеріалу цілого ряду
предметів, зокрема, математики та інформатики, посилює системність
знань учнів та студентів, активізує методи навчання, орієнтує на
застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи
єдність навчально-виховного процесу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧНІВ У ВАРІАЦІЙНИХ ПАРАХ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Я.Наконечний, О.Дарченко,
студенти,
Вінницький держ. пед. університет ім. Михайла Коцюбинського,
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Сучасному навчально-виховному процесу притаманні недооцінка
значення спілкування школярів для розв’язування провідних задач і
завдань на уроках математики, відсутність цікавих для учнів форм та
методів організації навчальної діяльності тощо. Розв’язанню цієї
проблеми, на думку фахівців, сприяє впровадження інтерактивних
технологій навчання на уроках математики, зокрема парної роботи учнів.
Результати опитування вчителів та практика свідчать про те, що в
реальному навчанні тільки невелика кількість вчителів використовує
інтерактивні методи. Нестандартні уроки проводяться дуже рідко,
найчастіше під час перевірок та атестацій, коли від учителя очікують на
щось цікаве, незвичайне.
Застосування інтерактивних технологій навчання у школі варто
розпочинати з роботи в парах. Робота в парах – це усне, письмове або
практичне виконання навчальних завдань двома учнями в умовах синхронної
роботи усіх пар [1]. Саме в процесі роботи в парах учні отримують можливість
говорити, обмінюватися думками. Така форма роботи не потребує великих
коштів для реалізації, займає небагато часу для підготовки та з легкістю
використовується на уроках. Проблема неготовності учнів до подібної форми
організації навчального процесу, з якою може зіткнутися вчитель, долається
досить швидко. Технологія роботи в парах ефективна при вивченні будь-якого
навчального матеріалу. Її можна використовувати на різних етапах уроку,
зокрема і на етапі перевірки самостійно виконаного завдання, в тому числі й
домашнього, коли вчитель пропонує звірити відповіді до завдань і в разі
розходження, довести правильність своєї відповіді.
На уроках математики для роботи в парах учитель може давати
учням наступні завдання:
• спільно проаналізувати та обговорити алгоритм розв’язання
прикладу (задачі), а потім самостійно записати розв'язання в зошит;
• розглянути і проаналізувати запропоновані вчителем з
підручника чи спроектовані на екран або написані на картках різні способи
розв’язання завдань;
• обговорити відповіді на запитання вчителя;
• здійснити взаємоперевірку математичного диктанту чи
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самостійної роботи;
• розробити запитання до інших учнів класу;
• сформулювати підсумки навчального заняття тощо.
Парну роботу учнів можна організовувати з використанням трьох
видів пар: статичної, динамічної і варіаційної. Варіаційна пара – це варіант
колективної роботи в малих групах з чотирьох учнів. Кожен учень працює
то з одним, то з іншим учнем з четвірки. При цьому здійснюється обмін
матеріалами, варіанти яких будуть опрацьовані кожним членом
мікрогрупи. Таку форму роботи учнів можна використовувати як на
уроках розв’язування задач, так і під час вивчення нового матеріалу.
Розглянемо яким чином можна організувати вивчення нового матеріалу з
використанням роботи учнів у варіаційних парах. Мета роботи в парах на
такому уроці - забезпечити найбільш повне засвоєння теми кожним учнем.
Спочатку учням пропонується прочитати відповідний параграф у
підручнику. Після цього вони об’єднуються у команди з чотирьох учасників.
Кожен із четвірки отримує дві картки: одна з запитаннями та завданнями, а
друга – картка-підказка з відповідями на поставлені запитання та вказівками
до розв’язування завдань. Усім учням із четвірки пропонуються картки із
різними запитаннями та завданнями. Для зручності ці картки різного
кольору. Після того, як учні змогли дати відповіді на запитання своєї картки,
вони починають працювати в парах. Кожен учень працює то з одним, то з
іншим учнем з четвірки. При цьому він має знайомити напарника зі своїм
завданням і його розв’язанням, вислухати розв’язання завдань товариша.
Після чого обмінятися картками (завданнями) та спілкуватися з учнем, що
має картку кольору, якого у нього ще не було, і знову кожен з однокласників,
що зустрілися, розказує зміст та розв’язання завдання, яке одержав від
попередньої зустрічі і т.д. Процес закінчується, коли кожен учень розв’язав
завдання на картках усіх чотирьох кольорів. За таких умов учень у першій
парі вислуховує пояснення товариша певного блоку інформації, а в наступній
парі він уже сам має пояснити цей матеріал іншому учню. Запитання та
завдання на картках складено таким чином, щоб внаслідок обговорення
запитань та розв’язання завдань усіх чотирьох карток учні змогли засвоїти
матеріал усієї теми.
За умов такої роботи всі діти в класі отримують рідкісні за
традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в
парах сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись,
критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.
Література
1. Дудар І.Й. Активізація мислення учнів за допомогою
інтерактивних технологій навчання / І.Й.Дудар // Математика в школах
України. – 2008. – № 1. – С. 18-20.
2. Новицька Л.Б. Інтерактивні методи навчання математики /
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
Т.В.Непомняща,
асистент,
Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ
«Донецький національний технічний університет»,
м. Горлівка, УКРАЇНА
E-mail: tanyanepomn@mail.ru
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор пед. наук, професор
Активізація пізнавальної діяльності студентів є однією з
найактуальніших проблем сучасної педагогічної науки і практики. Це повною
мірою стосується й інженерної освіти. Молоді фахівці, приходячи на
виробництво, мають системно і творчо мислити, засвоювати великий обсяг
інформації. Вимоги до інженерів підштовхують технічні виші до пошуку
шляхів активізації пізнавальної діяльності студентів, що дозволить не лише
покращувати сприйняття програмного матеріалу, але й розвивати творче
мислення, стимулювати прагнення до самостійного розв’язання проблем. Ми
повністю погоджуємося з думкою К.В.Власенко та І.М.Реутової, які
стверджують, що «ефективність інженерної праці визначається особливою
підготовкою фахівця, пов’язаною з оволодінням спеціальними засобами,
методами і сумою технологічних знань, з виробленням умінь і навичок
інженерного пошуку [1, 51]. Для активізації пізнавальної діяльності необхідно
використовувати інноваційні методи навчання, зокрема, метод проектів.
Метою доповіді є висвітлення авторського досвіду використання
методу проектів у навчанні математичних дисциплін студентів вищих
технічних навчальних закладів.
У процесі навчання дисципліни «Теорія ймовірностей» ми
запропонували студентам проект «Оцінка надійності Інтернет-паролів
засобами теорії ймовірностей». Для роботи було створено ініціативну групу (5
осіб) з числа студентів, що висловили бажання працювати над даним
питанням. На виконання роботи було відведено 3 тижні. Щотижня викладач
проводив консультації (наради), на яких студенти звітували про хід виконання
завдання, демонстрували свої розрахунки. Під час першої наради у процесі
спільного обговорення було конкретизоване завдання: виробити рекомендації
щодо створення паролів для захисту електронної пошти та Інтернет-ресурсів
від атаки хакерів. У процесі роботи студенти підрахували загальну кількість
можливих паролів ICQ, Skype, деяких соціальних мереж та дійшли висновку,
що надійність парольного захисту забезпечується надзвичайно великою
кількістю можливих кодів. Але люди схильні використовувати «прості»
паролі, в яких відображено дату народження, ім’я, прізвище, відомі слова, що
дає змогу хакерам «зламати» захист за допомогою програм, що «підбирають»
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паролі. Саме тому було вироблено рекомендацію: створювати паролі тільки за
допомогою спеціальних програм, що мають назву генераторів паролів.
Результати проекту презентувалися під час практичного заняття. Студенти, які
працювали над проектом, відзначили, що їм сподобалася така діяльність не
лише тому, що цікавою є тема, але й тому, що вони мали змогу самостійно
обирати напрямок пошуку, їм не нав’язувалися конкретні задачі, як це
зазвичай робиться у процесі навчання математики.
У межах дисципліни «Вища математика» ми запропонували
студентам автомобільно-дорожнього інституту підготувати проект за
темою «Використання золотого перерізу в автомобілебудуванні». Для
роботи над проектом студенти, за бажанням, об’єдналися у робочу групу,
що складалася з п’яти осіб. Група мала місяць на підготовку.
В якості координатора проекту виступав викладач. Щотижня він
проводив консультації (наради), на яких студенти звітували про хід
виконання завдання. Також тричі на тиждень студенти мали змогу
консультуватися з викладачем у Skype (час консультацій встановлювався з
урахуванням потреб студентів). Остання нарада була присвячена
підготовці до виступу на підсумковому занятті. Координатор (викладач)
аналізував спосіб і форму представлення результатів дослідження, давав
поради, наприклад, додати фото автомобілів.
Відзначимо, що зв’язок завдання з професією настільки зацікавив
майбутніх інженерів, що серед тих, хто забажав брати участь у проекті,
були й такі студенти, які зазвичай не виявляють активності у навчанні
математики. Учасники робочої групи самостійно розподіляли обов’язки.
Про результати роботи студенти звітували на практичному занятті,
використовуючи для наочності мультимедійний проектор. Електронні
презентації містили фото автомобілів. Ті члени академічної групи, які не
брали участь у проекті, слухали звіт з зацікавленістю, ставили запитання.
Вони зазначали, що їм дуже сподобалася доповідь.
Вважаємо, що робота над проектами має велике позитивне
педагогічне значення, оскільки активізує пізнавальну діяльність студентів.
На етапі самоаналізу, а потім захисту проекту студенти найдетальнішим
чином аналізують логіку, обрану проектувальниками, причини невдач
тощо. Розуміння помилок мотивує до повторної діяльності [2, 74]. Такий
досвід творчого пошуку, аналізу, безумовно, знадобиться майбутнім
інженерам у професійній діяльності.
Література
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УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «МНОГОГРАННИКИ»
В МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССАХ ЛИЦЕЕВ
И.Нестеренко,
магистрант,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: nestivan25@gmail.com
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
В современных условиях особое значение приобретает проблема
эффективности и результативности учебного процесса. Чтобы учебный
процесс был таковым в его основе должен лежать принцип активности и
самостоятельности обучающихся. Как отмечает Т.И. Шамова: «Активность
в учении мы рассматриваем не как просто деятельное состояние ученика, а
как качество этой деятельности, в которой проявляется личность самого
ученика с его отношением к содержанию, характеру деятельности и
стремлением мобилизовать свои нравственно-волевые усилия на
достижение учебно-познавательных целей… Принцип активности в
обучении по своей сути выражает общее требование к организации
процесса обучения, в котором процесс учения представляет собой
самоуправляемую отражательно-преобразующую деятельность» [1].
Существует несколько взглядов на самостоятельную деятельность. По
мнению П.И. Пидкасистого самостоятельная работа с организационной и
содержательной сторон – это разнообразие типов учебных
производственных и исследовательских заданий, выполняемых под
руководством преподавателя), с целью усвоения различных знаний,
приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и
выработки системы поведения [2]. Таким образом, самостоятельную
работу можно рассматривать как средство организации познавательной
деятельности, непосредственно связанное с её содержанием. Система
управления познавательной деятельностью должна при этом строиться на
основе следующих принципов:
1. Знания, способы деятельности получаются не в готовом виде, а
осваиваются каждым обучающимся в результате активной, поэтапной,
целенаправленной, систематизированной, структурированной самостоятельной познавательной деятельности;
2. Обучающийся должен иметь опережающее представление о
результате своей деятельности. Для этого преподаватель должен до начала
процесса обучения построить систему знаний, способов деятельности,
систему задач, решать которые должен научиться каждый ученик.
Преподаватель формулирует цели изучения, которые перевоплощены в
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познавательные задачи, и способы проверки результатов;
3. В соответствии с целями обучения, учебными программами
эффективность обучения будет обеспечиваться адекватными методами
активизации и индивидуализации самостоятельной работы учеников.
Одним из результатов познавательной деятельности являются
знания. Если рассматривать содержательную сторону процесса овладения
дисциплиной, в частности, математикой при изучении темы
«Многогранники» в математических классах лицеев, то можно выделить
следующие группы содержания учебного материала:
1) общие сведения, первичное знание;
2) фундаментальные знания, охватывающие сущность понятий;
3) «прикладные знания». В соответствии с представленными
группами содержания учебного материала можно выделить следующие
компоненты учебно-познавательной деятельности учеников. Первым
компонентом является деятельность, направленная на изучение и
овладение основами теории по данной теме, включающая слушание,
чтение, конспектирование, осмысление и т.п. учебной информации под
углом зрения достижения определенных целей. Второй компонент – это
деятельность ученика, направленная на изучение методов решения задач,
показывающих состав и алгоритм практического применения основных
теоретических положений. В состав этой фазы познавательной
деятельности входят чтение, осмысление, выполнение действий по
образцу, структурирование решений, применение различных приемов
рационального применения типовых приемов и алгоритмов, составление
обобщенных предписаний, т.д. Третий компонент познавательной
деятельности – это деятельность по использованию приобретенных знаний
в процессе контроля и самоконтроля.
Опыт показывает, что эффективность и качество процесса изучения
предмета тем выше, чем лучше организована самостоятельная
познавательная деятельность. Поэтому основной задачей преподавателя
является оказать индивидуальную помощь каждому ученику в его работе
по созданию системы своих приемов мышления.
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МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
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Сучасний стан розвитку суспільства характеризується процесом його
активної інформатизації. За таких умов пріоритетним напрямком процесу
інформатизації сучасного суспільства стає інформатизація освіти, що
передбачає забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки
та оптимізації використання сучасних інформаційних технологій,
орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання,
виховання та розвитку підростаючого покоління. Зважаючи на це,
інтеграція інформаційних комп'ютерних і освітніх технологій повинна
стати новим етапом їх ефективнішого впровадження в систему української
освіти. На наш погляд, одним із способів такої інтеграції може стати
електронний підручник [1, c. 21].
Основним завданням електронного підручника – є не заміна
традиційного підручника, а саме подача та пояснення необмеженої
кількості навчальної інформації 1, c. 36].
Створення електронних підручників – складний процес, але
працювати з електронними підручниками легко та цікаво. На жаль, мало
ще електронних підручників з фізики ми маємо. Пропонуємо
ознайомитися з програмними засобами створення електронних
підручників, на прикладі: SunRav, еXе, eAuthor [1, c. 37].
Отже, програмна оболонка SunRav містить модуль розробки
електронного підручника SunRav BookEditor, модуль читання підручника
SunRav BookReader, модуль для створення, проведення та адміністрування
тестів SunRav TestOfficePro. Цю програму дуже легко і швидко можна
встановити на локальному комп’ютері, після чого викладач може
приступати до створення електронного підручника. Програма SunRav
дозволяє розробити окремий електронний підручник, який може бути
записаний на будь-який носій інформації. Для роботи з готовим
підручником не потрібно встановлювати додаткового програмного
забезпечення, необхідно просто подвійним клацанням запустити
виконавчий файл. Програма для створення електронного підручника
SunRav BookEditor має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, підтримує
українську мову, дозволяє працювати з усіма типами мультимедійних
файлів, підключати тестовий блок [2].
Характеризуючи можливості іншої комп’ютерної програми –
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eAuthor, яка надає можливісь створення електронних підручників з фізики,
то необхідно відзначити її зручний HTML-редактор. Ті, хто працював зі
стандартними редакторами відзначають таких два серйозні недоліки, як:
необхідність «очищення» стилів Word, яка часто не буває повною, і html
код таких «очищених» сторінок являє собою текст без редагування та
додавати картинки неможливо здійснити засобами MS Word, тому
доводиться перетворювати картинку в самостійний графічний об'єкт і
тільки потім вставляти за допомогою HTML-редактора. Програма для
створення електронних підручників eAuthor відмінно справляється з цими
недоліками. Можна відзначити eAuthor як один із кращих в світі HTMLредактор [1, c. 64].
Розглядаючи можливості комп’ютерної програми еXе, то вона є
сучасним XHTML-редактором, за допомогою якого можна створювати
сучасні електронні навчальні матеріали (а також html-сторінки) в різних
форматах (основні – html, txt, scorm, IMScontentpackage). Ця програма є
відкритою і її використання нічим не обмежується. Сама програма і її
оновлення завжди доступні за адресою [3]. Над програмою постійно
працює міжнародна команда розробників. У програмі еХе також
створюються проекти, під яким розуміють завершений набір матеріалів,
наприклад, з певної теми або розділу дисципліни, яка має ієрархічну
структуру та різні за функціональним призначенням елементи [3].
Із вище вказаного зрозуміло, що автоматизація процесу навчання
здійснюється за допомогою саме електронних підручників, що
використовуються не тільки із застосуванням магнітних носіїв (лазерних
дисків), але й із застосуванням локальних і глобальних комп’ютерних
мереж за допомогою яких відбувається формування спеціалізованого
інформаційно-освітнього середовища, що дозволяє реалізувати сучасні
технології навчання.
Отже, для наповнення інформаційно-освітнього середовища необхідна
оперативна розробка відповідних електронних навчальних посібників високої
якості, які мають великі мультимедійні можливості, що допоможе студентам
якісно і швидко сприймати та засвоювати складний абстрактний навчальний
матеріал, забезпечить реалізацію принципу особистісно-орієнтованого
навчання, вдосконалить навички самоконтролю та самоорганізації студентів,
створить сприятливі умови для їх творчого розвитку.
Література
1. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных
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ОБЧИСЛЕННЯ СУМ НЕСКІНЧЕННИХ ЧИСЛОВИХ РЯДІВ
(МЕТОД ПІДСТАНОВКИ)
А.П.Овчіннікова,
студентка,
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,
Фізико-математичний інститут,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: nastja1791@ukr.net
Науковий керівник: Г.М.Торбін, доктор фіз.-мат. наук, професор
Для знаходження сум нескінченних числових рядів методом
підстановки будемо використовувати геометричну прогресію, ряд Тейлора
та тригонометричний ряд Фур’є.
𝑛𝑛−1
Ряд виду 𝑢𝑢1 + 𝑢𝑢1 𝑞𝑞 + 𝑢𝑢1 𝑞𝑞 2 + ⋯ + 𝑢𝑢1 𝑞𝑞 𝑛𝑛−1 = ∑∞
називають
𝑛𝑛=1 𝑢𝑢1 𝑞𝑞
геометричною прогресією. Число 𝑢𝑢1 ≠ 0 називають першим членом, а 𝑞𝑞
знаменником геометричної прогресії. При |𝑞𝑞| < 1 ряд збіжний і його сума
𝑢𝑢
𝑆𝑆 = 1 .
1−𝑞𝑞

Рядом Тейлора для функції 𝑓𝑓(𝑥𝑥), що визначена в околі точки a і в
точці має похідні будь-якого порядку, називається ряд
f(n) (a)

n
∑∞
n=0 n! (x − a) .
Тригонометричний ряд виду
𝑎𝑎0
+ ∑∞
𝑘𝑘=1(𝑎𝑎𝑘𝑘 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑏𝑏𝑘𝑘 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠), коефіцієнтами якого є коефіцієнти
2
Фур’є функції 𝑓𝑓(𝑥𝑥), що інтегрована на відрізку [−𝜋𝜋; 𝜋𝜋], називають
тригонометричним рядом Фур’є.
Коефіцієнти Фур’є 𝑎𝑎0 , 𝑎𝑎𝑘𝑘 , 𝑏𝑏𝑘𝑘 (𝑘𝑘 = 1,2, … ) визначаються формулами:
1 𝜋𝜋
𝑎𝑎0 = ∫−𝜋𝜋 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑑𝑑;
𝜋𝜋
1 𝜋𝜋
𝑎𝑎𝑘𝑘 = � 𝑓𝑓(𝑥𝑥) cos 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑;
𝜋𝜋 −𝜋𝜋
𝜋𝜋
1
𝑏𝑏𝑘𝑘 = � 𝑓𝑓(𝑥𝑥) sin 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑; 𝑘𝑘 = 1,2, …
𝜋𝜋 −𝜋𝜋
(−1)n

Приклад 1. Знайти суму числового ряду ∑∞
n=1 n+1 , використавши
геометричну прогресію.
Розглянемо ряд
𝑛𝑛−1 𝑛𝑛−1
1 − 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 2 − 𝑥𝑥 3 + ⋯ + (−1)𝑛𝑛−1 𝑥𝑥 𝑛𝑛−1 + ⋯ = ∑∞
𝑥𝑥 .
𝑛𝑛−1(−1)
Цей ряд, як геометрична прогресія, збіжний при |𝑥𝑥| < 1. Знайдемо
1
1
його суму:𝑆𝑆 =
=
, тобто
1−(−𝑥𝑥)

1+𝑥𝑥
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1

= 1 − 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 2 − 𝑥𝑥 3 + ⋯ + (−1)𝑛𝑛−1 𝑥𝑥 𝑛𝑛−1 + ⋯ .
Проінтегруємо цю рівність на відрізку [0; 𝑥𝑥]. Дістанемо:
∞
𝑛𝑛
𝑥𝑥 2 𝑥𝑥 3
𝑥𝑥
𝑥𝑥 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1
𝑛𝑛
+ ⋯ = �(−1)
ln(1 + 𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 − + − ⋯ + (−1)
2
3
𝑛𝑛
𝑛𝑛 + 1
1+𝑥𝑥

Покладемо 𝑥𝑥 = 1, отримаємо

𝐧𝐧

(−𝟏𝟏)
∑∞
𝐧𝐧=𝟏𝟏 𝐧𝐧+𝟏𝟏

= ln 2.

𝑛𝑛=1

(−1)𝑛𝑛

Приклад 2. Знайти суму числового ряду ∑∞
𝑛𝑛=0 2𝑛𝑛+1 , використовуючи
необхідний для цього ряд Тейлора.
Розглядаємо розклад функції 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 в ряд Тейлора.
∞
𝑥𝑥 3 𝑥𝑥 5
(−1)𝑛𝑛 2𝑛𝑛+1
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑥𝑥 − + − ⋯ = �
𝑥𝑥
3
5
2𝑛𝑛 + 1
Покладемо 𝑥𝑥 = 1 і отримаємо

𝑛𝑛=0
(−1)𝑛𝑛
𝜋𝜋
∞
∑𝑛𝑛=0
=
2𝑛𝑛+1
4

(−1)𝑘𝑘+1

Приклад 3. Знайти суму числового ряду ∑∞
, використавши
𝑘𝑘=1
𝑘𝑘 2
необхідний для цього ряд Фур’є.
Розглянемо функцію 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 2 ,𝑥𝑥 ∈ [−𝜋𝜋; 𝜋𝜋] і розкладемо її в ряд
Фур’є.
1

𝜋𝜋

𝑎𝑎0 = ∫−𝜋𝜋 𝑥𝑥 2 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝜋𝜋
Отримуємо

Звідси

2𝜋𝜋2
3

1

𝜋𝜋

; 𝑎𝑎𝑘𝑘 = ∫−𝜋𝜋 𝑥𝑥 2 cos 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝜋𝜋
π2

4 cos 𝑘𝑘𝑘𝑘

4(−1) k
cos nx.
x =
+∑
3 n=1 k 2
2

∞

x2 π 2
(−1) k
− .
cos nx =
∑
k2
4 12
k =1
π 2 ∞ (−1) k
Підставимо значення 𝑥𝑥 = 0. 0 − =
cos n0.
∑
12 k =1 k 2

𝑘𝑘 2

; 𝑏𝑏𝑘𝑘 = 0.

∞

Таким чином отримаємо суму числового ряду ∑∞
𝒌𝒌=𝟏𝟏
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(−𝟏𝟏)𝒌𝒌+𝟏𝟏
𝒌𝒌𝟐𝟐

=

𝝅𝝅𝟐𝟐

𝟏𝟏𝟏𝟏
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ-ОБОЛОНКИ «HOTPOTATOES»
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕВРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ
Т.Олексійченко,
студентка,
Криворізький національний університет,
м. Кривий Ріг, УКРАЇНА
E-mail: alextanja11091992@gmail.com
Науковий керівник: Т.Г.Крамаренко, канд. пед. наук, доцент
Сьогодення вимагає формування творчої особистості школяра,
здатної до соціально-значущої діяльності. Нестандартні задачі математики
може розв’язати тільки інтелектуально розвинений учень, який здатний до
ініціативного, творчого мислення. Тому слід приділяти значну увагу
пошуку творчого (евристичного) підходу до розв’язування задач.
Вирішенню проблеми сприятиме використання евристико-дидактичних
конструкцій, створених за допомогою програмного забезпечення
Теоретичне обґрунтування питань, пов’язаних із використанням
евристичного підходу при розв’язуванні задач, розглядали К.І. Бардак,
М.М. Нак, О.І. Скафа, З.І. Слєпкань [2] та ін.
Метою статті є представлення матеріалів щодо використання
програми-оболонки «HotPotatoes» для створення інтерактивних вправ і
реалізації евристичного підходу при розв’язуванні задач з математики.
Метод розв’язування задач – це сукупність прийомів розумової
діяльності або логічних математичних дій та операцій, за допомогою яких
розв’язується окремий клас задач [2]. Розв’язуючи задачу, учень здійснює,
як алгоритмічну, так і евристичну діяльність. Алгоритмічна діяльність
реалізується у випадку, коли розв’язування задачі виконується згідно
алгоритму або правилу-орієнтиру, а евристична – за умови пошуку шляху
або способу розв’язання задачі.
Більша частина задач, які пропонуються школярам на олімпіадах і
математичних конкурсах є нестандартними, а тому потребують особливого
евристичного підходу. Виникає питання, як навчити і підготувати учнів
працювати із задачами такого роду?
У вирішенні частини із зазначених проблем може допомогти
використання програма «HotPotatoes», яка є інструментальною програмоюоболонкою, що надає викладачам можливість самостійно створювати
інтерактивні завдання [1]. За допомогою програми можна створити 10
типів вправ на різних мовах з різних дисциплін з використанням
текстових, графічних, аудіо- та відеовідомостей. Особливістю цієї
програми є те, що створені завдання зберігаються в стандартному форматі
веб-сторінки: для їх використання необхідний лише веб-браузер. Особливо
цікавою є функція автоматичного об’єднання вправ в уроки за допомогою
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блоку програми «TheMasher» (Інструменти), що є підґрунтям для реалізації
евристичного підходу при розв’язуванні задач із математики.
Приклад. Розв’яжіть рівняння √𝑥𝑥 + √𝑥𝑥 + 3 = 6 − √𝑥𝑥 + 8.
Стартова сторінка розв’язку задачі містить посилання на три файли:
1. Співставлення графіків функцій f(x) та g(x) (файл створений за
допомогою блоку JMatch). Учні в ході реалізації даного кроку мають
змогу визначитися з тим, якими є графіки функцій, хоча згідно алгоритму
достатньо з’ясувати лише монотонність функцій. Здійснюється
співставлення формул і графіків функції (рис. 1).

Рис. 1
2. Визначення «поведінки» функцій f(x) та g(x)) (файл створений за
допомогою блоку JCloze). На цьому кроці учень визначається з
монотонністю кожної з функцій. Пропонується реалізувати даний крок
через вписування у речення пропущених слів.
3. Вікторини – заключного етапу визначення коренів рівняння (файл
створений за допомогою блоку JQuiz). Даний крок можна реалізувати
через множинний вибір. Учень має зробити висновок про існування
єдиного розв’язку і визначити його графічно чи підбором.
Як вчитель може реалізовувати подібний підхід до створення
інтерактивної вправи, так і учні досліджувати та створювати подібні
завдання. Отже, в шкільній практиці чисто евристичні підходи до
розв’язку математичних задач, зокрема даного рівняння, в певній мірі
зводяться до створення алгоритму, щоб їх, хоч і частково, можна було
реалізувати за допомогою програмного забезпечення «HotPotatoes».
Література
1. Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: учебное пособие
/ М.А.Бовтенко. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. – 68 с.
2. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения
математике / З.И.Слепкань. – К.: Рад. школа, 1983. – 192 с.
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КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕМИ
«ТІЛА ОБЕРТАННЯ» У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
А.Паращак,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: paraschack.a@yandex.ua
Науковий керівник: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Інтеграція України в європейський простір ставить перед
загальноосвітніми навчальними закладами вимогу створення умов для
розвитку й самореалізації особистості, а також пошуку ефективних шляхів
підвищення якості підготовки учнів. Модернізація системи освіти у зв’язку
із зазначеними цілями торкнулась усіх її рівнів, однак найбільш значних
перетворень зазнала загальноосвітня школа, зокрема її третій ступінь –
старша школа. Реалізація профільного навчання в старшій школі
орієнтована на соціалізацію учнів із урахуванням потреб суспільства,
взаємодію школи із закладами професійної освіти.
Для створення якісних умов навчання математики найбільш
доцільними є комп’ютерно-орієнтовані засоби. Вони сприяють розвитку
особистості, реалізації творчого потенціалу та розвитку просторового
уявлення учнів. Існує багато комп’ютерних програм, за допомогою яких
можна наочно продемонструвати об’єкти які вивчаються.
Нами були проаналізовані комп’ютерні програми, які можна
використовувати при вивченні теми «Тіла обертання» та розроблена
технологія комп’ютерно-орієнтованого управління цією темою у класах
різного профілю.
Ця технологія включає в себе наступні компоненти:
1) для кожного уроку з теми «Тіла обертання», відповідно до
профілю навчання, підібрані відповідні педагогічні програмні засоби
(ППЗ), які можна використовувати як у процесі викладання розділів цієї
теми так і для самостійного опрацювання учнями вдома;
2) для кожного з трьох профілів навчання розроблений приклад
плану – конспекту уроку з використання ППЗ, який наочно демонструє
відмінності застосування ППЗ у класах з поглибленим рівнем вивченням
математики, академічного рівня та рівня стандарту;
3) докладний опис усіх ППЗ, які використовувались у проведенні
уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Таким чином, розроблена нами технологія сприяє кращому
засвоєнню учнями теми «Тіла обертання».
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О МЕТОДЕ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ
«ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Л.Пархута,
студентка,
Донецкий национальный университет,
E-mail: sazonova-lida@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
Основная цель работы учителя по активизации познавательной
деятельности учеников заключается в развитии их творческих
способностей. Из психологии известно способности учеников развиваются
в процессе деятельности. Средством развития познавательных
способностей учеников является умелое применение таких методов и
приемов, которые обеспечивают высокую активность учеников в учебном
познании. Методы и приемы активизации которые применяет учитель,
должны учитывать уровень познавательных способностей учеников,
потому что непосильные задания могут порвать веру учеников в свои силы
и не дадут позитивного эффекта.
Методология - это система теоретических знаний, которые
исполняют роль руководящих принципов, орудий научного исследования
и конкретных средств реализации требований научного анализа [4]. При
разработке модели обучения М.П.Барболин исходит из характера
отношений субъектов и объектов обучения, их взаимодействия. Это дает
ему возможность выделить три уровня методологического анализа
учебного процесса:
1 уровень - уровень познавательного процесса;
2 уровень - уровень методологической системы;
3 уровень - уровень взаимодействия участников учебного процесса
[1].
В стереометрии изучаются пространственные фигуры, однако на
чертеже они изображаются в виде плоских фигур. Каким же образом
следует изображать пространственную фигуру на плоскости? Обычно в
геометрии для этого используется параллельное проектирование [2].
Метод параллельного проектирования лежит в основе трех видов
графических изображений: проекций с числовыми отметками,
аксонометрических проекций и ортогональных проекций.
Сущность метода параллельного проектирования заключается в
следующем. Изображение предмета например параллелепипеда, на
плоскости строят с помощью проектирующих прямых, параллельных
направлению проектирования.
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Таким образом, достоинством метода параллельного проектирования
является простота построения изображений и определения размеров,
недостатком - меньшая наглядность [3].
В работе поставлена цель, которая предполагает использование
методических материалов для создания учебно-методического комплекса
для учащихся профильных классов по данной теме как для работы в
аудитории, так и для организации самостоятельной работы.
Ознакомившись с методом параллельного проектирования, его
происхождением и сущностью, методикой его преподавания в различных
учебных пособиях, была разработана система задач и упражнений разного
уровня для работы на уроке и самоконтроля. В работе представлены
примеры решения задач в помощь учащимся для организации
самостоятельной работы.
Очевидна актуальность решения задач с помощью параллельного
проектирования. Решения по вычислению расстояний (между точками, от
точки до прямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися
прямыми), нахождению углов (между скрещивающимися прямыми, между
прямой и плоскостью, меду плоскостями). При решении задач можно
использовать следующие способы и методы: способ выносных чертежей,
вычислительный и геометрический способы, поэтапно-вычислительный и
координатный методы.
Литература
1. Барболин М.П. Методологические основы развивающего обучения
/ М.П. Барболин. – М.: Высш. шк., 1991. – 232 с.
2. Бескин Н.М. Изображение пространственных фигур / Н.М.Бескин.
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
М.Парчук,
магістр,
Фізико-математичний інститут,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
м. Київ, УКРАЇНА
E-mail: mawa_013@ukr.net
Науковий керівник: С.М.Лук'янова, канд. пед. наук, доцент
Однією з проблем сучасної освіти є її швидке реагування на зміни
суспільства, що, в свою чергу, вимагає відкритості системи освіти до цих змін,
постійного перегляду й адаптування нормативної бази в освіті, розробки і
впровадження в педагогічний процес нових методів, форм навчання і
виховання. Відповідно до цього світовими тенденціями сучасного етапу
розвитку загальної середньої освіти стали: урахування інтересів і потреб
окремого учня та суспільства в цілому; максимальний розвиток здібностей
дитини, незалежно від соціально-економічного та суспільного статусу її сім'ї,
статі, національності, віросповідання; виховання громадянина, формування
системи цінностей та відношень, які відповідають багатонаціональному
суспільству; особистісно зорієнтований освітній процес, котрий враховує й
розвиває індивідуальні здібності учнів, формує загальнонавчальні вміння та
навички; адаптація молоді до умов життя суспільства; відкритість освіти,
доступність знань та інформації для широких верств населення. Внаслідок
зміни тенденцій змінилася і концепція сучасної шкільної математичної освіти,
основною ідеєю якої стала розвивальна функція в навчанні математики.
Однією із особливостей сучасної освітньої системи є співіснування двох
стратегій організації навчального процесу – традиційної та інноваційної [3].
У основі традиційного навчання лежить предметна парадигма,
відповідно до якої головною метою навчання є озброєння учнів системою
знань, умінь і навичок. Традиційне навчання передбачає розвиток певних
особистісних якостей учнів як побічний результат навчальної діяльності.
Слово «інновація» має латинське походження і в перекладі означає
оновлення, зміну, введення нового [1]. У педагогічній інтерпретації
інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчальновиховного процесу. Інновацію можна розглядати як процес (масштабну
або часткову зміну системи і відповідну діяльність) і продукт (результат)
цієї діяльності. Тобто інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні
зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, ґрунтована
на розвитку в навколишньому світі різноманітних форм мислення, творчих
здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості [4].
У навчальній практиці під час використання будь-якої стратегії ставляться

113

ІІІ Міжнародна науково-методична дистанційна конференція-конкурс «Евристика і дидактика математики»

і досягаються різні цілі, розв’язується велика кількість завдань з
використанням різноманітних методів, методик і технологій.
Найбільш поширеними серед інноваційних технологій в Україні є
технологія розвивального навчання (Д.Ельконін, В.Давидов), що передбачає
формування активного, самостійного творчого мислення учнів і на цій основі
поступового переходу в самостійне навчання. Інтерактивні технології
(О.Пометун, Л.Пироженко), ідея яких полягає в тому, що процес пізнання
відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Технологія
особистісно орієнтованого навчання (І.Якимська, С.Подмазін) полягає у
створенні оптимальних умов для розвитку й становлення особистості як
суб'єкта діяльності і суспільних відносин. Інформаційні технології навчання
надають доступ учням до нетрадиційних джерел інформації. Концепція
проектних технологій (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков, О.Пєхота) орієнтує на
дієвий спосіб здобуття нових знань у контексті конкретної ситуації та їх
використання на практиці.
Метод проектів як технологія у сучасних умовах трансформувався у
проектну систему організації навчання, за якою учні набувають знань і
навичок у процесі планування й виконання практичних завдань проектів.
Саме через проектну діяльність можна вдало показати прикладну
спрямованість математики, її велику роль в системі інших наук та
величезний вклад вчених-математиків у світовий розвиток. Завдяки цьому,
в свою чергу, розв'язуючи одну чи декілька прикладних проблем, учні
наочно побачать практичне застосування вже набутих ними раніше знань.
Шкільна практика показує, що саме з використанням проектних
технологій на уроках математики можна досягти усіх тих завдань, які
ставлять перед собою вище зазначені види технологій, адже саме вона
забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на особистий
творчий внесок, ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення
індивідуальної та колективної мети. Тому вміння вчителя користуватись
методом проектів свідчить про його високу кваліфікацію та прогресивну
методику навчання і розвитку учнів. Отже, посилення уваги сучасних
вчених-методистів і вчителів-практиків до застосування проектних
технологій у навчанні математики є нагальною потребою часу.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТРИГОНОМЕТРИИ
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
К.Подсекалова,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
E-mail: podsekalova@ukr.net
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед.наук, профессор
Важнейшей задачей современной школы является реализация
Концепции профильного обучения [4] на старшей ступени общего
образования. Практическое введение основных положений Концепции
представляет перед системой образования проблему недостаточности
разработки методических основ обучения конкретным темам математики,
в том числе и модуля «Тригонометрия» при профильном обучении
старшеклассников.
Изучение тригонометрии в 10-11 классах играет важную роль, так
как универсальность ее математических методов позволяет в
разнообразных темах алгебры, геометрии и математического анализа
отразить связь теоретического материала различных областей знаний с
практикой.
Тригонометрия применяется во многих отраслях науки. Это и
определяет ее значимость в подготовке учащихся к продолжению
образования в процессе профессионального становления. Преподавание
тригонометрии, исходя из профиля обучения, позволит повысить интерес и
усилить практическую направленность курса математики.
Нами предложена система заданий по тригонометрии, которые в
классах разных профилей можно представить как рассмотрение ее
прикладных аспектов. Например, в классе с углубленным изучением
физики можно рассматривать задачи такого профильного содержания.
1. Задача с астрономическим содержанием: определить расстояние
до небесного светила, зная расстояние между астрономами,
наблюдающими светило, и угол a между направлениями двух телескопов
на звезду (Примечание: расстояния от каждого астронома до звезды
равны).
2. Задача с баллистическим содержанием: определить дальность
полета камня, брошенного со склона горы под углом a к ее поверхности,
если начальная скорость камня равна v 0, угол наклона горы к земной
поверхности – b (Примечание: сопротивление воздуха не учитывать).
3. Задача с содержанием элементов механики: подвесим на нити
воронку с песком, который сыплется вниз тонкой струйкой. Под воронкой
положим длинную доску. Толкнув воронку, заставим ее колебаться.
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Возьмемся за край доски и будем равномерно вытягивать ее из под
воронки. На основе проделанного опыта выяснить по какому закону
меняется координата колеблющегося пружинного маятника.
4. На рис.1 показан кривошипно-шатунный механизм бензинового
двигателя. Плечо ОА имеет длину 11 см и вращается по часовой стрелке
вокруг О. Шатун АВ имеет длину 32 см, и конец В движется
горизонтально. Определить угол между шатуном АВ и горизонталью и
длину ОВ в положении, показанном на рис. 1.
5. На рис.2 показаны два вектора напряжения, V 1 =50В и V 2 =90В.
Определить величину результирующего вектора. и угол между
результирующим вектором и V 1.
Для решения таких математических задач и ситуаций с
тригонометрическим содержанием требуется обратить внимание на
составные части процесса решения (построение математической модели,
решение «внутри математической модели», интерпретация).
Выбор содержания задач исходя из профиля класса учащегося
позволят создать условия для их эффективного обучения. Включение
зачач, связанных с профессиональной ориентацией учащегося поможет
усилить практическую направленность образования.

Рис. 1

199 с.

Рис. 2
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
ПРИ ВИВЧЕННІ АЛГЕБРИ 7-9 КЛАСІВ
А.О.Пономарьова,
студентка,
Держ. вищий навчальний заклад «Донбаський державний пед. університет»,
м. Слов’янськ, УКРАЇНА
E-mail: ponomarevalina1991@mail.ru
Науковий керівник: Б.Б.Беседін, канд. пед. наук, доцент
Останнім часом все більше приділяється увага узагальненню і
систематизації матеріалу, за допомогою якого учні не стільки повторюють
пройдений матеріал, скільки приводять поняття в струнку систему,
розкривають зв'язки і відношення між її елементами, та набувають нові
знання.
Аналіз шкільної практики навчання, відповідей абітурієнтів під час
складання вступних іспитів свідчить про те, що відсутність чіткої системи
знань не є поодиноким явищем. Значна частина вчителів не достатньо
займається цією проблемою, інші розуміють систематизацію досить
односторонньо, зводячи її до організації уроків узагальнюючого
повторення. Тому узагальнення та систематизація знань були і
залишаються актуальними компонентами в процесі навчання математики.
Узагальнення відіграє надзвичайно важливу роль у процесі навчання.
Насамперед на основі узагальнення учні засвоюють наукові поняття. Але,
засвоєння учнями окремих понять ще не приводить до оволодіння
основами наук.
Розглянувши зміст сучасного шкільного курсу алгебри можна
виділити наступні основні методичні лінії в 7-9 класах: дійсні числа,
тотожні перетворення, рівняння і нерівності, елементарні функції.
При глибокому і усвідомленому засвоєнні першої змістовної лінії
друга не викликає проблем у учнів. Опанування третьої змістовної лінії –
це робота з виразами, але з врахуванням характерних властивостей нових
об'єктів – рівнянь і нерівностей. Четверта змістовна лінія концентрує всі
знання попередніх змістовних ліній.
Курс алгебри характеризується підвищенням теоретичного рівня
навчання, поступовим посиленням ролі теоретичних узагальнень і
дедуктивних висновків. Прикладна спрямованість курсу забезпечується
систематичним зверненням до прикладів, що розкривають можливості
вживання математики до вивчення дійсності і вирішення практичних
завдань. Практична орієнтація курсу виражається в цілеспрямованому
розвитку необхідного математичного апарату.
Щороку вивчення алгебри починається з повторення системи
узагальнених і систематизованих за змістом курсу знань, умінь і навичок
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учнів за всі попередні роки навчання. Після достатнього повторення
проводиться контроль і корекція знань, умінь і навичок з обов'язковим
виведенням не лише необхідності, але і можливості поглиблення і
подальшого розширення знань, умінь і навичок учнів.
Від узагальнення і систематизації на кожному уроці необхідно
переходити до динамічного узагальнення відповідної теми в цілому, а від
узагальнення і систематизації однієї, двох, трьох і так далі тем – до
узагальнення і систематизації розділу і змістовної лінії. І кожного разу
узагальнення і систематизація проводяться з обов'язковим виділенням і
активізацією головних, основних знань, навичок і умінь учнів. Кожний рік
закінчується узагальненням і систематизацією знань, навичок і умінь учнів.
Сформулюємо основні положення систематизації та узагальнення
знань при вивченні алгебри 7-9 класів:
- Систему вправ підручників доцільно поповнити питаннями і
завданнями систематизуючого характеру.
- Систематизацію знань необхідно проводити не тільки на
заключному етапі вивчення окремої теми алгебри 7-9 класів у формі уроків
систематизації знань. Така робота має проводитися на різних етапах
вивчення теми, з метою включення окремих понять, перетворень, методів
розв'язання задач в загальну систему знань.
- Формувати в учнів вміння здійснювати всебічний аналіз задач
алгебри 7-9 класів з метою оптимального вибору методів їх розв'язання.
- Використовувати узагальнюючі схеми, таблиці, та інші засоби
наочності.
- Доцільно систематично проводити повторення матеріалу для
підвищення якості навчання.
По мірі вивчення математики в школі необхідність систематизації та
узагальнення знань значно зростає. Без впровадження в навчання цього
процесу неможливо досягнути тих цілей, які ставить школа в навчанні.
Узагальнення і систематизація знань на уроках математики є
важливим і необхідним етапом у процесі формування знань, навичок,
вмінь і підготовки підростаючого покоління до життя.
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Багато метричних задач шкільного курсу зручно розв’язувати за
допомогою координатно-векторного методу, а деякі розв’язати іншим
способом просто неможливо. Координатно-векторний метод зручний
також тим, що не потрібно використовувати велику кількість формул,
ознак і властивостей фігур. Координатно-векторний метод в шкільному
курсі геометрії застосовується дуже мало, хоч і є досить зручним.
Якщо в геометрії доводиться, як правило, шукати для кожної задачі
особливий шлях розв’язання, то в алгебрі та аналітичної геометрії рішення
проводяться за загальним для всіх задач планом, легко пристосовується до
будь-якій задачі. Перенесення в геометрію властивих алгебрі
алгоритмізованість завдань –– становить головну цінність координатновекторного методу. Значимість цих методів полягає в тому, що їх
застосування позбавляє від необхідності вдаватися до наочного уявлення
складних просторових зображень, що спрощує розв’язання задач.
Сутність координатного методу, як і векторного, полягає в тому, що
геометрична задача перекладається на мову алгебри, і її розв’язання
зводиться до розв’язання рівнянь, нерівностей чи їх систем.
Для гарного оволодіння учнями координатно-векторним методом
необхідно ще на пропедевтичному етапі сформувати в учнів уявлення про
можливість довільного вибору системи координат, в процесі розв’язання
задач. Правильний вибір осей координат потрібен в першу чергу для того,
щоб спростити алгебраїчні операції, а не перетворити легку задачу на дуже
складну. При відсутності цієї форми навчальної діяльності процес
розв’язання задач буде відбуватися більш повільно і його результати
будуть менш ефективними, що в свою чергу призведе до погіршення
засвоєння навчального матеріалу.
Цілісність передбачає те, що учні повинні уявляти геометричні
фігури, як об’єкти в координатній площині, за кожним рівнянням учні
повинні бачити деяку фігуру та вміти інтерпретувати результати
отриманих геометричним методом, за допомогою побудов.
Принцип послідовності полягає в тому що використовуються
спеціально підібрані задачі, які направлені на формування окремих
компонентів методу (спочатку задачі на формування одного компоненту,
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потім двох, трьох і т.д.) а систематичні повторення та використання
координатного методу для розв’язання задач в різних темах геометрії
передбачає розвиток мислення усіх учнів, у тому числі і найслабкіших.
Для оволодіння будь-якого матеріалу з довільної дисципліни, так і
координатно-векторного методу, важливим є вивчення як теорії так і
практична діяльність учнів. Проте враховуючи специфіку координатновекторного методу ми вважаємо доцільним основний акцент приділяти
практичній діяльності учнів, тобто розв’язування задач. використовуючи
координатний та векторний методи.
Принцип наочності допомагає розвитку абстрактного мислення,
забезпечує зв’язок між конкретним та абстрактним, тому дидактика
стверджує,що наочність є вихідним моментом навчання. ефективність
цього принципу залежить від правильного вибору засобів наочності та від
їх правильного застосування в процесі навчання. Для оволодіння вмінням
переводити з геометричної мови на координатно-векторну та навпаки
необхідно знати, як то чи інше координатно-векторне співвідношення
можна виразити на геометричній мові, для формування цих навичок ми
пропонуємо розробити таблицю з такими переводами і використовувати її
на перших етапах.
Для підвищення ефективності уроків геометрії необхідно
використовувати як традиційні засоби наочності так і технічні, пов’язані з
новими інформаційними технологіям, що полегшують роботу вчителя,
підвищують пізнавальний інтерес учнів, що підвищує ефективність
навчального процесу.
При вивченні дій над векторами можливо організувати самостійну
пізнавальну діяльність учнів з використанням групових та ігрових форм її
організації.
Координатно-векторний метод у шкільному курсі геометрії
використовується для досить легких та типових задач. Тому доречно було
б розглянути на факультативних заняттях більш складні та цікаві задачі,
для поглиблення знань про координатно-векторний метод.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ
«ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОДІЛЬНОСТІ» ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ
Ю.В.Пустова,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: Julia-Pustovaa@mail.ru
Науковий керівник: О.І.Скафа, доктор пед. наук, професор
Число – одне з основних понять математики. Воно дозволяє виразити
результати обчислення або виміру. Без чисел важко уявити наше життя.
Ми користуємося числами щодня самі того не помічаючи, коли їдемо в
транспорті або купуємо щось в магазині. Тому так важливо навчитися
володіти числами. Глибші знання за темою «Елементи теорії подільності»
учні можуть придбати на факультативних заняттях з математики.
Основною метою факультативних занять з математики є розвиток і
підтримка інтересу учнів до математики за допомогою її поглибленого
вивчення. Розширення світогляду учнів, розвиток математичного
мислення, формування активного пізнавального інтересу до предмету,
виховання світогляду і ряду особистісних якостей засобами поглибленого
вивчення математики.
Нами був розроблений факультативний курс за темою «Елементи
теорії подільності» для учнів 7 класу. Мета цього курсу розширити та
поглибити знання учнів за даною темою. Пропонується такий курс
розглядати 6 годин. Для методичної підтримки даного курсу нами
розроблено навчально-методичне забезпечення. Ці матеріали містять
наступні складові.
1. Опис технології навчання даній темі. Вона полягає у наступному:
вивчення теми «Елементи теорії подільності» передбачається на трьох
спарених заняттях по дві години. Кожне заняття має таку структуру.
Починається тема з повідомлення про історію розвитку поняття числа.
Потім учням викладається теоретичний матеріал із прикладами, що
містить у собі як повторення досліджуваного в школі з метою актуалізації
знань, так і основні поняття, факти й теореми, що виходять за рамки
шкільного курсу математики. Наводиться система завдань (відповідно до
розглянутого теоретичного матеріалу) для колективного їх опрацювання.
Наприкінці
заняття
учням
пропонуються
завдання
для
самоконтролю, за допомогою яких школярі самостійно перевіряють
сформованість вмінь та навичок, і тест, що діагностує рівень сприйняття й
засвоєння основних питань за темою «Елементи теорії подільності». Нами
розроблені завдання творчого характеру, пов'язані з темою, які доцільно
розглядати з учнями як на самому занятті так і пропонувати в якості
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домашнього завдання. Прикладами таких завдань є задачі 1-3.
Задача 1. В одному під’їзді восьмиповерхового будинку на першому
поверсі розміщені квартири від №97 до №102. На якому поверсі і в якому
під’їзді розміщена квартира №222, якщо усі під’їзди однаково побудовані і
на кожному поверсі однакова кількість квартир.
Розв’язання.
Із умови задачі відомо, що на кожному поверсі є 6 квартир, а в
одному під’їзді 48 квартир. Так як 222 = 4 ∙ 48 + 30, то квартира №222
розміщена в 5 під’їзді на 5 поверсі.
Відповідь: квартира №222 розміщена на 5 поверсі в 5 під’їзді.
Задача 2. Новорічний мішок Діда Мороза заповнений однаковими
коробками з цукерками. Скільки коробок у мішку, якщо цукерок у ньому
3737 і відомо, що коробок менше ніж цукерок?
Розв’язання.
Число 3737 розкладається на множники так 3737 = 37 ∙ 101, обидва
множники – прості числа. Тоді у мішку 37 коробок і у кожній 101 цукерка.
Варіант, що у мішку 1 коробка з 3737 цукерками не розглядається, бо в
умові задачі мова йде про «коробки».
Відповідь: у мішку 37 коробок.
Задача 3. Назва, якої книги містить число, яке є добутком
четвертого, п’ятого та шостого по порядку простих чисел?
Розв’язання.
7 ∙ 11 ∙ 13 = 1001.
Відповідь: «Тисяча і одна ніч».
2. Дидактичні матеріали з основних питань теми, а саме:
подільність чисел, дещо про прості числа, ознаки подільності, методи
знаходження НСД і НСК.
До пропонованих матеріалів входять:
• теоретичні відомості з кожного питання зі вказівкою на доцільну
навчальну та популярну математичну літературу, яку вчитель може
використовувати для розробки конспекту заняття;
• система різнорівневих завдань, яка сприятиме більш глибокому
«зануренню» учнів у процес пошуку їх розв’язання;
• тест та контрольна робота, за допомогою яких вчитель може
здійснити контроль та самоконтроль навчання учнів;
• цікавий матеріал, завдяки якому учні можуть розглянути логічні
задачі з теми, що вивчається.
До методичного посібника розроблений CD-диск, який містить
додаткові матеріали з теми «Елементи теорії подільності», відповіді й
розв’язання практичних завдань, контрольної роботи та цікавих задач.
Таким чином розроблений нами факультатив може сприяти кращому
засвоєнню учнями теми «Елементи теорії подільності».
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ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ МЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ
НА ПРЯМІЙ У ПЛОЩИНІ В АФІННИХ КООРДИНАТАХ
М.В.Романкевич,
студент,
Держ. вищий навчальний заклад «Донбаський державний пед. університет»,
м. Слов’янськ, УКРАЇНА,
E-mail: n_romankevich@mail.ru, kadubovs@ukr.net
Науковий керівник: О.А.Кадубовський, канд. фіз.-мат. наук, доцент
Важливе місце у навчальних планах підготовки фахівців фізикоматематичних спеціальностей педагогічних ВНЗ посідають дисципліни
«Аналітична геометрія» і «Лінійна алгебра та аналітична геометрія». На
превеликий жаль, відповідними освітньо-професійними програмами
підготовки фахівців для зазначених дисциплін не передбачено змістових
модулів «Метричні задачі на … в афінних координатах». Можливо тому, у
більшості «рекомендованих» підручників, посібників та збірок задач з
аналітичної геометрії для студентів педагогічних (і не лише) ВНЗ метричні
задачі розглядають виключно в декартових прямокутних координатах. Але
ж зазначені фахівці повинні володіти методами аналітичної геометрії не
лише евклідового, а й афінного просторів.
Одним із підтверджень сучасної тенденції об'єднання традиційно різних
розділів математики в одну дисципліну, з метою досягнення наочності
алгебраїчних абстракцій та лаконічності геометричних доведень, є те, що теми
«Метричні задачі на … в афінних координатах» є невід'ємною складовою
об'єднаного курсу з лінійної алгебри та аналітичної геометрії для студентів
фізико-математичних спеціальностей «класичних» університетів. Крім того, як
зазначав відомий геометр Б.Н.Делоне, зв’язок аналітичної геометрії з такими
важливими розділами математики, як аналіз (зокрема функціональний) і
алгебра, відбувається саме через афінну і метричну геометрію.
Розділи «Метричні задачі на … в афінних координатах» вперше було
запропоновано П.С.Моденовим і О.С.Пархоменком у 1976 р. Причому всі
задачі таких розділів було класифіковано авторами як задачі
теоретичного характеру і підвищеної складності.
Мета даного повідомлення полягає у наступному:
1) навести результат виокремлення та доповнення «ключових» задач
вправами теоретичного і дослідницького характеру, які б (в певному
розумінні) «повно» охоплювали метричні задачі «на прямі в площині»;
2) звернути увагу на те, що розв'язання зазначених задач в афінних
координатах припускають алгоритми (що майже позбавлені необхідності в
апелюванні до геометричної наочності), які без змін (проте з очевидними
значними спрощеннями) доцільно використовувати при розв'язуванні цих
задач в косокутних та прямокутних координатах.
Зазначену вище систему задач наведемо у наступному вигляді
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(* позначено ключові задачі, ** – задачі дослідницького характеру).
1*). Загальне рівняння прямої (надалі ЗР), що проходить через дану
точку перпендикулярно заданому вектору.
2*). Нормальний вектор прямої.
3*). Критерій перпендикулярності двох прямих, заданих своїми ЗР.
4). Рівняння
прямої,
що
проходить
через
дану
точку
перпендикулярно до прямої, заданої ЗР.
5). Рівняння прямої, перпендикулярної до осі OX ( OY ).
6*). Косинус, синус і тангенс кута між двома прямими, заданими ЗР.
7*). Відстань даної точки до прямої, заданої ЗР.
8). Відстань між двома паралельними прямими, заданих ЗР.
9**). Рівняння прямої, яка відстоїть від двох даних паралельних
прямих на однаковій відстані.
10**). Рівняння прямої, відношення відстаней якої до двох даних
паралельних прямих перебуває у даному відношенні.
11). Рівняння бісектрис кутів, утворених двома прямими, заданих ЗР.
12*). Рівняння бісектриси того з кутів, внутрішності якого належить
дана точка.
13). Рівняння бісектрис координатних кутів.
14*). Координати ортогональної проекції даної точки на пряму,
задану канонічним (загальним) рівнянням.
15). Координати точки, симетричної даній відносно прямої, заданої ЗР.
16*). Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом (надалі РЗКК), яка
проходить через дану точку і утворює даний кут з додатним напрямом осі
OX . Геометричний зміст кутового коефіцієнта прямої.
17). Кут між прямими, заданих РЗКК.
18). Критерій перпендикулярності прямих, заданих РЗКК.
19). Cинус, косинус і тангенс кута між прямими, заданими РЗКК.
20*). Рівняння прямої, яка відстоїть від початку координат на даній
відстані, а її нормальний вектор утворює даний (не тупий) кут з додатним
напрямом осі OX .
21**). Зведення загального рівняння прямої до нормального виду.
22**). Рівняння прямих, що проходять через дану точку під даним
(нетупим) кутом до прямої, заданої РЗКК.
23**). Знайти рівняння прямої, симетричної першій прямій відносно
другої прямої, заданих РЗКК.
24**). Рівняння прямих, що проходять через дану точку та відстоять
від іншої даної точки на заданій відстані.
25*). Площа трикутника, сторони якого визначаються трьома
прямими, заданих загальними рівняннями.
Апробація запропонованого підходу при викладанні зазначеної теми
дозволяє стверджувати, що метричні задачі в афінних координатах у
студентів викликали інтерес, спонукали до творчої діяльності та
посилювали розуміння причинно-наслідкових та міжпредметних зв'язків.
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МОТИВАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ШКОЛЯРІВ 5-6 КЛАСІВ
Н.Ротаньова,
аспірант,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: rotaneva@inbox.ru
Науковий керівник: О.І.Скафа, доктор пед. наук, професор
Навчальний процес – це не тільки процес засвоєння знань,
оволодіння вміннями й навичками, але й виховання особистості кожного
учня, розвитку його суспільно-соціальної й творчої активності. Реалізація
цього неможлива без правильної мотивації учнів до навчання та розвитку
інтересу до нього.
Тобто щоб навчити учня, треба не просто передати йому знання і
вміння, а й викликати відповідну активність, пізнавальну чи практичну.
Ми вважаємо, що це можливо здійснити завдяки зануренню учнів в
евристичну діяльність, зокрема під час вивчення математики. Саме
організація такої діяльності сприяє створенню нової системи дій або
відкриттю невідомих раніше закономірностей об'єктів, що оточують
людину, завдяки чому учні потрапляють у ситуацію самостійного
«відкриття» знань, що робить евристичну діяльність цікавою для школярів
будь-якого віку. Отже, головне, не пропустити той момент, місце та час,
відповідний вік учня коли початок знайомства учнів з евристичною
діяльністю буде вчасним та більш вдалим.
Слід зазначити, що будь-яка діяльність, а отже і евристична,
здійснюється під впливом відповідних мотивів, що виступають як джерело
активності учнів у навчанні. Тому у переліку компонентів евристичної
діяльності, зазначає О.І.Скафа [1], мотиваційний компонент розглядається
як один з першочергових і суттєвих. Розробка методів, прийомів, технологій для формування мотивів до навчання, зокрема, пізнавальних мотивів,
які є компонентом навчально-пізнавальної евристичної діяльності – це
проблема сучасної методики навчання математики, яку треба розвивати.
Ми пропонуємо засоби формування та підтримки мотивації учнів 5-6
класів до навчання математики, які здійснюються під час управління
евристичною діяльністю як на уроках математики так і в позакласній
роботі. Серед них такі:
- організація евристичної бесіди (вчитель шляхом побудови
спеціальної системи питань спонукає учнів до пошуку аналогій серед
різних життєвих ситуацій та співставлення їх із математичними моделями,
що приводить школярів до «відкриття» деяких математичних фактів);
- формування евристичних прийомів (цілеспрямовану роботу із
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знайомства з певними евристиками пропонуємо проводити у позакласній
роботі з математики. Заняття гуртка будується як вивчення певного
евристичного прийому. Учні зацікавлені такою роботою, бо мають змогу
через пізнання прийому, складання правилу-орієнтиру розв’язання задач із
застосування прийому, прийти до розуміння використання його в
математичних, логічних, прикладних задачах [1]);
- використання евристичних задач прикладного характеру (на
уроках математики нестандартні прикладні задачі можна розглядати як
евристичні, коли при пошуку їх розв’язання учень потрапляє у стан прояву
своїх евристичних позицій, тобто він свідомо чи ні застосовує різні
евристичні прийоми. Таку роботу вчитель повинен проводити на уроках
узагальнення та систематизації знань за темою);
- використання елементів цікавої математики, евристичних завдань
у вигляді загадки, казки, малюнка тощо (учням пропонується питання на
зразок: «Що станеться, якщо..?», в яких розглядаються парадоксальні
ситуації. Учні можуть самостійно добирати такі питання, ставити їх
однокласникам, обговорювати, відстоювати свою позицію, використовуючи
знання з предмета; художні завдання, наприклад, «Яким я уявляю собі...».
Тут можна запропонувати геометричну фігуру, цифри, математичне поняття,
тощо; складання кросвордів, сканвордів, загадок; написання творів,
рефератів, казок, віршів з використанням математичних фактів);
- розв’язання евристичних завдань під час пізнавальних ігор та
ігрових ситуацій (учням 5-6 дуже важливо зайняти гідне положення в
колективі – це провідний мотив поведінки молодшого підлітка, і тому з
ними потрібно організовувати якомога більше колективних справ, ігрових
моментів, причому для них важливі і самі ігрові дії, і результат гри.
Проведення фрагментів уроків з використанням дидактичних ігор повинно
стати постійною формою організації навчального процесі з математики в
цих класах).
Таким чином, виникнення інтересу до математики у значного числа
учнів залежить більшою мірою від методики її викладання, від того,
наскільки вміло буде організована евристична діяльність. Це особливо
важливо в підлітковому віці, коли ще формуються, а іноді і тільки
визначаються постійні інтереси і схильності до того чи іншого навчального
предмету.
Література
1. Ротаньова Н. Математика на дозвіллі: перші знайомства з
евристикою: навч. посібник для учнів 5 – 6 класів / Н.Ротаньова, Д.Дьяченко;
під ред. проф. О.І.Скафи. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення),
2013. – 84 с.
2. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика,
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ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ЗНАНЬ ТА
УМІНЬ З ГЕОМЕТРІЇ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
М.Савченко,
магістр,
Вінницький держ. пед. університет імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, УКРАЇНА
E-mail: Ritonchuk@meta.ua
Науковий керівник: О.І.Матяш, канд. пед. наук, доцент
Варто практикувати проведення в системі навчання геометрії певних
композицій уроків: урок задач на доведення, урок задач на побудову, урок
задач на дослідження, урок задач на обчислення. Мова йде про серію
уроків з однієї і тієї ж навчальної теми. Очевидно, зреалізувати цю ідею
можна, коли кількість годин на вивчення теми є відносно достатньою і в
методичній скарбничці вчителя є достатньо задач кожного виду з теми, що
вивчається. При такому підході мобілізуються умови на кожному
конкретному уроці для формування і розвитку конструкторських,
аналітичних, дослідницьких, дедуктивних прийомів розумової діяльності у
процесі навчання геометрії.
Ми вбачаємо багато аргументів на користь того, що варто у процесі
систематизації та узагальнення знань та умінь учнів з геометрії у 8 класі
провести серію уроків:
Трапеція. Задачі на доведення.
Трапеція. Задачі на побудову.
Трапеція. Задачі на дослідження.
Трапеція. Задачі на обчислення.
Системи задач на кожний з вказаних уроків могли б бути такими:
Тема. Трапеція (задачі на доведення).
1. Доведіть, що коли висота рівнобічної трапеції дорівнює її середній
лінії, то діагоналі трапеції перпендикулярні.
2. Доведіть, що відрізок, який сполучає середини діагоналей трапеції,
паралельний основам трапеції і дорівнює їх піврізниці.
3. Через точку перетину діагоналей трапеції К проведено пряму
паралельну основам трапеції, яка перетинає її бічні сторони відповідно в
точках Р і S. Доведіть, що PK
= KS
=

ab
.
a+b

4. Доведіть, що точка перетину діагоналей трапеції, точка перетину
прямих, що містять бічні сторони трапеції та середини основ трапеції
лежать на одній прямій.
Тема. Трапеція (задачі на побудову).
1. Побудувати рівнобічну трапецію за більшою основою, діагоналлю
та тупим кутом.
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2. Побудувати рівнобічну трапецію за гострим кутом і діагоналлю,
що є бісектрисою тупого кута.
3. Побудувати трапецію за діагоналями і основами.
4. Побудувати нерівнобічну трапецію за основою, бічними
сторонами і різницею кутів при основі.
5. Побудувати трапецію, якщо задані довжини всіх її сторін.
Тема. Трапеція (задачі на обчислення).
1. Діагоналі рівнобічної трапеції з основами 7 і 13 см взаємно
перпендикулярні. Знайдіть висоту трапеції.
2. Діагональ прямокутної трапеції ділить гострий кут пополам, а
висоту проведену з вершини тупого кута на відрізки у відношенні 5 : 3.
Обчисліть периметр трапеції, якщо її менша основа дорівнює 30 см.
3. Коло, вписане в рівнобічну трапецію, поділяє точкою дотику бічну
сторону на відрізки завдовжки 3 см і 27 см. Знайдіть висоту трапеції.
4. Діагональ рівнобічної трапеції перпендикулярна до бічної
сторони, яка дорівнює 12 см. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо радіус
кола, описаного навколо трапеції, дорівнює 10 см.
5. Точка перетину бісектрис тупих кутів при основі трапеції
належить другій основі. Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони
дорівнюють 10 см і 17 см, а висота – 8 см.
Тема. Трапеція ( задачі на дослідження)
1. Дослідити вид трапеції, якщо навколо неї можна описати коло.
2. При яких умовах, менша основа рівнобічної трапеції дорівнює
різниці більшої основи і бічної сторони ?
3. Дослідіть властивості рівнобічної трапеції, якщо центр кола
описаного навколо неї лежить на більшій основі трапеції.
Наведена добірка задач дозволяє не лише нормалізувати акценти на
різних видах геометричних задач, а й поліпшити умови для концентрації
уваги на різноманітності властивостей трапеції. Уважний аналіз змісту та
способів розв’язування вказаних задач дозволяє стверджувати, що
поліпшуються умови закріплення знань з інших тем. Наприклад, на
запропонованому уроці розв’язування задач на доведення створюються
хороші умови для закріплення умінь учнів використовувати властивості
подібних трикутників.
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ПРИ РОЗРОБЦІ ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОДАТКОВИХ РОЗДІЛІВ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
М.Сарафанова,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: sarafanova31@mail.ru
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор пед. наук, професор
Сучасний стан розвитку суспільства створює необхідність
формування активної та конкурентноспроможної особистості, яка має
великий запас знань та вміє самостійно здобувати і використовувати
необхідну інформацію. Педагогічна практика доводить, що без належної
дидактичної підтримки навчальна робота студентів може бути не
достатньо ефективною.
Ефективність впливу навчального матеріалу на студентську
аудиторію багато в чому залежить від ступеня і рівня ілюстративності
усного матеріалу. Візуальна насиченість навчального матеріалу робить
його яскравим, переконливим і сприяє інтенсифікації процесу його
засвоєння. Одним з таких прийомів, що широко використається в даний
час для усних виступів, є комп'ютерні презентації, що дозволяють
акцентувати увагу аудиторії на важливих моментах інформації.
Дидактичні навчальні комплекси – сукупність засобів навчання, що
використаються на різних етапах навчально-пізнавального процесу і
забезпечують єдність педагогічного впливу.
Дидактичний комплекс розглядається як цілісна система засобів
навчання, інтегрованих з метою збору, організації, зберігання, обробки,
передачі і представлення навчальної та іншого роду інформації як
студентам, так і викладачеві відповідно технології навчання, яка ним
застосовується.
Одним з головних принципів розробки дидактичного забезпечення є
принцип наочності. Принцип наочності навчання вимагає залучення до
сприймання всіх органів чуття учня. Принцип використовується з
стародавніх часів. У сучасній дидактиці наочність розуміють ширше, ніж
безпосередні зорові сприймання. Вона включає також сприймання через
моторні, тактильні чуття.
Нами було розроблено дидактичний комплекс з дисципліни
«Додаткові розділи аналітичної геометрії», що складається з системи
авторських слайд-лекцій та посібника для самостійного опрацювання
теоретичного матеріалу.
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Динамічна слайд-лекція – це аудіовізуальний спосіб представлення
інформації, розділеної на кадри (слайди) із застосуванням програмнотехнічних засобів, який орієнтований на покращення наочності
академічної лекції [1, 120].
Наведемо приклад розробленої нами слайд-лекції (у MS Power Point)
з теми «Проективна геометрія. Теорема Дезарга», що передбачена робочою
програмою з дисципліни «Додаткові розділи аналітичної геометрії» для
студентів-магістрів факультету математики та інформаційних технологій
Донецького національного університету.
На рис. 1 бачимо слайд з ілюстрацією властивості центральної
проекції, на якому подано мінімум необхідної текстової інформації та
зображення цієї властивості. На рис 2 – слайд з наочним представленням
перспективи на картинах художників і фото сучасного мистецтва.

Рис. 1. Слайд «Властивості
центральної проекції»

Рис. 2. Слайд «Перспектива
навколо нас»

Наочність є важливим елементом у навчанні студентів, оскільки вона
забезпечує краще засвоєння матеріалу, викликає у студентів зацікавленість
у вивченні нових тем. Один із способів реалізації принципу наочності –
створення слайд-лекцій з яскравими ілюстраціями та мінімумом
необхідної інформації.
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Науковий керівник: Т.Л.Годованюк, канд. пед. наук, доцент
У наш час існують різні точки зору про зміст методики навчання
математики як науки. Для одних вона визначається як педагогічна наука,
тому рекомендується розглядати її як приватну дидактику із загальними
для всіх предметів принципами навчання. Інші вважають методику
спеціальною педагогічною наукою, що вирішує всі завдання навчання і
розвитку особистості через зміст предмета.
Методика навчання математики – це педагогічна наука про
завдання, зміст і методи навчання математики. Вона вивчає і досліджує
процес навчання математики з метою підвищення його ефективності і
якості. Методика навчання математики розглядає питання про те, як треба
викладати математику [3].
Процес оформлення наукового знання в теорію називається
теоретизуванням науки. Можна стверджувати, що по відношенню до
методики як наукової області цей процес тільки починається. Розглядаючи
питання про статус та зміст методики навчання математики як наукової
області, можна сказати, що в останнє десятиліття цій проблемі
приділяється значна увага в педагогічній літературі. Чимало зусиль для її
вирішення доклав Г. І. Саранцев. До становлення методики викладання
арифметики
чимало
зусиль
доклали
В.А. Євтушевський,
О.І. Гольденберг, С.І. Шохор-Троцький.
Останній
розробив
метод
доцільних задач, що не втратив значення і сьогодні. Безперечно великий
внесок у зародження і розвиток методики навчання математики також
зробили вчені та педагоги такі, як: Ф. Клейн, А.В. Ланков, С.Є. Гур’єв,
А.В. Васильєв, М.І. Фаусс, Т.Ф. Остроградський, В.Я. Буняковський,
П.Л. Чебешев та інші.
У процесі формування методики навчання математики з’являлися
нові практичні і теоретичні завдання. Вони вимагали нових засобів та
методів, які в свою чергу сприяли розвитку цієї науки.
Розвиток методики навчання математики як науки відбувається в
рамках певної парадигми. На сучасному етапі в основу загальної
парадигми освіти покладено концепцію розвитку і виховання особистості в
процесі навчання. Очевидно під впливом сучасних соціальних вимог
суспільства, окремі теорії, що входять до складу методики навчання
математики, повинні будуватися в напрямку гуманізації і диференціації
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навчально-виховного процесу, гуманітаризації змісту навчання. Такі
методологічні положення називають зовнішніми щодо наукової теорії.
Вони не входять в її структуру [4].
Основні завдання методики навчання математики визначити
конкретні цілі вивчення математики за класами, темами уроків. Відбирати
зміст навчального предмета відповідно до цілей і пізнавальних
можливостей учнів. Розробити найбільш раціональні методи і
організаційні форми навчання, спрямовані на досягнення поставлених
цілей. Розглянути необхідні засоби навчання та розробити рекомендації
щодо їх застосування в практиці роботи вчителя [1].
Оскільки, методика навчання математики розвивається як наука,
важливим є те, щоб вона у своєму розвитку використовувала всі можливі
нововведення. Безперечно, за останнє століття такими новинками стали:
використання комп’ютерних технологій, а також інтерактивне навчання. За
умов інтерактивного навчання учень може навчатися робити свідомий
вибір серед широкого спектра альтернатив і брати на себе відповідальність
приймати самостійні рішення, щодо розв'язку задач та вправ. Важливо, що
кожен може це робити свідомо й грамотно.
На функціонування системи навчання математики впливає низка
чинників: загальні цілі освіти, гуманізація і гуманітаризація освіти,
розвиток математики як науки, прикладна і практична спрямованість
математики, нові освітні ідеї і технології, результати досліджень в
психології, дидактиці, логіці… Сукупність цих факторів утворює зовнішнє
середовище, яка безпосередньо впливає на систему навчання математики.
Багато компонентів зовнішнього середовища впливають на неї через цілі
навчання математики [4]. Методика навчання математики зазнає у своєму
розвитку великі труднощі, перш за все, через складнощі подолання
розриву між шкільною математикою і математичною наукою, а також
через те, що вона є прикордонним розділом педагогіки на стику філософії,
математики, логіки, психології, біології, кібернетики і, крім того,
мистецтва.
Література
1. Єпішева О.Б. Загальна методика викладання математики в
середній школі / О.Б.Єпішева // Тобольськ: Вид-во ТГПІ ім.
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132

ІІІ Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

ЕВРИСТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ
ЗАДАЧ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ
О.К.Софієнко,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: sofienko.elena@yandex.ru
Науковий керівник: О.І.Скафа, доктор пед. наук, професор
В умовах стрімкого розвитку науки, техніки і соціально-економічної
сфери зростає роль професійно орієнтованого навчання математики,
спрямованого на прикладний характер майбутньої професійної діяльності
фахівця, враховуючи при цьому корінні зміни в інформаційних та
комунікаційних технологіях. Дуже важливою є проблема формування у
студентів-біологів творчого мислення, міркування, відкриття для себе
нових закономірностей, розвитку інтересу до дослідження. Перераховані
якості, головним чином, розвиваються в процесі розв’язування професійно
орієнтованих задач (ПОЗ).
Під час формування мотиваційної сфери професійно орієнтованої
навчальної діяльності необхідно показувати студентам суспільну
значимість обраної ними професії і важливість розвитку студентом своїх
професійно значущих якостей.
Дієвим засобом при цьому є створення проблемних ситуацій під час
розв’язування задач з професійним змістом. Ці ситуації створюють умови
для самостійної постановки студентами пізнавальних задач, застосування
евристик, показують важливість та ефективність набутих під час навчання
знань, умінь для майбутньої професійної діяльності та, з іншого боку,
стимулюють інтерес до професії [1].
У побудованій методичній системі професійно орієнтованого
навчання математики зміст доповнюється системами професійно
орієнтованих задач, що спрямовані на мотивацію студента до майбутньої
професійної діяльності.
Таким чином, під системою професійно орієнтованих задач, разом з
О.В.Тимошенко [2], будемо розуміти наступне: система професійно
орієнтованих задач – це таке поєднання і послідовність задач
професійного спрямування, які сприяють розвитку всіх компонентів
математичної підготовки: фактичних знань, умінь, встановлених
програмою навчання; розумових операцій і методів, притаманних
математичній діяльності; математичного стилю мислення; раціональних і
продуктивних способів навчально-пізнавальної діяльності.
Для студентів-біологів були розроблені системи професійно
орієнтованих завдань, що охоплюють основні теми курсу «Вища математика».
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Завдання сформульовані так, щоб їхнє розв’язання вимагало використання
певних розумових прийомів, сприяло кращому розумінню теоретичних
положень, активізації розумової діяльності студента. Увагу зосереджено на
евристичних методах: математичного моделювання, гіпотез, проектів,
складної цілі, укрупнення блоків, евристичного спостереження, помилок та ін.
Приведемо приклади деяких задач, із розробленої нами системи
професійно орієнтованих задач до курсу математики для студентівбіологів, які сприятимуть осмисленому підходу до пошуку їх розв’язання.
Задача 1. На рис. 1 зображена ґратчаста ферма (дах теплиці), що
служить для перекриття теплиць. Щоб
уникнути шкідливих напруг, які можуть
виникнути
у
фермі
при
коливаннях
температури, одна з опор робиться вільною
(па ковзанках). Нехай тиск вітру по лівий скат
ферми виражається в обраному масштабі
вектором W, спрямованим під кутом а до
обрію. Визначити реакції опор, випробовувані
Рис. 1
фермою під тиском вітру.
Евристична підказка: Перейдіть до рівносильної задачі. Розкладіть
силу W на складові по рисунку.
Задача 2. Птах рухався під дією урагану по окружності (х - 5)2 + (у + 3)2 = 25.
Дія сили урагану на птаха припинилося в момент, коли положення птаха
визначалося координатами (2; 1). Визначити подальшу траєкторію руху птаха.
Евристична підказка: Аналізуйте умову задачі. Що треба знайти?
Яку математичну модель можна скласти для цього?
Задача 3. У резервуарі знаходиться 10 м3 розчину кислоти,
концентрація якого дорівнює 14 кг/м3. Цей розчин виливається з резервуару зі
швидкістю 0,5 м3/с і з такаю ж швидкістю у резервуар подається чиста
вода, яка одразу ж змішується з розчином так, що концентрація розчину
зменшується. Через який час концентрація буде дорівнювати 7 кг/м3?
Евристична підказка: Побудуйте модель даної задачі. Зафіксуйте
довільний проміжок часу ∆t знайдіть на скільки зміниться кількість
розчину у резервуарі від моменту t до часу t+∆t.
Задача 4. У генетичному експерименті із 5 білих квіток гороху було
взято для запилення 3 квітки. Скількома способами це можна зробити?
Евристична підказка: Переберіть можливі способи
Література
1. Скафа О.І. Евристичне навчання у системі вузівської освіти / О.І.Скафа
// Алгебраїчні методи дискретної математики: Тези доповідей всеукраїнської
наук. конференції (Луганськ, ЛДПУ, вересень 2002р.). – Луганськ: Видавн.
ЛДПУ, 2002. – С.122-123.
2. Тимошенко О.В. Формування дослідницьких умінь у процесі навчання
вищої математики студентів-біологів: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.
наук : 13.00.02 / О.В. Тимошенко. – Донецьк, 2011. – 216 с.
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ПРИЕМ РАЗВИТИЯ ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНИЯ
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Д.И.Стрельников,
студент,
Донецкий национальный университет,
E-mail: strelnikov.dmitry@gmail.com
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
На данном этапе социально-экономического развития нашего
общества крайне важным является изучение в школе основ экономики.
При этом для решения практических задач необходимо уметь переводить
условие текстовой задачи на математический язык для ее решения, а также
интерпретировать полученные результаты для применения их на практике.
Именно для такого «перевода» и нужна математическая модель.
Как гласит Encyclopaedia Britanica, математическая модель – это
математическое представление реальности.
Математическое моделирование – это процесс построения математической модели, соответствующей определенным требованиям [1]. Если
представление реальности, которое мы желаем построить, необходимо для
решения экономической задачи, то оно называется экономико-математической моделью.
Одно из определений понятия «мышление» дается в психологическом словаре: «мышление – процесс моделирования систематических
отношений окружающего мира на основе безусловных положений» [2].
Таким образом, построение и модификация математических моделей
позволяет с высокой степенью эффективности развивать у учеников
мышление, а также способствует мотивации изучения предмета, наглядно
демонстрируя практическую ценность полученных теоретических знаний.
Выбрать экономическую задачу для построения модели
школьниками довольно сложно. С одной стороны, большинство задач,
представленных в школьном курсе экономики, сводятся к арифметическим
моделям, то есть решаются в одно действие или по четкому алгоритму. Мы
считаем, что такие задания, безусловно, важны для получения
фундаментальных представлений об экономической теории, но не
оказывают существенного влияния на умственное развитие учащихся. С
другой стороны, большая часть экономико-математических моделей
представляет собой различные дифференциальные уравнения, которые не
изучаются в школьном курсе математики.
В число экономических задач, которые разрешимы для учеников
старших классов, входят задачи о межотраслевом производстве. Модель
межотраслевого баланса, которая является математическим представлением данной задачи, впервые была разработана В.В. Леонтьевым.
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Постановка задачи. Рассмотрим производство угля и стали: для
производства 1 тонн стали необходимо 3 тонн угля. Для производства 1
тонн угля необходимо 0,1 тонн стали. Необходимо, чтобы чистый выпуск
угольной промышленности был 2 ∙ 105 тонн угля, а чистый выпуск черной
металлургии – 5 ∙ 104 тонн стали. Какой должен быть выпуск угля и
стали для получения заданных объемов «чистой» продукции?
Решение задачи. Пусть полный выпуск угля составляет 𝑥𝑥1 тонн, а
полный выпуск стали – 𝑥𝑥2 тонн. Для производства 𝑥𝑥1 тонн угля будет
затрачено 0.1 ∙ 𝑥𝑥1 тонн стали. Для производства 𝑥𝑥2 тонн стали будет
затрачено 3 ∙ 𝑥𝑥2 тонн угля.
𝑥𝑥1 − 4𝑥𝑥2 = 2 ∙ 105 ;
�
𝑥𝑥2 − 0.1𝑥𝑥1 = 5 ∙ 104 .
Решая эту систему, получим: 𝑥𝑥1 = 500000, 𝑥𝑥2 = 100000.
Таким образом, валовый выпуск для производства 200000 тонн угля и
50000 тонн стали – 500000 тонн угля и 100000 тонн стали.
Модификация модели. Развитие этой задачи не влияет
качественным образом на сложность решения модифицированной
математической модели. Таким образом, мы можем предложить ученикам
самостоятельно составить более сложный вариант данной задачи (добавив
в условие еще одну или несколько отраслей производства), составить для
новой задачи математическую модель и разрешить ее.
Постановка модифицированной задачи. Для производства 1 тонн
стали необходимо 3 тонн угля и 10 МВт электроэнергии. Для
производства 1 тонн угля необходимо 0,1 тонн стали и 1 МВт
электроэнергии. Для производства 1 МВт электроэнергии необходимо 0.1
тонн угля и 0,01 тонн стали. Необходимо, чтобы чистый выпуск угольной
промышленности был 2 ∙ 105 тонн угля, а чистый выпуск черной
металлургии – 5 ∙ 104 тонн стали, электроэнергии – 32 ∙ 103 МВт. Какой
должен быть выпуск угля, стали и электроэнергии для получения
заданных объемов «чистой» продукции?
Математическое моделирование имеет широкий спектр применения
в обучении математике. В частности прием развития задачи в процессе
построения экономико-математической модели можно эффективно
использовать для развития приемов анализа, синтеза, приемов творческого
мышления у учеников, а также для мотивации изучения основ экономики в
старших классах школы.
Литература
1. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие под ред.
П.В.Трусова. – М.: Логос, 2004.
2. Математика и кибернетика в экономике: словарь-справочник /
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ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ
І.Таран,
асистент,
Маріупольський державний університет,
м. Маріуполь, УКРАЇНА
E-mail: Irisha.80_05@mail.ru
На сучасному етапі розвитку нашої держави відбувається
становлення нової системи освіти, яка пов’язана з входженням
інформаційно-комунікаційних технологій у різні сфери діяльності людини,
не оминаючи і дошкільну освіту.
Базовим компонентом дошкільної освіти визначається зміст
навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, який
реалізується у відповідних програмах розвитку, навчання, виховання дітей:
«Впевнений старт», «Дитина в дошкільні роки», «Дитина», «Українське
дошкілля», «Я у Світі», що рекомендовані Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України.
Автори Базового компонента дошкільної освіти в Україні
акцентують увагу на визначення сутності логіко-математичної
компетентності. Ученими підкреслюється роль наочно-схематичних
засобів навчання при переході від предметних дій до теоретичного змісту
навчального матеріалу (П.Гальперін, Т.Кудрявцев, Л.Обухова).
Щоб підвищити ефективність навчання математики дітей 5 - 6 років,
з
метою
формування
математичної
компетентності
доцільно
використовувати нетрадиційні методи навчання математики:
- проблемні ситуації та завдання,
- завдання з елементами пошуку,
- дидактичні ігри і вправи,
- задачі-жарти,
- задачі-загадки,
- задачі з казковим сюжетом.
Умінню дітей самостійно мислити (аналізувати, порівнювати,
узагальнювати) сприяють логіко-розвивальні ігри – вправи з малюнковою
основою. Причому дітям доводиться не лише виконувати те, що пропонує
педагог, а й придумувати самим.
У
Маріупольському
державному
університеті
магістрами
спеціальності «Дошкільна освіта» в межах фахової підготовки вивчаються
наступні навчальні дисципліни:
«Основи інформатики»,
«Нові інформаційні технології»,
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«ТЗН»,
«Комп’ютерні ігри в ДНЗ»,
«Інформаційні технології в освіті та науці».
Так під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології в освіті та
науці» студентами готується творчий проект під назвою «ІКТ в процесі
навчання елементів математики дітей дошкільного віку», що дає
можливість студентам опанувати певними ЗУН; вони при виконанні
практичних завдань проекту створюють за допомогою програм Microsoft
Power Point, Microsoft FrontPage, мови гіпертекстової розмітки HTML
дидактичні ігри, електронні фрагменти посібників для проведення
математичних та інтегрованих занять.
Використовуючи різноманітні інтерактивні елементи майбутні
педагоги створюють комп’ютерно-ігрові засоби, навчально-ігрові
презентації для формування математичної компетентності.
Проводячи на заняттях ділові ігри, студентами презентуються власні
наробки завдяки засобам інформаційно-комунікаційних технологій,
дотримуючись основних закономірностей та логіки пізнання дітьми
дошкільного віку математичного світу.
Математична компетентність властива кожній дитині, але рівень її
розвитку має індивідуальний характер і залежить від реалізації
моделювальної діяльності з математичними поняттями та відношеннями.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЯВИЩ У 9 КЛАСІ
А.В.Ткачук,
студентка,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
E-mail: alona.tkachuk.92@mail.ru
Науковий керівник: С.П.Стецик, канд. пед. наук, доцент
У трактуванні поняття «інтерактивні технології» різними авторами
можна помітити певні розбіжності. Наприклад, О.І.Пометун та
Л.В.Пироженко розглядають інтерактивні технології як окрему групу
технологій та протиставляють їх активним технологіям завдяки принципу
багатосторонньої комунікації [1, с.17-120]. Білоруські науковці
В.Д.Симоненко та Н.В.Фомін включають інтерактивні технології до складу
активних технологій навчання разом з технологіями проблемного
навчання, технологіями навчального співробітництва, ігровими та
комп’ютерними технологіями [2, с.83]. Залежно від мети та форми
організації навчальної діяльності учнів, інтерактивні технології можна
розподілити на чотири групи: інтерактивні технології кооперативного
навчання, інтерактивні технології колективно-групового навчання,
технології
ситуативного
моделювання,
технології
опрацювання
дискусійних питань. Парна і групова робота організовується як на уроках
засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Наприклад,
під час вивчення теми: «Постійні магніти. Магнітне поле. Взаємодія
магнітів» досить ефективно процес засвоєння знань проходить у вигляді
групової роботи. Тобто клас ділиться на групи і кожній групі задається
завдання показати жестами та мімікою запропоновані завдання на картках.
Серед них можуть бути: постійний магніт, полюси магніту і як вони
взаємодіють, властивості постійних магнітів. Учням дається кілька хвилин
на складання таких мініатюр. Вони можуть бути представлені навіть без
сторонніх предметів.
Якщо розглядати технології колективно-групового навчання, то
можна виділити такі групи: мікрофон, ажурна пилка, мозковий штурм,
акваріум, карусель, дерево рішень. Як варіант технології вирішення
проблем можна використовувати «Дерево рішень», яке допомагає дітям
проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень.
Даним методом можна скористатись для пояснення від чого залежить
магнітна дія котушки зі струмом. Складемо електричне коло з джерела
струму, котушки, реостата й амперметра. Для оцінки магнітної дії котушки
зі струмом скористаємося залізним циліндром, який підвісимо на
динамометр, розміщений над котушкою. Під час роботи задаємо проблемні
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запитання: що ми будемо спостерігати при замиканні ключа і чому? Далі
проводимо дослід і підтверджуємо чи спростовуємо висновки учнів.
Технології ситуативного моделювання – це модель навчання у грі,
побудова навчального процесу за допомогою включення учня в гру. Ігрова
модель навчання покликана реалізувати, крім основної дидактичної мети,
ще й комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій; надання
дитині можливості самовизначення; надихання і допомога розвитку
творчої уяви; надання можливості висловлювати свої думки [3, с.4-6].
Цікаво можна провести закріплення вивченого матеріалу з теми
«Електровимірювальні прилади», якщо дозволити учням провести
невелику гру, яка полягає в тому, що учні створюють свої конкурентні
компанії, які рекламують кожний свою продукцію. Продукція у нашому
випадку – це електровимірювальні прилади. Коли одна компанія рекламує,
інша перетворюється у допитливих покупців і вимагає докладної
інформації про даний прилад, задає всілякі запитання. Технології навчання
у дискусії значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає
можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою
думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми [3, с.10]. Ця
технологія використовується при обговоренні дискусійних питань та при
проведенні вправ, у яких потрібно й чітко аргументувати визначену
позицію з проблеми, що обговорюється. Наприклад, під час розглядання
задач, які мають цікавий зміст, учні все частіше вдаються до дискусій.
Приклад задачі: Гуляючи лісовою посадкою вздовж узбережжя ставка,
учень знайшов невеликий сталевий стержень. Як він може визначити, чи
намагнічений цей стрижень, якщо ні компаса, ні інших приладів в учня
нема? Відповідь: Покласти стрижень на шматок дерева та опустити на
воду. Якщо стрижень намагнічений, то він буде повертатися та
орієнтуватися в магнітному полі землі. Завдання учителя перш за все
полягає в тому, щоб правильно направити і узагальнити хід думок учнів.
Отже, інтерактивне навчання є певним різновидом активного
навчання. Як відомо, процес навчання в активній формі сприяє напруженій
розумовій роботі, стимулює самостійність, активність, тому інтерактивні
технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню
цінностей, створенню атмосфери співробітництва.
Література
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ В КУРСЕ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
Ю.Г.Тымко,
канд. пед. наук, доцент,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: tymkom@gmail.com
Перестройка всех сфер жизни общества, ускорение социальноэкономического развития страны, обновление содержания образования
обуславливают необходимость внесения изменений в систему
профессиональной подготовки будущих учителей математики. На
современном этапе обновления педагогического процесса перед вузами
ставятся новые цели и задачи, открывающие широкие возможности
эвристике, поиску методов, форм и средств эвристического обучения.
Актуальным является подготовка учителей математики способных
организовывать и управлять эвристической деятельностью учащихся.
Наиболее правильным, на наш взгляд, подходом формирования такой
готовности, является «погружение» студентов в собственную
эвристическую деятельность. В наибольшей степени необходимость в
организации эвристической деятельности студентов ощущается в курсе
методики математики, потому что именно этот курс закладывает основы
методической подготовки будущего учителя, формирует умение решать
различные методические задачи.
Таким образом, в процессе методической подготовки будущего учителя
математики важно вовлекать студента в эвристическую деятельность,
сочетающую в себе учебно-познавательную эвристическую деятельность и
профессионально ориентированную эвристическую деятельность. Следствием
формирования приемов такой деятельности является готовность учителя
математики
организовывать
и
управлять
учебно-познавательной
эвристической деятельностью учащихся на уроках математики.
Проблеме реализации эвристических идей, организации и
управлению эвристической деятельностью в обучении математике
учащихся уделяли внимание такие исследователи как Г. Д. Балк,
М. И. Бурда, Ю. М. Колягин, Л. Ларсон, Т. Н. Миракова, Ю. А. Палант,
Дж. Пойа, Г. И. Саранцев, Е. И. Скафа, А. В. Хуторской и др. Проведенный
анализ работ вышеназванных авторов подтверждает, что суть
эвристического обучения состоит не столько в передаче учителем опыта
прошлого, сколько в приобретении учениками личного опыта в
конструировании учебной продукции, в сопоставлении ее с известными
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культурно-историческими аналогами.
Системе методической подготовки учителей математики, анализу
концепций обучения методике математики как учебной дисциплине в вузе,
посвящены работы А. М. Астряба, Г. П. Бевза, Я. И. Груденова, С. В. Ивановой, А. Л. Ищенко и В. А. Швеца, Ю. М. Колягина, Н. А. Тарасенковой,
В. Г. Моториной и др.
Для организации учебного процесса, связанного с формированием
профессионально ориентированной эвристической деятельности будущего
учителя математики, необходимо спроектировать все его структурные
компоненты а именно: цели, содержание, организационные формы,
методы, приемы и средства обучения.
Лидирующим компонентом системы формирования профессионально ориентированной эвристической деятельности будущего
учителя математики являются цели. В ходе разработки целей ориентиром
становится не только сумма знаний и умений, необходимых студентам для
овладения содержанием курса, но и описание эвристических умений,
которые должен приобрести студент в процессе изучения конкретной темы
курса методики математики. Таким образом, методические требования к
целей обучения методике математики заключаются в формировании
наряду с учебными умениями ‒ эвристических умений, согласно целям
изучения конкретных тем курса. Это, в конечном счете, приведет к
формированию эвристических умений учителя математики, необходимых
для организации эвристической деятельности учащихся.
Указанные цели организации профессионально ориентированной
эвристической деятельности студентов в курсе методики обучения
математике составляют основу для отбора его содержания.
Содержание обучения курса дополняется системой эвристическиориентированных методических задач. Мы рассматриваем два типа задач.
Первый тип направлен на формирование у будущего учителя математики
общих и специальных эвристических приемов. Второй тип прогнозирует
формирование умений организовывать эвристическую деятельность
учащихся.
При отборе организационных форм, методов и средств обучения
предпочтение отводится формам, методам и средствам эвристического
обучения математике, с последующим акцентом внимания студентов на то,
как преподаватель организует учебный процесс при условии их
использования.
Таким образом, формирования профессионально ориентированной
эвристической деятельности будущего учителя математики в курсе
методики преподавания математики предусматривает предоставление
эвристической направленности целям, содержанию, организационным
формам, методам, приемам и средствам обучения, используемым в курсе
методики математики.
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О ЗНАЧЕНИИ СПЕЦКУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ В КРИПТОГРАФИИ» В ПРОФИЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Р.Удовиченко,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: raisaudovichenko@mail.ru
Научный руководитель: Н.В.Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
В настоящее время развивается множество математических
прикладных дисциплин, которые находят широкое применение в нашей
жизни, и, как следствие, объем знаний, необходимых человеку, резко
возрастает. Соответственно этому появляются новые требования не только к
высшему, но и к школьному образованию. Главным средством реализации
требований программы и разрешения имеющихся проблем является переход
школы на профильное обучение и введение спецкурсов по математике.
Кроме того, одной из основных задач современного образования является
формирование практически компетентной личности, потому поиск новых
возможностей усиления прикладной направленности факультативных курсов
для старшеклассников, способов формирования навыков математического
моделирования есть перспективным направлением исследований в сфере
теории и методики обучения математике.
Следует отметить определенные преимущества математического
моделирования:
 экономичность;
 возможность
моделирования
гипотетических,
то
есть
нереализованных в природе объектов;
 возможность изменения масштаба времени;
 простота многоаспектного анализа;
 большая прогностическая сила вследствие возможности
выявления общих закономерностей;
 универсальность технического и программного обеспечения
работы.
Криптография в настоящее время как раз и является одной из тех
прикладных наук, которые активно развиваются. Современная
криптография образует отдельное научную ветвь на стыке математики и
информатики, и решение криптографических задач в математическом
направлении как раз и предусматривает применение методов
математического
моделирования.
Практическое
применение
криптографии стало неотъемлемой частью жизни современного общества:
её используют в таких отраслях, как электронная нумерация, электронный
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документообмен (включая цифровые подписи), телекоммуникации и др.
Кроме того, очень многим из нас, пусть даже неосознанно, приходилось
пользоваться некоторыми криптографическими средствами: шифрование
электронной почты, интеллектуальные банковские карточки и др.
Таким образом, проблема введения в программу по математике
профильной школы спецкурса «Математическое моделирование в
криптографии»
очень актуальна в наше время. Задача спецкурса
«Математическое моделирование в криптографии» для старшеклассников
состоит в том, чтобы сформировать у учащихся знания, умения и навыки
математического моделирования в ходе изучения спецкурса, а также дать
представление школьникам о криптографии как науке, ознакомить с
историей
криптографии
и
научить
пользоваться
основными
криптографическими шифрами, такими, как шифр замены, шифр
перестановки, многоалфавитный шифр с периодическим ключом и др.
Криптография – наука о шифрах – долгое время была засекречена,
так как применялась, в основном, для защиты государственных и военных
секретов. В настоящее время методы и средства криптографии
используются для обеспечения информационной безопасности не только
государства, но и частных лиц, и организаций [1]. Вопросы криптографии
сейчас очень актуальны, ведь слишком много различных сведений
«гуляет» по всему свету в цифровом виде. И над этими сведениями
«висят» угрозы недружественного ознакомления, накопления, подмены,
фальсификации и т.д. Наиболее надежные методы защиты от таких угроз
дает именно криптография [2].
Введение в старшей профильной школе спецкурса «математическое
моделирование в криптографии» дает возможность расширить и
активизировать математические знания учащихся, повысить интерес к
изучению математики, развивать творческий подход при изучении
материала и решении задач, а также вырабатывать понимание того, что
математика является инструментом познания окружающего мира и самого
себя.
Литература
1. Общие сведения о криптографии [Электронный ресурс] // Научная
библиотека избранных естественнонаучных изданий. — Режим доступа:
http://www.sernam.ru/ss_221.php. — Название с экрана.
2. Ященко В.В. Введение в криптографию / В.В.Ященко,
Н.П.Варновский, Ю.В. Нестеренко под общ. ред. В.В. Ященко. — 3–е изд.,
доп. — М.: МЦНМО: «ЧеРо», 2000. — 288с.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОНЯТТЯ
МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ
О.М.Усата,
студентка,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
E-mail: olga-tychonenko@ukr.net
Науковий керівник: Т.Л.Годованюк, канд. пед. наук, доцент
Величезні зміни, що відбуваються сьогодні в суспільстві кидають
виклик всім педагогам – підготувати дітей до продуктивного життя в
майбутньому. Для успішної участі в суспільному житті учні повинні
володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх
застосування до розв’язування прикладних задач. Радикальним способом
реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу математики є
широке і систематичне застосування методу математичного моделювання
протягом усього курсу [3].
Проблема методики формування поняття математичної моделі
вчителями та навчання учнів розв’язувати прикладні задачі засобами
математичного моделювання в процесі вивчення математики залишається
недостатньо розробленою.
Математичне моделювання як засіб пізнання та дослідження
застосовують уже з першого класу під час вивчення предметів
природничого циклу, праці, творчості. Але із самим поняттям «модель» та
«математичне моделювання» учні зустрічаються у 9 класі, а зміст курсу
математики 10 та 11 класів дає змогу навчити учнів такому прийому
діяльності як математичне моделювання [1].
Метою перших уроків моделювання є прищеплення учням навичок
математичного моделювання, навчити правильно виконувати всі його
етапи, показати його застосування для розв’язання прикладних задач.
Основне завдання для кожного учня – з'ясувати, про що ця задача, що в ній
відомо, що потрібно дізнатися, як пов'язані між собою дані, які відношення
між даними та шуканими. Для цього слід застосовувати метод
моделювання ситуації, відображеної в задачі [2].
Перетворення умови задачі найдоцільніше проводити наступним
чином: після прочитання умови задачі вчитель пропонує учням переказати
текст задачі, потім самостійно зробити короткий запис умови задачі. Дуже
важливим елементом є відділення відомих величин від невідомих.
Етап побудови математичної моделі є найвищим бар’єром, який
необхідно подолати для розв’язання прикладної задачі. Дуже важливо
вдало вибрати її форму, тобто рівняння, нерівність, їх системи, малюнок
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тощо. Для цього вчителю потрібно не лише самому їх продумати, а й уміло
підвести учнів до висновку, що саме ця форма є найбільш вдалою.
Дуже багато вчителів після виконання дій із заформалізованою
задачею переходять до прикладного змісту і формують остаточну
відповідь, залишаючи поза увагою аналіз отриманого результату, який є
важливим не тільки в розв’язанні задачі, а й у розвитку мислення учнів,
вміння виконувати аналіз тощо. Спочатку потрібно виконати формальний
аналіз. Якщо це можливо виконати пряму перевірку, якщо ні – провести
перевірку правильності виконання дій на окремих етапах. Коли перевірку
вже зроблено, необхідний змістовий аналіз, тобто перейти від моделей до її
конкретного прикладного змісту. Можливо, вчителю буде необхідно
повернутись на самий початок, до перших етапів розв’язування задачі, ще
раз пригадати умову, потім коротко етап побудови математичної моделі;
це полегшить змістовний аналіз.
Далі можна наголосити на тих особливостях, які мають об’єкти і
величини в прикладному змісті в порівнянні з об’єктами і величинами
математичної моделі.
Використання моделювання як способу навчання пошукової
діяльності, узагальненим підходам, прийомам у розв’язанні прикладних
задач сприяє посиленню творчої спрямованості процесу навчання,
розвитку розумових здібностей учнів, тобто моделювання є засобом
вдосконалення процесу навчання математики, що дозволяє активізувати
пізнавальну діяльність учнів і розвивати їх мислення [4].
Включення моделювання у зміст уроків математики необхідно для
ознайомлення учнів з сучасним науковим трактуванням понять «моделі» та
«моделювання», оволодіння моделюванням як методом наукового
пізнання.
Література
1. Дорофєєв Г.В. Математика. Ч. 2: підручник для 5 кл. [Текст] /
Г.В.Дорофєєв, Л.Г.Петерсон. – М.: Баллас, С-інфо, 1997. – 240 с.
2. Обойщікова І.Г. Навчання моделювання учнів 5-6 класів при
вивченні математики [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 /
І.Г.Обойщікова. – Саранськ, 2002. – 20 с.
3. Терешин Н.А. Прикладная направленность школьного курса
математики: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 96 с.
4. Формування системного мислення у навчанні: навч. посібник для
вузів [Текст] / за ред. З.А.Решетова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 344 с.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ
З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Д.А.Холод,
студентка,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
E-mail: darya-kholod@rambler.ru
Науковий керівник: Т.Л.Годованюк, канд. пед. наук, доцент
Модернізація сучасної системи освіти потребує розв’язання багатьох
проблем, серед яких важливе місце належить формуванню педагогічних
кадрів. Пріоритетним завданням є допомогти молодій людині знайти шлях
фахового становлення, збагачення інтелектуального, духовного й
морального потенціалу особистості, опанування науковими основами
професійно-педагогічної діяльності й методикою її реалізації. Від
сформованості у майбутніх учителів інтересу до педагогічної теорії,
залежить рівень готовності до практичної діяльності, активність
професійної позиції і творчого стилю роботи.
Питання про формування та становлення інтересу до професії
вчителя, залежності рівня його розвитку від методики навчання і
виховання висвітлювали в своїх працях Я. Коменський, Дж. Локк,
І. Гербарт, Ж. Руссо, П. Каптерєв, К. Ушинський, В. Сухомлинський та
інші педагоги.
Під інтересом до професії вчителя науковці розуміють емоційно
виражену пізнавальну спрямованість особистості та оволодіння
педагогічною діяльністю, реалізацією своїх потреб, здібностей,
професійних переконань, що включає в себе такі компоненти: емоційний –
усвідомлення привабливості професії; інтелектуальний – готовність
розуму до усестороннього вивчення професії; вольовий – готовність до
подолання труднощів під час оволодіння професією [3].
Одним із видів формування інтересу до майбутньої педагогічної
діяльності на заняттях з методики навчання математики є використання
історичного матеріалу.
Історичний матеріал має стати обов’язковим компонентом у вивченні
методики навчання математики. Зокрема, доповнювати історикоматематичними відомостями доцільно висвітлення таких питань загальної
методики: методи навчання математики, підготовка вчителя до уроку
математики, факультативні заняття, позакласна робота з математики,
підручники з математики, задачі у навчанні математики, специфіка
навчання математики в школах різного профілю та ін. При цьому увага
студентів має акцентуватись не стільки на фактологічному матеріалі,
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скільки на методичних особливостях його використання вчителем
математики. Під час вивчення курсу методики навчання математики
студенти мають можливість не лише пасивно сприймати і запам’ятовувати
історико-математичні відомості, а й використовувати їх в процесі розробки
фрагментів уроків, факультативних занять, позакласних заходів і оперувати
ними під час педагогічної практики.
Для прикладу наведемо фрагмент лекційного заняття з теми
«Методика навчання геометрії в основній школі» одним із питань якої є
«Координати і вектори на площині. Метод координат»
Уперше поняття координат (астрономічних та географічних, які
називалися широтою і довготою) з’явилися у роботах давньогрецьких
учених Ератосфена (ІІІ ст. до н.е.) і Гіппарха (ІІ ст. до н.е.). З часом
метод географічних координат було удосконалено і трансформовано на
інші системи координат точок на площині та в просторі. Зокрема Н.
Орезм (1323 – 1382) покривав площину прямокутною сіткою і у такий
спосіб вивчав геометричні фігури, досліджуючи співвідношення лінійних
розмірів у двох взаємно перпендикулярних напрямах, що відповідають
сучасним поняттям абсциси і ординати. Основоположниками методу
координат вважаються П. Ферма і Р. Декарт. Метод Ферма (1629,
опублікований у 1679) ґрунтувався на взаємно однозначній відповідності
між точками площини і парами чисел (х, у). Його система координат
складалася з однієї прямої (сучасна вісь абсцис) і початкової точки N
(тепер початок координат) [1].
Курс методики навчання математики студенти вивчають на третьому
– п’ятому курсах. Хоча в перші роки навчання в університеті більшість
студентів мало уваги приділяють майбутній професії, але матеріал курсу
методики навчання математики має могутній потенціал для формування у
студентів готовності до педагогічної діяльності. А вона, в свою чергу, є
істотною передумовою ефективності діяльності молодого спеціаліста після
закінчення педагогічного закладу освіти, допомагає йому успішно
виконувати свої обов’язки, правильно застосовувати знання, досвід,
зберігати самоконтроль і знаходити своєчасно оптимальні рішення в
складних непередбачених педагогічних ситуаціях [2].
Література

1. Бевз В.Г. Метод координат і його вивчення в школі. – [Електронний
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педагогічної діяльності у процесі навчання математичного аналізу. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
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3. Пусепліна Н. Формування у майбутніх учителів інтересу до професії
засобами музейно-педагогічної діяльності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ pspo/2011_33_2/ Puseplina.pdf.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ІНЖЕНЕРА
НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
І.В.Хом’юк,
канд. пед. наук, доцент,
В.В.Хом’юк,
канд. техн. наук, доцент,
Вінницький національний технічний університет,
м. Вінниця, УКРАЇНА
E-mail: vikira_v@mail.ru
Науковий керівник: В.А.Петрук, доктор пед. наук, професор
Уміння творчо виконувати завдання особливо актуальним є для
представників інженерних спеціальностей, оскільки їхня професійна
діяльність охоплює не тільки взаємодію людини і техніки, але й
діалектичний зв’язок між попередніми і новітніми науково-практичними
досягненнями. Тому актуальною на сьогоднішній день залишається
проблема розвитку творчої особистості інженера. На нашу думку,
розвивати творчі здібності в майбутніх фахівців можна досить
продуктивно, використовуючи ігрові методи навчання під час вивчення
дисциплін математичного циклу, адже саме в процесі розв’язування задач
можна вчити творчості [1; 2].
Так, студенти спеціальності «Автомобілі та автомобільний
транспорт» на ІІІ курсі навчання вивчають дисципліну «Спецкурс вищої
математики», до якої належать деякі розділи математичного
програмування. Знання, які студенти одержують під час вивчення цієї
дисципліни, допомагають у формуванні прийняття рішень для
оптимального функціонування економічних об’єктів та систем. Однією із
основних задач лінійного програмування є транспортна задача,
розв’язування якої поділяється на кілька етапів. Ми пропонуємо
використовувати ігровий підхід до вивчення цієї теми на практичних
заняттях.
Зі студентів по 5–6 чоловік формують групи – «фірми», що
займаються перевезенням продукції зі складу до місць реалізації, тобто
вони розв’язують задачу виду:
мінімізувати транспортні витрати на доставку вантажів від
постачальників A1 , A2 ,..., Am до споживачів B1 , B2 ,..., Bn , якщо задані обсяги
m

n

поставок a1 , a2 ,..., am і потреб b1 , b2 ,..., bn ( ∑ аі = ∑ b j ), а також тарифи cij
=і 1 =j 1

на доставку одиниці вантажу від і-го постачальника до j-го споживача.
Визначити початковий план трьома способами:
а) методом північно-західного кута;
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б) методом мінімального елемента;
в) методом апроксимації Фогеля.
У кожній фірмі обирається директор, плановий відділ, бухгалтерія,
транспортний відділ. Кожний відділ відповідатиме за певний об’єм роботи.
Так, плановий відділ складатиме перший опорний план транспортної
задачі методом північно-західного кута, мінімального елемента та
апроксимації Фотеля; бухгалтерія, використовуючи метод потенціалів,
перевірятиме знайдені початкові плани на оптимальність; транспортний
відділ утворюватиме цикл перевезень, за умови, що знайдений план
виявиться неоптимальним; директор фірми слідкує за роботою підлеглих, а
також робить висновок по закінченню розв’язування задачі. Кожна фірма
отримує однакове завдання і бере участь у тендері на право здійснення
перевезень. Група, яка працювала найкраще і швидше всіх справилася із
завданням, виграє тендер і стає переможцем.
Результативність:
формування
професійної
спрямованості,
самооцінки, розвиток творчого мислення та професійних інтересів, які
сприяють
самовдосконаленню,
самовихованню,
саморозвитку,
стимулюють до успіху та до засвоєння знань, умінь, навичок, розвиток
здатності до переключення на розв’язування задач спорідненого напряму
підготовки.
Поєднання досвіду і знань, що вимагає ігрове заняття, дає
можливість тому, хто навчається, чіткіше побачити цілісність процесу
майбутньої професійної діяльності, краще зрозуміти зміст навчання,
побачити свої помилки та оцінити отримане. Наочність, відчуття процесу
пошуку та одержання результатів приводять до більш глибокого і чіткого
розуміння навчального матеріалу, дозволяє відчути, що студент може
зробити більше, ніж сам передбачав. Це надає йому впевненості у своїх
силах, розкріпачує інтелектуальні можливості, сприяє активному
здійсненню мети. Тому однією із ефективних форм навчання студентів, яка
піднімає їхній рівень знань і мислення, є ігрові заняття. Відомо, що
незвичні для студентів форми навчальної роботи активізують їхню
розумову діяльність і пожвавлюють навчальний процес.
Література
1. Хом’юк І. Про розвиток творчих здібностей студентів на ігрових
заняттях з вищої математики / І.Хом’юк, В.Хом’юк // Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми. – Збірник наукових праць. –
Вип. № 10 – К. – Вінниця. – 2006. – С. 469–475.
2. Хом’юк І.В. Формування творчої особистості інженера в процесі
навчально-ігрової діяльності / І.В.Хом’юк // Наук. записки Вінницького держ.
пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Зб. наук.
праць. – Вип. 32. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – С. 417– 423.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ СТЕРЕОМЕТРІЇ
С.Цвігун,
студентка,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
E-mail: udpu-kafedramatemat@rambler.ru
Науковий керівник: І.М.Тягай, викладач кафедри
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI столітті вже
зорієнтована на нове соціальне замовлення. Державний стандарт базової і
повної середньої освіти визначає як основну мету освітньої галузі
«Математика» опанування учнями системою математичних знань, навичок
і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій
діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми
галузями знань і забезпечення неперервної освіти; формування в учнів
наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, про її роль у
пізнанні дійсності; інтелектуальний розвиток учнів та ін.
Мета вивчення курсу стереометрії – систематичне вивчення
властивостей геометричних фігур у просторі, розвиток просторових
уявлень і уяви, засвоєння учнями способів обчислення важливих для
практики геометричних величин і подальший розвиток логічного
мислення.
Курс стереометрії дає широкі можливості для інтелектуального
розвитку учнів, насамперед логічного мислення, просторових уявлень та
уяви.
Навчальний процес у старшій школі потребує і робить можливим
використання специфічних форм та методів навчання. Можливість їх
використання зумовлена віковими особливостями старшокласників,
набутими в основній школі навичками самостійної роботи, рівнем
розвинення загальнонавчальних і пізнавальних видів діяльності.
У педагогіці існує різна класифікація методів навчання залежно від
вибору основи класифікації, а саме: за джерелом здобування знань
(словесні, наочні, практичні), за способами організації навчальної
діяльності учнів (методи здобування нових знань, методи формування
умінь та навичок і застосування знань на практиці, методи перевірки й
оцінювання знань, умінь та навичок) за характером навчально-пізнавальної
діяльності учнів (І.Я.Лернер і М.М.Скаткін):
а) пояснювально-ілюстративний (розповіді лекція, пояснення; робота
з підручником і демонстрації та ін.);
б) репродуктивний (відтворення знань і способів дій, діяльність за
алгоритмом, програмою);
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в) проблемний виклад;
г) частково-пошуковий або евристична бесіда;
д) дослідницький метод.
Останні три методи використовують під час проблемного навчання
як дидактичної системи [1].
До специфічних методів навчання математики відносять такі методи:
доцільних задач, абстрактно-дедуктивний і конкретно – індуктивний
методи навчання, а також метод проектів.
При вивченні геометрії в старших класах, на наш погляд, одним з
найефективніших засобів формування і розвитку просторової уяви, що
успішно застосовується під час самостійної роботи, є метод проектів.
Характеризуючи проектну технологію, слід зазначити, що це
технологія навчання, реалізація якої розширює можливості традиційного
опрацювання учнями певної теми (розділу), оскільки спрямована на
створення під час виконання ними навчального проекту певного
матеріального або інтелектуального продукту, що безпосередньо
стосується теми (розділу). Передбачені навчальним проектом види
діяльності школярі здійснюють індивідуально або групою, при цьому вони
спілкуються між собою та консультуються з учителем і в такий спосіб
пригадують необхідні знання і набувають нових. Механізм реалізації
проектної технології завжди орієнтований на самостійну індивідуальну,
парну або групову діяльність учнів, котра відбувається у певний проміжок
часу.
Наприклад, при вивченні геометрії в десятому класі провідною
темою є тема «Многогранники». Тому доцільно запропонувати навчальний
проект на тему «Побудова перерізів многогранників». Основний зміст
такого проекту: основні задачі, на які спираються побудови перерізів;
методи розв’язування задач на побудову перерізів (метод внутрішнього
проектування, метод слідів); розв’язування задач.
Вчитель може обрати декілька студентів, які спільно з ним
працюватимуть над проектом. Студенти можуть підібрати історичний
матеріал до теми, історичні задачі, а також разом з вчителем за допомогою
комп’ютерних програм готують рисунки до задач. Зібравши весь
необхідний матеріал вчитель зі студентами формує портфоліо, яке потім
можна вдало використовувати під час уроків з даної теми. Для учнів така
робота буде цікавою, корисною, розвиватиме дослідницькі якості,
навчально-пізнавальну діяльність, тощо.
Література
1. Методи навчання математики [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://yrok.at.ua/publ/metodi_navchannja_matematiki/8-1-0-455.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Ю.Цикавая,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА,
E-mail: yuliya-cikavaya@mail.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
За последние годы произошло изменение роли информационных
технологий в жизни общества. Без них уже невозможно представить
современного человека. Они всё шире используются и в обучении
математике.
Одним из основных направлений информатизации общества
является информатизация образования на основе информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) обучения [1].
В глоссарии аббревиатур и терминов информационных и
коммуникационных технологий отмечается, что ИКТ – это совокупность
методов, производственных процессов и программно-технических средств,
интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения,
отображения и использования информации в интересах ее пользователей
[2].
Заметим, что введение ИКТ в учебный процесс расширяет
возможности учителя по его организации, обеспечению такими
средствами, которые позволяют решать разнообразные проблемы,
например:
- повышение индивидуализации;
- повышение продуктивности самоподготовки после уроков;
- обеспечение индивидуализации работы самого учителя;
- ускорение тиражирования и доступа ко всему тому, что накоплено
в педагогической практике;
- диагностирование и сбор данных по индивидуальной и
коллективной динамике процесса обучения.
ИКТ в математике можно применять на каждом из этапов урока. В
данной работе были разработаны способы реализации ИКТ на этапе
закрепления материала по теме «Построение графика квадратичной
функции», которые можно продемонстрировать следующим образом.
Для закрепления материала по теме учитель с помощью интерактивной доски демонстрирует презентацию, где на отдельном слайде
представлен тест, на который учащиеся должны ответить. При
неправильном ответе всплывает подсказка (рис. 1).
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Рис. 1
При изучении темы можно использовать программу Graphics
следующим образом: учащиеся строят график функции в тетради, а затем
проверяют правильность построения с помощью графика, построенного в
Graphics (рис. 2-3).

Рис. 2
Рис. 3
Итак,
информационные
технологии
обучения
являются
необходимым инструментом на этапе информатизации образования, они
не только облегчают доступ к информации и открывают возможности
индивидуализации и дифференциации учебной деятельности, но и
позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов
обучения, построить образовательную систему, в которой ученик был бы
активным и равноправным участником образовательной деятельности.
Литература
1. Скафа О.І Компютерно-орієнтовані уроки в евристичному
навчанні математики : навч.-метод. посібник / О.І.Скафа, О.В.Тутова. –
Донецьк: VEPER, 2009. – 320 с.
2. Демкин В.П. Терминологический словарь [Электронный ресурс] //
Классификация образовательных электронных изданий: основные принципы и
критерии / В.П. Демкин, Г.В. Можаева; Томский государственный
университет. — Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ft/003621/dict.html
(24.03.2013). — Загл. с экрана.

154

ІІІ Международная научно-методическая дистанционная конференция-конкурс «Эвристика и дидактика математики»

ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
А.Чебаненко,
студентка,
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, УКРАИНА
E-mail: Nastyusha-Chebanenko@yandex.ru
Научный руководитель: Е.И.Скафа, доктор пед. наук, профессор
Изучение многих разделов математики тяжело представить без
использования средств наглядности и визуализации основных элементов
теории и практики. Для этого используют презентации и компьютерные
программы, помогающие сократить учебное время на изучение некоторых
разделов дисциплины, повысить качество обучения за счет применения
современных компьютерных средств, создать единую образовательную
среду и закрепить знания обучаемых по конкретной теме. К таким
средствам можно отнести эвристические компьютерные тренажеры, помогающие студентам индивидуально прорабатывать некоторый сложный и
важный математический материал.
Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ),
несомненно, является важнейшей темой курса линейной алгебры, так как
огромное количество задач из различных разделов математических курсов
сводится к решению таких систем.
Помочь разобраться с этим материалом могут именно, разрабатываемые в Донецком национальном университете, эвристические тренажеры [1].
Нами представлены компьютерные программы, предназначенные
для актуализации знаний студентов по закреплению умений решать
системы линейных уравнений различными методами.
В программах рассмотрены методы решения систем линейных
алгебраических уравнений, в которых число уравнений равно числу
неизвестных переменных и которые имеют единственное решение.
Обсуждаются методы решения по формулам Крамера и метод Гаусса
(метод последовательного исключения неизвестных переменных).
Структура эвристического тренажера такова:
1) набор задач по теме «Системы линейных уравнений»;
2) перечень возможных способов решения соответствующих задач, в
которых заложены как рациональные, так и нерациональные пути решения;
3) подробные решения с объяснениями для наиболее рациональных
методов.
Главная идея программы состоит в том, чтобы студенты научились
находить наиболее оптимальные пути решения задач такого типа, с целью
экономии времени и сил.
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При работе с программой студент имеет возможность самопроверки
и самоконтроля, может оценить свои силы и восполнить пробелы в
знаниях, просмотрев уже предоставленные решенные задачи.
Перейдем непосредственно к рассмотрению самой программы.
На каждом слайде (рис.1) представлена задача по теме «Системы
линейных уравнений».

Рис.1
Если студент ошибся в выборе правильного ответа, то ему предоставляется информация о том, почему он неправильный, и предлагается
вернуться к данной задаче, еще раз просмотреть предложенные способы ее
решения и выбрать другой ответ.
При выборе правильного варианта ответа предоставляется решение,
которое можно при желании просмотреть (рис. 2).

Рис.2
Литература
1. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория, методика,
технология: монография / Е.И.Скафа. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – 439 с.
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МАТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ
К.Ю.Чудіна,
аспірант,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА
E-mail: Eka-chudina@ya.ru
Науковий керівник: А.І.Дзундза, доктор пед. наук, професор
Сьогодні Україна переживає період економічних реформ, і
містобудування потребує нового технологічного та естетичного підходу. Як
зазначає Н.Бут, наразі містобудування піддається інтенсивному техногенному
впливу і характеризується високим ступенем естетичної деградації. На нашу
думку, у сучасній системі вищої інженерної освіти недостатня увага
приділяється естетичному вихованню. Проблема естетики містобудування
у вищій школі розглядається зазвичай для архітектурних спеціальностей,
наприклад з точки зору ландшафтного дизайну. Нам здається, що більша увага
повинна приділятися естетичному вихованню студентів інженерно-будівельних
спеціальностей, як важливій складовій професійного виховання. Естетичне
виховання у технічному ВНЗ за умови відсутності курсу естетики у студентів
інженерно-будівельних спеціальностей цілком залежить від діяльності педагогів,
у тому числі у викладачів дисциплін природничо-наукового циклу.
На нашу думку, будь-яка дисципліна має естетичний потенціал, і, як
писали провідні вчені, у природничих наук цей потенціал дуже потужний. На
думку Аристотеля, математика виявляє порядок, симетрію і визначеність, які є
важливішими видами прекрасного. І. Кеплер писав, що математика є прообразом
краси світу. В.Пісарева в своїй роботі «Краса математики і естетичний потенціал
математичних задач у школі» виділяє такі прояви краси у математиці: гармонію
чисел, геометричних форм, алгебраїчних структур; геометричну виразність;
стрункість математичних формул; можливість рішення математичних задач
різними, до того ж, нестандартними, способами; витонченість математичних
доказів; багатство математичних застосувань; універсальність математичних
методів. Під час математичного навчання викладач повинен акцентувати увагу
студентів на красі наукових знань, наприклад на красі геометричних побудов,
стрункості лаконічних доведень і стислих рішень громіздких задач.
Отже, при організації природничо-наукового навчання потрібно
враховувати естетичний потенціал математичного апарату та робити акцент на
красі і стрункості математичних знань, оскільки це сприяє здатності
майбутнього інженера сприймати прекрасне у подальшій діяльності. Ми
підкреслюємо важливість естетичної складової математичного навчання,
оскільки сучасний інженер-будівельник – це не тільки інтелектуально
розвинений фахівець з певною базою спеціальних знань, але і людина з широким
світоглядом, здатна створювати прекрасне у своїй професійній діяльності.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
«ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ,
ЙМОВІРНІСНИХ ПРОЦЕСІВ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
О.Чумак,
асистент,
Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ, УКРАЇНА
E-mail: chumaklena@mail.ru
Науковий керівник: К.В.Власенко, доктор пед. наук, професор
На сучасному етапі вищої технічної освіти все більше уваги
приділяється ефективності навчання. Крім того, серед професійних
якостей випускників технічних ВНЗ особливо важливими постають вміння
математичного моделювання та вміння застосовувати ІКТ для вирішення
професійних завдань. Такі вимоги до майбутніх фахівців передбачають
підвищення інтенсивності процесу навчання. Тому, формування
вищевказаних якостей важливо починати вже під час навчання майбутніх
інженерів фундаментальним математичним дисциплінам, серед яких теорія
ймовірності і випадкових процесів (ТЙ та ВП) є універсальним
інструментом для дослідження інженерних процесів під впливом
випадкових факторів.
Проведений нами аналіз психолого-педагогічної та науковометодичної літератури показав, що питанням використання різноманітних
комп’ютерних технологій під час навчання математичних дисциплін
приділяли увагу такі науковці як, М.І. Жалдак [1], Л.С. Пуханова [2],
О.І. Скафа [3]. Проте, питання інтенсифікації процесу навчання ТЙ та ВП
досі залишається розв’язаним не в повній мірі, оскільки ще недостатньо
розробленим залишається навчально-методичне забезпечення даної
дисципліни, яке б уможливлювало формування інтенсивної навчальної
діяльності студентів на основі використання ІКТ та сприяло розвитку в них
вміння математичного моделювання.
Розроблений нами посібник пропонується для оптимізації,
підвищення ефективності та комп’ютеризації практичних занять з ТЙ та
ВП і може використовуватись викладачем для:
 самостійного повторення теоретичного матеріалу студентами, а
саме основних понять, теорем та формул;
 аудиторної роботи студентів над розв’язуванням завдань;
 самостійної роботи студентів над розв’язуванням завдань;
 контролю знань студентів;
 систематизації та узагальнення знань студентів шляхом
застосування ділової гри.
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Посібник включає в себе передмову, методичні рекомендації до
практичних занять та два модулі, кожен із яких розбито на теми, а теми на
практичні заняття. Система завдань, що запропоновано у посібнику,
передбачає використання завдань трьох типів: ймовірнісно-стохастичних;
практичних та професійно орієнтованих.
Ймовірнісно-стохастичні завдання призначені для відпрацювання
необхідних вмінь та навичок студентів, після чого їм пропонуються
практичні завдання, до кожного з яких наводиться інформаційна підтримка
та евристична підказка. Розв’язування практичних завдань передбачає
побудову ймовірнісно-стохастичної моделі, тому інформаційна підтримка
вказує студентові якою саме моделлю необхідно скористатись в даному
завданні, а також рекомендує застосувати конкретний програмний засіб
для проведення рутинних обчислень, наприклад GRAN 1, Excel або
Mathcad.
Евристична підказка використовується нами з метою формування в
студентів вміння «розвивати» завдання. Під «розвитком» завдання ми
будемо розуміти процес, що передбачає формулювання та розв'язування
нових завдань студентами та сприяє самостійному отриманню результатів
у ході математичного моделювання. Серед можливих шляхів «розвитку»
завдання
нами
виокремлюються:
переформулювання
завдання;
конкретизація завдання; конструювання завдання аналогічного, але більш
складного; модифікація завдання; конструювання оберненого завдання.
Ця ж ідея використовується нами під час навчання студентів
математичному моделюванню в ході розв’язування професійно
орієнтованих завдань. Розв’язування завдань цього типу стимулюється за
допомогою «розвитку» практичних завдань, що, в свою чергу, можуть бути
отримані з ймовірнісно-стохастичних моделей.
Кожен модуль у посібнику закінчується проведенням ділової гри, яка
використовується нами з метою узагальнення та систематизації знань і
вмінь студентів та формування інтересу до обраної спеціальності.
Література
1. Жалдак М.І. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою:
Посібник для вчителів / М.І. Жалдак, Г.О. Михалін. – К.: РННЦ «ДІНІТ»,
2001.– 70 с.
2. Пуханова Л.С. Застосування елементів інформаційних технологій
як засіб інтенсифікації навчального процесу / Л.С. Пуханова // Дидактика
математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк,
2004 – Вип.22. – С. 34 – 37 .
3. Скафа Е.И. Эвристическое обучение математике: теория,
методика, технология: монография / Е.И.Скафа. – Донецк: ДонНУ, 2004. –
439 с.
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ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІОЛОГІВ
Л.Шинкаренко,
старший викладач,
Міжнародний гуманітарний університет,
м. Одеса, УКРАЇНА
E-mail: shinkar@te.net.ua
Науковий керівник: В.В.Корнещук, доктор пед. наук, професор
Аналіз навчальних планів підготовки соціологів у вітчизняних ВНЗ
свідчить про те, що проблема викладання математики фахівцям означеного
профілю надзвичайно актуальна, складна і потребує вирішення. Зв'язок
математичної і фахової складових підготовки майбутніх соціологів
дотепер не визначений, тому студенти-соціологи зазвичай не розуміють, а
іноді «відштовхують» математику. Проте, час показує, що математика не
лише забезпечує вирішення багатьох прикладних соціальних задач, але й
стає частиною загальної культури майбутніх соціологів.
Дослідження, проведені Національним тренінговим центром США
(штат Мерілену), показують такі результати засвоєння знань в умовах
різних форм навчання: лекція – 5%; самостійна рота з літературою
(читання) – 10%; відео/аудіо матеріал – 20%; демонстрація – 30%;
дискусійні групи – 50%; практика через дію – 75%; навчання інших та
практичне використання іншого – 90% [2:30].
Тому традиційні поточні лекції доцільно проводити лише на перших
кроках вивчення дисципліни, а саме вступну і оглядову лекції, на яких
студент має зрозуміти мету вивчення дисципліни, зв'язок математичного
матеріалу з майбутньою соціологічною діяльністю, зміст та завдання
курсу.
Подальше вивчення дисциплін математичного циклу необхідно
проводити із застосуванням нетрадиційних форм навчання: демонстрацій
із використанням мультимедійних технологій, семінарів-дискусій,
семінарів-конференцій, семінарів-вирішення проблемних ситуацій, ігрових
методів навчання.
Навчальна гра – це групова вправа з метою вироблення і
застосування оптимальних рішень, застосування навчальних методів і
прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальний
виробничий стан [1:104]. Наведемо приклади проведення семінарів із
застосуванням ігрових методів навчання.
Ділова гра «Соціологічний відділ фармацевтичної компанії»
Група
студентів
імітує
роботу
соціологічного
відділу
фармацевтичної фірми. Мета відділу – прогнозування обсягів продажу
ліків від грипу «Антигрипін» (назва умовна).
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І етап. Дослідження статистичних даних про рівень захворюваності
на грип, їх обробка. Для цього попередньо декілька студентів збирають
інформацію, користуючись статистичними даними, зібраними на
офіційних сайтах МОЗ та інших порталах.
ІІ етап. Побудова логістичної кривої, прогнозування рівня
захворювання на наступний період. Для цього студенти повинні
застосовувати диференціальне та інтегральне числення, теорію
диференціальних рівнянь.
ІІІ етап. Дослідження ефективності рекламної компанії фірми. Цьому
етапу передувало соціологічне опитування, що мало не меті аналіз
просування товару на ринку або порівняльний аналіз продажу відповідного
однорідного товару різними фірмами. На занятті розглядаються тільки
умови, за яких проведено опитування, та його результати.
IV етап. Аналіз результатів дослідження. Викладач відзначає
студентів, які брали активну участь у грі і показали високий рівень
набутих знань та математичного мислення. Також викладач вказує на
недоліки в роботі студентів та засоби їх усунення.
Заняття-гра на знаходження коефіцієнта Джині
(нерівності розподілу заробітної платні) співробітників університету
І етап. Попередній аналіз рівня заробітної платні співробітників
університету за даними бухгалтерії університету.
ІІ етап. Побудова функції, що відображає рівень заробітної платні
співробітників університету.
ІІІ етап. Знаходження коефіцієнта Джині – коефіцієнта нерівності
розподілу заробітної платні за допомогою методів інтегрального числення.
IV етап. Аналіз отриманого результату, рекомендації Ректорату з
матеріального заохочування деяких категорій співробітників. Підведення
підсумків та оцінка викладачем роботи студентів.
Використання активних форм та методів навчання у викладанні
математики студентам-соціологам сприяє формуванню інтересу до
вивчення математики, створенню позитивної мотивації до навчання
математичних дисциплін, активізації пізнавальної діяльності, підвищенню
рівня активності студентів.
Література
1. Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної
компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі
вивчення фундаментальних дисциплін: монографія / В.А.Петрук. –
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292 с.
2. Сікорський П.І.
Кредитно-модульна
технологія
навчання:
навчальний посібник / П.І.Сікорський. – К.: Вид-во Європейського ун-ту,
2006. – 126 с.
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УСНІ ОБЧИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
А.В.Шудра,
студентка,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, УКРАЇНА
E-mail: Alona-Shudra@ukr.net
Науковий керівник: Т.Л.Годованюк, канд. пед. наук, доцент
Усні обчислення є однією з ефективних форм організації колективної
та індивідуальної роботи учнів на уроках математики. Вони розвивають у
школярів уважність, спостережливість, ініціативу, викликають інтерес до
роботи. За їх допомогою вчитель встановлює на уроці оперативний і
ефективний зворотній зв'язок, який дозволяє своєчасно контролювати
процес оволодіння учнями знаннями і вміннями. Виконуючи усні вправи,
учні не тільки вдосконалюють обчислювальні навички, вони закріплюють
теоретичний матеріал тренують увагу, підвищують мовну культуру [1].
Головна мета усного обчислення — засвоєння таблиць
арифметичних дій, формування обчислювальних навичок. Вони сприяють
також формуванню в учнів вмінь і навичок розв'язувати задачі, розвитку
уявлень про математичні поняття, засвоєнню математичної термінології,
дають змогу спостерігати деякі математичні закономірності.
Вправи з усних обчислень можна поєднувати з перевіркою домашніх
завдань, закріпленням вивченого матеріалу, опитуванням учнів. Щоб
навички усних обчислень постійно вдосконалювались, треба встановити
правильне співвідношення в застосуванні усних і письмових прийомів
обчислень. Виховуючи любов до усних вправ, вчитель допомагає учням
активно працювати з навчальним матеріалом, пробуджує у них прагнення
удосконалювати способи обчислень і розв’язування задач, менш
раціональні замінювати досконалішими та економнішими [3].
Усні вправи на уроках математики також виступають школою
виховання характеру і почуттів. Вони формують такі риси особистості, як
працьовитість, охайність; сприяють розвитку волі, уваги, уяви учнів;
стимулюють розвиток інтересу до математики; виробляють вміння вчитися
і навички самостійної роботи [2].
Усні обчислення — специфічна самостійна частина уроку
математики, але в доборі змісту завдань вона нерідко пов'язується з
опитуванням чи підготовкою до сприймання нового матеріалу.
Добір завдань для усних обчислень визначається темою уроку,
метою закріплення та ліквідації прогалин у знаннях учнів, розвивальною
метою навчання математики. Добираючи завдання для усних обчислень,
варто використовувати той матеріал підручника, який з тих чи інших
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причин не застосовувався на попередніх уроках. У разі потреби цей
матеріал адаптують до форм проведення усних обчислень [3].
Серед завдань для усних обчислень можна виділити:
завдання для засвоєння таблиць арифметичних дій;
вправи на формування обчислювальних навичок;
завдання на засвоєння питань теорії арифметичних дій;
задачі; усні вправи з геометрії;
завдання з логічним навантаженням.
Для усних обчислень можна використати також вправи і задачі,
опрацьовані на попередніх уроках: повторно знаходити значення виразів,
повторно розв'язувати задачі чи тільки складати плани розв'язування задач;
практикувати постановку додаткових запитань до завдань підручника,
модифікацію завдань підручника [2].
Отже, сам процес виконання усних обчислень за певної методики
позитивно впливає на розумовий розвиток школярів, оскільки він потребує
виконання таких розумових операцій як аналіз, синтез, абстрагування,
порівняння, узагальнення, які розвивають в учнів логічне мислення, увагу,
пам’ять, мовлення та інші психічні процеси.
Література
1. Король Я.А. Організація навчальної діяльності учнів на уроках
математики / Я.А. Король // Поч. шк. – 1986. – № 1. – С. 59 – 64.
2. Литовченко З.М. Культура усного мовлення на уроках математики
/ З.М.Литовченко, Н.Д.Карапузова // Поч. шк. – 1984. – №. – С. 31 – 34.
3. Липатникова И.Г. Роль устных упражнений на уроках математики
/ И.Г.Липатникова // Нач. шк. – 1991. – № 6. – С. 34 – 38.
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ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
К.Шупчинська,
студентка,
Донецький національний університет,
м. Донецьк, УКРАЇНА,
E-mail: corin-s@rambler.ru
Науковий керівник: Н.М.Лосєва, доктор пед. наук, професор
Управління мотивацією вивчення математики є однією з
центральних проблем методики навчання, оскільки однією з проблем у
вивченні нового матеріалу – відсутність зацікавленості у студентів.
Зрозуміло, що будь-яка діяльність є більш ефективною і дає якісніші
результати, якщо у 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.
Саме тому, все частіше доводиться використовувати додаткові
сприяючі засоби, завдяки яким студент відчуває себе більш впевнено,
починає опановувати матеріал, що спочатку здавався зовсім не цікавим.
Структурування матеріалу, використання структурно-логічних схем,
формує у студента здатність до опрацьовування математичних фактів,
збагачує його інструментарій. Тому нами запропоновано, як один з засобів
підвищення мотивації у студентів-математиків, авторський математичний
журнал «Лист Мьобіуса».
Журнал складається з 11 розділів, кожен з яких демонструє історію
відкриття такого прикладу неорієнтованої поверхні як Лист Мьобіуса, її
основні властивості, застосування на практиці (рис. 1).
Використання журналу «Лист Мьобіуса» можливе у навчанні таких
математичних дисциплінах як аналітична геометрія, математичний аналіз,
топологія, а також на факультативних заняттях або елективних курсах
учнів старшої школи та класів з поглибленим рівнем вивчення математики.
Варто відзначити, розділ «Цікаво» (рис. 2) підвищує мотивацію до
навчання, зацікавленість, студенти починають приділяти більше уваги
вивченню матеріалу. Розділ «Практика» (рис. 3) містить покрокове
описання експериментів з листом Мьобіуса, які можна проводити як на
лабораторних роботах, так і самостійно. Журнал широко розкриває
застосування листа Мьобіуса: в біології, архітектурі, живописі та
приладобудуванні. Також, для контролю оволодіння цією темою студентам
пропонується розділ «Розгадай-но», створений у вигляді кросворду
(рис. 4).
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Рис.1. Обкладинка математичного
журналу «Лист Мьобіуса»

Рис.2 «Цікаво»

Рис.3 «Практика»
Рис.4 «Розгадай-но»
Таким чином, такий засіб навчання дозволяє підвищити рівень знань
студентів, розширює їх світогляд та розкриває творчий потенціал.
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ПРОБЛЕМЫ ДАВИДА ГИЛЬБЕРТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ
В ПАРИЖЕ
Г.Эракаева,
студентка,
Крымский инженерно-педагогический университет,
г. Симферополь, УКРАИНА
E-mail: gulsum_92@list.ru
Научный руководитель: С.Н.Сейтвелиева, ст. преподаватель
Формирование у обучаемых представлений о математической науке
как о части общечеловеческой культуры является одной из целей
преподавания математики в школе и в ВУЗе. Достижение этой цели
возможно в результате ознакомления с историей математики, факты из
которой могут быть включены как в сам урок, так и предложены
обучающимся для рассмотрения в качестве самостоятельной и
индивидуально работы.
В современной математике существует ряд нерешенных проблем,
которые остаются актуальными на протяжении многих десятилетий.
Примером таких задач являются так называемые «проблемы Гильберта».
В 1897 году в Швейцарии начинаниями Георга Кантора был
организован первый Международный математический конгресс, участие в
котором приняло более 200 выдающихся математиков. Этот конгресс
является одной из величайших в мире профильных конференций по
математике в истории науки, итог которой внес существенный вклад в
развитие математической науки ХХ века. Ярчайшим выступлением
первого конгресса стал доклад немецкого ученого Давида Гильберта.
В представленном докладе под названием «Математические
проблемы» Гильберт опубликовал наиболее важные, по его мнению,
проблемы математики, стоявшие перед учеными его эпохи. Проблемы,
предложенные Гильбертом в своем докладе, затрагивали множество
развивающихся в то время математических теорий, а предложенные им
вопросы для большинства до сих пор выступают образцом грамотно
поставленной математической проблемы. Практически каждая «проблема»
затронутая Гильбертом переросла в глубокую математическую теорию,
которая, в свою очередь, предоставила возможность не только решить
соответствующую проблему, но и выразить множество других глубоких
вопросов. Отдельные «проблемы» перетерпели обобщение, и достаточно
часто нынешние исследователи говорят о «проблемах Гильберта в
современной постановке». Но все же большинство поставленных им
«проблем», были решены в их первоначальной формулировке. Таким
образом, даже решенные нынче проблемы продолжают оказывать весомое
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влияние на современную математику.
Подбирая вопросы для своего доклада, Гильберт следовал таким
принципам, что задача должна быть:
• понятной (т.е. должно быть понятно, откуда она произошла);
• в достаточной мере трудной, чтобы привлечь к себе внимание;
• не столь трудной, чтобы не под силу было найти решение [1].
После того, как теории Гильберта были сформулированы, стало
известно, что при том, что некоторые из этих проблем уже были решены,
для решения других понадобилось несколько десятков лет. Так, к примеру,
ученые-математики до сих пор не нашли решение таким знаменитым
проблемам Гильберта, как: «Проблема о нулях ζ-функции Римана (8
проблема)», «Проблема о предельных циклах (16 проблема)».
По мнению ученых, эти проблемы не будут решены в этом столетии.
Доклад Гильберта продемонстрировал собой всю силу математики XIX
столетия, которая перечеркнула все пессимистичные взгляды ученых
XVIII века. Поистине, Гильберт был великим ученым, ведь даже после его
смерти не было ни одного математика, чья работа не была бы каким-то
образом зависима от трудов Гильберта. Как некий математический
Александр Македонский, он оставил свое имя ярко запечатленным на
карте математики. Как указывалось в журнале Nature, это – гильбертово
пространство, неравенство Гильберта, преобразование Гильберта,
инвариантный интеграл Гильберта, теорема неприводимости Гильберта,
теорема Гильберта о базисе, аксиома Гильберта, подгруппа Гильберта,
поле классов Гильберта [2]. На данный момент человечество находится
практически на пороге нового тысячелетия, но до сих пор остается
вопросом, найдутся ли на рубеже веков такие математики, которые смогут
до конца разобраться в поставленных «проблемах» и сформулировать
подобные задачи, которые определят развитие математики будущего
столетия?
Таким образом, сведения из истории математической науки,
проблемы математики, возникшие еще в прошлых столетиях, могут
оказаться полезным инструментом преподавателя, стремящегося включить
обучаемых в научно-исследовательскую деятельность, повысив тем самым
мотивацию к изучению математики.
Литература
1. Давид Гильберт великий математик своего времени// Интернетжурнал «Виртуальная школа юного математика» [Электронный ресурс]. –
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