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ВСТУП 

Характерною й невід’ємною рисою сучасного періоду розвитку 

суспільства є його інформатизація. Це об’єктивний процес, який 

пов’язаний з підвищенням ролі та міри впливу інтелектуальних видів 

діяльності на всі сторони життя людства й центр ваги якого в суспільному 

розподілі праці зміщується зі сфери матеріального виробництва в бік 

отримання, накопичення, переробки, передачі, зберігання, подання та 

використання різного роду даних. У зв’язку з цим зростає роль розкриття 

інтелектуального потенціалу людини, здатної аналізувати та інтегрувати 

інформаційні потоки в наукові й виробничі процеси, ініціювати 

інтелектуалізацію трудової діяльності та забезпечувати розвиток різних 

сфер життєдіяльності людства.   

Усвідомлення цього на державному рівні підтримується 

відповідними нормативними актами й державними програмами, серед 

яких: Закони України „Про освіту”; „Про вищу освіту”; Указ Президента 

України „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року”; Стратегічна програма європейського співробітництва в 

галузі освіти і навчання „Освіта і навчання 2020” та інші.   

Технічний прогрес, надшвидкий розвиток інформаційних технологій 

і формування нової інформаційної культури неминуче накладають свій 

відбиток на вимоги до діяльності педагогів. Затребуваними стають такі 

підходи в навчанні, які забезпечують напрацювання в комплексі вмінь 

сприймати, аналізувати та моделювати великі обсяги даних, зокрема 

текстового формату. Це передбачає використання ефективних способів 

опрацювання, компоновки і стислого подання інформаційного контенту.   

Застосовування ідей стиснення навчального матеріалу ґрунтується 

на теорії змістового узагальнення В. Давидова й теорії укрупнення 

дидактичних одиниць П. Ерднієва і може бути реалізоване на основі 

візуалізації навчального матеріалу. Науковцями (В. Далінгер, Л. Занков, 

В. Зінченко, Н. Манько, О. Пєскова, В. Рєзник, С. Сергєєв) підтверджено, 
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що навчальний матеріал засвоюється й запам’ятовується краще, якщо 

знання та вміння формуються в системі візуально-просторової пам’яті. Під 

час візуалізації наочні образи скорочують ланцюг словесних міркувань і 

сприяють синтезу образу поняття більшої ємності, чим ущільнюють дані 

про об’єкт.  

Крім активізації навчальної діяльності, формування навичок 

критичного й образного мислення, візуалізація в навчанні сприяє його 

інтенсифікації. Особливо в тих випадках, коли використання наочних 

засобів не зводиться до простого ілюстрування, а стає органічною 

частиною пізнавальної діяльності, засобом формування й розвитку не 

тільки наочно-образного, а й абстрактно-логічного мислення. Це, своєю 

чергою, вимагає принципово нових підходів до традиційних наочних 

засобів навчання – вони мають бути динамічними, інтерактивними та 

мультимедійними. Тому наразі особливий інтерес викликає комп’ютерна 

візуалізація знань, залучення якої дозволить наочно уявити об’єкти і 

процеси з можливістю демонстрації внутрішніх взаємозв’язків складових 

частин, які часто приховані в реальному світі.   

Підходи в навчанні математики, які базуються на зоровому 

сприйнятті навчального матеріалу, дозволяють максимально задіяти 

потенціал візуального мислення, а в умовах активного використання 

комп’ютерних засобів підтримки навчального процесу його реалізація 

може набути нової якості через використання спеціалізованих засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань (ЗКВМЗ). Розвиток та їх 

постійні оновлення й удосконалення додатково стають важливою 

передумовою для висунення якісно нових вимог до професійної готовності 

майбутнього вчителя математики використовувати такі засоби.   

Аналіз наукових напрацювань у контексті візуалізації навчання 

математики та відповідній підготовці вчителя математики виявив такі 

напрями досліджень:  
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– психолого-педагогічний – нейрофізіологічні основи теорії 

зорового сприйняття (Р. Арнхейм. П. Гальперін, В. Крутецький), 

теоретико-практичні аспекти візуального мислення (Л. Занков, 

В. Зінченко, Н. Манько, О. Набока, О. Пєскова, С. Сергєєв, В. Шаталов), 

теоретико-методичні засади когнітивної візуалізації в навчанні 

математики (В. Рєзник, В. Далінгер та ін.);  

– інформатико-математичний – фундаментальні ідеї та оцінки 

тенденцій і перспектив сучасної інформатико-математичної освіти 

(В. Биков, Л. Гризун, М. Жалдак, М. Ковтонюк, М. Лапчик, Н. Морзе, 

М. Працьовитий, Ю. Тріус, С. Семеріков), застосування ІТ у професійній 

освіті (М. Жалдак, І. Роберт, О. Самойленко та ін.);  

– теоретико-методичний – теорія підготовки вчителя в умовах 

інформатизації освіти (Ю. Горошко, С. Раков, Ю. Рамський, 

С. Сапожников, М. Солдатенко, С. Харченко та ін.), теоретичні засади 

формування професійної та інформаційної культури вчителів 

(Л. Гаврілова, В. Монахов, В. Прошкін, Ю. Рамський, В. Стрельніков), 

концептуальні дослідження в галузі теорії і методики навчання 

математики (В. Далінгер, Г. Дорофєєв, Т. Коростіянець, Г. Михалін, 

В. Моторіна, С. Семенець, С. Скворцова, Н. Тарасенкова та ін.).  

Поряд з істотними теоретико-методичними напрацюваннями в галузі 

підготовки вчителя математики, серед яких технології формування 

фахових компетентностей учителя математики, його методичної 

підготовки, аспекти інформатизації математичної освіти й відповідна їм 

підготовка вчителя, шляхи розв’язання проблем формування професійної 

та інформаційної культури вчителя математики, нами зафіксована 

фрагментарність напрацювань щодо питань комп’ютерної візуалізації та 

відповідної підготовки вчителя її використовувати у професійній 

діяльності, а тому вважаємо актуальною проблему формування 

професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання 

засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань.   
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Це зумовлює необхідність розв’язання низки наявних суперечностей 

щодо досліджуваної проблеми:   

1) на концептуальному рівні сучасної освіти:   

 між потенційними можливостями вищої педагогічної школи щодо 

якісної підготовки вчителів математики та недостатньою їх реалізацією 

через інтенсифікацію навчального процесу, зменшення аудиторних годин, 

відведених на вивчення фахових курсів, та збільшення частки самостійної 

роботи, відсутність єдиних стандартів до підготовки вчителів математики;   

 між активним споживанням молоддю інформаційного контенту 

через зорові канали сприйняття й недостатнім використанням цієї 

активності під час вивчення математики та її методів;  

2) на соціально-педагогічному рівні:   

 між суспільним запитом на висококваліфікованих фахівців, здатних 

швидко сприймати та представляти різного роду й обсягу інформаційний 

контент, та відсутністю обґрунтованих освітніх стратегій, які зумовлюють 

активне впровадження комп’ютерних засобів візуалізації в математичну 

підготовку;  

 між соціальним запитом суспільства на когнітивно-візуальні форми 

подання навчального матеріалу та недооцінкою значення професійної 

готовності вчителя математики використовувати ЗКВМЗ у вітчизняній 

системі педагогічної освіти;   

3) на теоретико-методичному рівні:  

 між необхідністю формування професійної готовності вчителів 

математики використовувати ЗКВМЗ та обмеженістю теоретичних 

уявлень про сутність і структуру моделей формування такої готовності;   

 між рівнями розробленості загальної теорії й методики професійної 

педагогічної освіти та недостатнім обґрунтуванням теоретико-практичних 

основ підготовки вчителів математики в контексті формування 

професійної готовності використовувати ЗКВМЗ у навчанні математики;   



9 
 

 між необхідністю впровадження ефективних технологій формування 

професійної готовності вчителів математики до використання ЗКВМЗ та 

недостатньою розробкою відповідної методичної системи.  

У зв’язку з теоретичною та практичною значущістю зазначених 

суперечностей і необхідністю їх вирішення сформульована проблема 

дослідження, яка полягає в обґрунтуванні, розробці й експериментальній 

перевірці теоретичних і практичних засад формування професійної 

готовності майбутніх учителів математики до використання засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань.   

Недостатнє наукове опрацювання проблеми, необхідність усунення 

зазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертації „Теорія і 

практика формування професійної готовності майбутніх учителів 

математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації 

математичних знань”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Окреслені проблеми досліджено в рамках кількох науково-дослідних 

проектів, які виконувалися на замовлення МОН на базі Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка: „Розвиток 

інтелектуальних умінь і творчого мислення учнів та студентів при 

вивченні математики, фізики, інформатики” (номер державної реєстрації 

№ 0112U003078); „Використання інформаційних технологій в освіті” 

(номер державної реєстрації № 0111U005734), „Інноваційні підходи до 

управління якістю освіти” (номер державної реєстрації № 0113U004660).  

Тему дисертації затверджено Вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (протокол № 11 від 

27.04.2015 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 6 від 29.09.2015 р.).  

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів математики.  
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Предмет дослідження – теоретико-практичні засади формування 

професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання 

засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань.  

Мета дослідження полягає в науковому обгрунтуванні теоретичних 

і практичних засад формування професійної готовності майбутнього 

вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації 

математичних знань та їх упровадження.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні: у сучасних 

умовах розвитку інформаційного суспільства формування професійної 

готовності майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ буде 

більш ефективним, якщо:   

 теоретичні засади формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної 

візуалізації математичних знань ґрунтуватимуться на системному, 

діяльнісному, компетентнісному, інтегрованому, акмеологічному підходах 

і визначатимуться специфічними принципами інтеграції інформатико-

математичних знань, когнітивної візуалізації, орієнтації на ЗКВМЗ, 

створення інформаційного середовища й технологічності навчання та 

виваженим поєднанням інформатико-математичної, педагогічної й 

технологічної підготовки; психологічними механізмами зорового 

сприйняття інформації, когнітивно-візуальними підходами в навчанні та 

технологічними основами їх реалізації;  

 практичними засадами формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної 

візуалізації математичних знань будуть: опора на освітній і технологічний 

досвід та набуття нового досвіду в процесі практичної діяльності, 

стимулювання студента до самоосвіти, раціональне включення засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань у навчання дисциплін 

професійної підготовки; цілеспрямоване формування критичного погляду 
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на комп’ютерний інструментарій у системі сучасних засобів навчання 

математики; активне комп’ютерне математичне моделювання;  

 формування професійної готовності майбутнього вчителя 

математики використовувати ЗКВМЗ ґрунтується на організаційно-

педагогічній моделі, яка враховує теоретико-практичні засади формування 

такої готовності, використовує поширені форми й методи навчання для 

збалансованого співвідношення між теорією і практикою в інформатико-

математичній діяльності, передбачає:   

- урахування рівня розвитку інформаційних засобів та 

раціональне їх включення при вивченні математичних дисциплін; 

визначення їх мінімальної критичної кількості для забезпечення потреб 

професійної діяльності вчителя математики на сучасному етапі розвитку 

інформаційних технологій;   

- цілеспрямоване формування критичного погляду на 

комп’ютерні математичні інструменти в системі сучасних інформаційних 

засобів навчання математики на основі реалізації значною мірою 

конструктивних і дослідницьких підходів замість обчислювальних;   

- забезпечує діагностику результативності процесу формування 

професійної готовності на основі розроблених критеріїв та показників, які 

відбивають рівні її сформованості.  

Відповідно до поставленої мети в дослідженні визначено такі 

завдання:  

1. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної, 

науковометодичної літератури визначити стан розробленості проблеми 

готовності майбутніх учителів математики до професійної діяльності.   

2. Розкрити соціальні, законодавчі та психолого-педагогічні 

аспекти інформатизації як чинники вдосконалення математичної 

підготовки.  
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3. Визначити засоби комп’ютерної візуалізації математичних 

знань у системі підготовки вчителя математики та уточнити комп’ютерний 

інструментарій учителя математики.  

4. Уточнити сутність і структуру готовності вчителя математики 

до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань.  

5. Обґрунтувати теоретичні засади формування професійної 

готовності майбутнього вчителя математики до використання засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань.  

6. Теоретично обґрунтувати й розробити організаційно-

педагогічну модель формування професійної готовності майбутнього 

вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації 

математичних знань.  

7. На основі розробленої моделі визначити практичні засади 

опанування засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, 

розробити відповідний навчально-методичний супровід та 

експериментально перевірити їхню ефективність.  

8. Визначити критерії, показники та рівні сформованості 

готовності майбутнього вчителя математики до використання засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань.  

9. Експериментально перевірити ефективність розробленої 

організаційно-педагогічної моделі формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики до використання засобів комп’ютерної 

візуалізації математичних знань.  

Провідна ідея дослідження: володіння ЗКВМЗ є невід’ємним 

компонентом професійної підготовки вчителя математики. Важливість 

формування такого компонента зумовлена запитами інформаційного 

суспільства на вчителів, здатних використовувати інструментарій ІТ не 

лише для розв’язування різних задач, а й визнанням потреби та важливості 

якісного когнітивно-візуального подання навчального матеріалу саме на 

основі інструментарію ЗКВМЗ.   
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Основою володіння ЗКВМЗ майбутнім учителем математики є 

теоретичне обґрунтування їхньої сутності в контексті когнітивно-

візуальних підходів у навчанні та моделювання процесу формування 

готовності вчителя математики їх використовувати в умовах вищого 

педагогічного навчального закладу. Формування такого компонента 

характеризується цілеспрямованістю та керованістю і здійснюється у ВНЗ, 

а потім продовжується в подальшій професійній діяльності.  

Концепція дослідження охоплює три взаємопов’язані концепти, які 

сприяють реалізації провідної ідеї.  

Методологічний концепт формування професійної готовності 

вчителя математики використовувати ЗКВМЗ відображає взаємозв’язок і 

взаємодію різних наукових підходів у контексті проблеми дослідження, 

серед яких провідними є системний, компетентнісний, інтегрований, 

діяльнісний і акмеологічний підходи як основа такого формування.  

Теоретичний концепт визначає систему ідей, вихідних категорій, 

основних понять, без яких ускладнене розуміння сутності досліджуваної 

проблеми, і містить такі положення:   

 формування професійної готовності вчителя математики до 

використання ЗКВМЗ має підпорядковуватись загальнонауковим та 

специфічним принципам, серед яких принципи інтеграції інформатико-

математичних знань, орієнтації на ЗКВМЗ, когнітивної візуалізації, 

технологічності та створення інформаційного середовища; ґрунтуватися 

на виваженому поєднанні інформатико-математичної, психолого-

педагогічної й технологічної підготовки, ураховувати основи когнітивної 

візуалізації знань і активний динамічний розвиток ЗКВМЗ та ІТ загалом;  

 організаційно-педагогічна модель формування професійної 

готовності майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ має 

враховувати теоретичні і практичні засади формування такої готовності, 

поширені форми й методи навчання, передбачає врахування рівня 

розвитку інформаційних засобів та раціональне їх включення при вивченні 
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математичних дисциплін; визначення їхньої мінімальної критичної 

кількості для забезпечення потреб професійної діяльності вчителя 

математики на сучасному етапі розвитку ІТ; цілеспрямоване формування 

критичного погляду на комп’ютерні математичні інструменти в системі 

сучасних інформаційних засобів навчання математики; забезпечує 

діагностику результативності процесу формування професійної готовності 

на основі розроблених критеріїв та показників;  

 ефективність організаційно-педагогічної моделі формування 

професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ визначається якісними змінами в його готовності до такої 

діяльності.  

Практичний концепт визначає систему дій, які забезпечують 

розв’язання досліджуваної проблеми, і характеризується такими 

аспектами:  

 формування професійної готовності майбутніх учителів 

математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації 

математичних знань має спиратися на освітній і технологічний досвід у 

процесі практичної діяльності, самоосвіту, раціональне включення засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань у навчання дисциплін 

професійної підготовки; формувати критичний погляд на комп’ютерний 

інструментарій у системі сучасних засобів навчання математики та 

активне комп’ютерне математичне моделювання;  

 активне використання ЗКВМЗ поряд з традиційними 

підходами й технологіями навчання;  

 використання сучасних версій ЗКВМЗ.  

Методологічною основою дослідження стали діалектика 

зумовленості й цілісності явищ об’єктивної дійсності, їхній зв’язок; 

філософські та психолого-педагогічні положення про особистість, її 

провідну роль у діяльності суспільства та його розвитку, про сутність 

пізнання та активність індивіда в цьому процесі; ідеї загальнонаукових та 
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конкретно-наукових підходів до формування особистості й фахівця, 

зорієнтовані на забезпечення готовності до професійної діяльності; сучасні 

напрацювання в галузі фізіології щодо зорового сприйняття та 

функціонування півкуль мозку людини; концепції системного, 

компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого підходів до організації 

навчального процесу; теорія діяльності зі знаково-символьними засобами, 

дидактичні ідеї проблемного та експериментального підходів до навчання; 

принципи диференціації, гуманізації й демократизації навчального 

процесу; фундаментальні положення теорії та методики навчання 

математики, теоретико-методичні засади комп’ютерної підтримки 

навчального процесу.  

Теоретичні основи дослідження становлять: фундаментальні теорії 

гуманізації та гуманітаризації освіти й виховання (В. Андрущенко, 

Г. Балл, І. Бех, О. Вишневський, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, 

Ю. Мальований, О. Савченко, В. Сластьонін, О. Сухомлинська); 

теоретичні концепції, підходи і принципи формування гуманістичних 

цінностей суб’єктів навчання (І. Бех, Ж. Омельченко, О. Пархоменко, 

О. Сухомлинська, В. Сухомлинський); філософські основи загальної теорії 

систем (А. Авер’янов, П. Анохін, В. Афанасьєв, І. Блауберг, 

В. Садовський); основоположні теорії створення й функціонування 

педагогічних систем (В. Беспалько, Л. Вікторова, В. Докучаєва, Т. Ільїна, 

А. Ковальов, Ф. Корольов, Н. Кузьміна, Я. Мамонтов, В. Сластьонін); 

теорія формування змісту освіти (В. Краєвський, В. Лєдньов, І. Лернер, 

О. Савченко, М. Скаткін, А. Хуторськой); теоретичні та методологічні 

підходи до розробки й упровадження педагогічних технологій 

(В. Беспалько, М. Кларін, І. Лернер, А. Нісімчук, О. Пєхота, 

І. Прокопенко, Г. Селевко); теорії зорового сприйняття й унаочнення 

навчального матеріалу (Р. Арнхейм, В. Далінгер, Л. Занков, В. Зінченко, 

О. Пєскова, В. Рєзник, С. Сергєєв, В. Шаталов); теоретикометодологічні та 

методичні підходи в застосуванні інформаційних технологій у професійній 
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освіті (В. Биков, М. Жалдак, Г. Михалін, І. Роберт, С. Семеріков, 

Ю Тріус); теоретичні та методологічні підходи в підготовці вчителя 

(О. Лаврентьєва, В. Петрук, В. Прошкін, М. Солдатенко та ін.); теорія 

фундаменталізації професійної математичної підготовки (М. Ковтонюк, 

В. Моторіна, М. Працьовитий, В. Прошкін, С. Семенець); теорії 

інформатизації навчання (Ю. Дорошенко, В. Монахов, С. Раков, 

Ю. Рамський, Ю. Тріус, С. Семеріков та ін.).  

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення поставлених 

завдань і перевірки гіпотези дослідження використано такі наукові 

методи:   

– теоретичні:   

- аналіз і систематизація філософської, педагогічної та 

психологічної літератури, праць вітчизняних і зарубіжних авторів, 

нормативно-правових документів, методичних матеріалів, на основі яких 

визначено сучасні підходи щодо підготовки вчителя математики;   

- аналіз (історичний та порівняльний) літературних джерел, 

понять і теорій, який проведено для порівняння, узагальнення та 

зіставлення різних поглядів на впровадження інформаційних технологій у 

математичну освіту;  

- ретроспективний та еволюційний аналіз програмних засобів з 

метою уточнення фахового інструментарію вчителя математики;   

- методи міжгалузевого синтезу для виявлення взаємного 

впливу математики, інформатики та педагогіки на сутність підготовки 

вчителя математики;   

- сходження від абстрактного до конкретного при визначенні 

сутності професійної готовності вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ;   

- абстрагування, системне структурування та теоретичне 

моделювання цілісного процесу формування професійної готовності 

вчителя математики використовувати ЗКВМЗ; 
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– емпіричні:   

- вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного 

педагогічного досвіду, спостереження, самоспостереження для 

діагностування рівнів сформованості компонентів готовності та 

встановлення динаміки відповідних змін;   

- анкетування, тестування, опитування, бесіди з учителями й 

учнями, експертні оцінки, педагогічний експеримент для перевірки 

ефективності реалізації моделі формування професійної готовності 

використання ЗКВМЗ;  

–   статистичні:   

- непараметричні методи статистичного аналізу (критерій 

знаків, критерій Макнамари, критерій Вілкоксона-Мана-Уїтні), критерії 

Пірсона та Стьюдента для визначення кількісних залежностей між 

показниками компонентів готовності та їх якісного й кількісного 

опрацювання за результатами педагогічного експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу виконано на базі Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Комунального закладу 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського, Державного вищого навчального закладу „Запорізький 

національний університет”, Комунального вищого навчального закладу 

„Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти”. Усього дослідженням було охоплено 726 осіб, з них 564 – 

студенти, 20 – викладачі ВНЗ, 142 – учителі загальноосвітніх навчальних 

закладів.  
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Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що вперше:  

– на основі системного, діяльнісного, компетентнісного, 

інтегрованого, акмеологічного підходів обґрунтовано теоретичні засади 

формування професійної готовності майбутніх учителів математики до 

використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, які 

складаються зі специфічних принципів (принципи інтеграції інформатико-

математичних знань, когнітивної візуалізації, орієнтації на ЗКВМЗ, 

створення інформаційного середовища та технологічності навчання), 

ураховують виважене поєднання інформатико-математичної, педагогічної 

й технологічної підготовки, психологічні механізми зорового сприйняття 

інформації, когнітивно-візуальні підходи в навчанні та технологічні основи 

їхньої реалізації;  

– визначено практичні засади формування професійної 

готовності майбутніх учителів математики до використання засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань, провідними серед яких є: 

опора на освітній і технологічний досвід та набуття нового досвіду в 

процесі практичної діяльності, стимулювання студента до самоосвіти, 

раціональне включення програм динамічної математики як засобів 

комп’ютерної візуалізації математичних знань у навчання 

фундаментальних математичних дисциплін; цілеспрямоване формування 

критичного погляду на комп’ютерний інструментарій у системі сучасних 

засобів навчання математики; активне комп’ютерне математичне 

моделювання;  

– розроблено організаційно-педагогічну модель формування 

професійної готовності майбутніх учителів математики до використання 

засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, яка включає 

взаємопов’язані структурні блоки (теоретико-практичний, 

результативний), етапи (пропедевтично-мотиваційний, когнітивно-

технологічний, оцінно-аналітичний), форми (лекції-консультації, 
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лекційно-практичні заняття та лабораторні практикуми, практико 

зорієнтована проектна діяльність, конференції, самостійна робота), методи 

й засоби (словесно-наочні, практичні, проблемно-пошукові, квести, 

тренінги тощо);  

– упроваджено поняття „засоби комп’ютерної візуалізації 

математичних знань” і визначено його сутність;  

удосконалено зміст і технології (організаційні форми і методи): 

формування професійної готовності майбутніх учителів математики до 

використання інформаційних засобів в умовах розвитку інформаційного 

суспільства та суспільства знань; професійної підготовки майбутніх 

учителів математики до розвитку візуального мислення в школярів;  

уточнено: зміст таких категорій та понять, як „комп’ютерний 

математичний інструмент”, „комп’ютерний інструментарій учителя 

математики”, „програми динамічної математики”; систему критеріїв 

(мотиваційний, теоретичний, технологічний, аналітичний), показників та 

рівнів (пасивний, елементарний, усвідомлений, активний) сформованості 

професійної готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ та 

методики їх визначення;  

подальшого розвитку набули наукові уявлення про: візуалізацію 

знань як сучасний підхід подання навчального матеріалу в умовах 

інтенсифікації та гуманізації навчального процесу; сутність поняття 

„готовність учителя математики до використання засобів комп’ютерної 

візуалізації математичних знань”.   

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх 

достатній готовності до впровадження в систему фахової підготовки 

вчителів математики. Розроблено науково-методичне забезпечення 

процесу формування уявлень про ЗКВМЗ як важливий компонент 

професійної культури вчителя математики в монографії „Професійна 

готовність майбутнього вчителя математики до використання програм 

динамічної математики: теоретико-методичні аспекти”; навчальні 
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посібники для студентів вищих педагогічних навчальних закладів: 

„Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціальної геометрії”, 

„Інформатика в схемах і таблицях”, „Обчислювальний практикум”; 

навчальнометодичні посібники „Застосування комп’ютерів при вивченні 

математики. Програми динамічної математики”, „Система комп’ютерної 

математики MAPLE”; електронні підручники: з проективної геометрії, 

спецкурсу „Сучасні інформаційні системи”; навчально-методичні 

комплекси для формування професійних компетентностей вчителя 

математики з навчальних дисциплін „Диференціальна геометрія”, 

„Інформатика”, „Програмування”, спецкурсів „Системи комп’ютерної 

математики”, „Застосування комп’ютера в навчанні математики”, 

„Практика з виготовлення мультимедіа”, „Обчислювальний практикум” 

(навчальні плани, робочі програми, короткі матеріали лекцій, 

лабораторних занять, матеріали для контролю знань, завдання для 

самостійної роботи та виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань, бібліографічні покажчики тощо).  

Зазначені матеріали можуть бути використані в системі професійної 

підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів і 

неперервної післядипломної освіти педагогічних працівників, у навчанні 

нормативних та варіативних дисциплін і спецкурсів інформатико-

математичного спрямування, підготовці кваліфікаційних (бакалаврських, 

дипломних та магістерських) робіт.  

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка 

(довідка № 56 від 15.01.2016 р.), Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 47 від 22.01.2016 р.), 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(довідка № 3 від 21.01.2016 р.), Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (довідка 

№ 01-12/201 від 01.03.2016 р.), Миколаївського національного 
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університету імені В. О. Сухомлинського (довідка № 22/225 від 

26.02.2016 р.), Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини (довідка № 1521/01 від 17.06.2016 р.), Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

(довідка № 2766/15 від 24.11.2016 р.), Державного вищого навчального 

закладу „Запорізький національний університет” (довідка № 01-15/11 від 

19.01.2016 р.), Комунального вищого навчального закладу 

„Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти” (довідка № 57 від 20.01.2016 р.).   

Теоретичні положення та практичні напрацювання, про які 

зазначено в дисертації, згадані навчальні посібники, програми навчальних 

курсів і спецкурсу доцільно використовувати в навчально-виховному 

процесі вищих педагогічних навчальних закладів, системі післядипломної 

педагогічної освіти для підвищення якості професійної підготовки 

вчителів математики. Розроблену технологію формування професійної 

готовності до використання ЗКВМЗ можна адаптувати до підготовки 

майбутніх учителів природничого профілю.  

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення 

та результати дисертаційної роботи представлені для обговорення на 

наукових, науково-методичних і науково-практичних конференціях та 

семінарах різних рівнів:  

Міжнародних: „ICT in Education, Research and Industrial Applications: 

Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI 2015)” (Львів, 

Україна, 2015), „Стратегия качества в промышленности и образовании” 

(Варна, Болгарія, 2009, 2010, 2013); „Проблеми математичної освіти” 

(Черкаси, 2010); „Инновационные технологии обучения физико-

математическим дисциплінам” (Вітебськ, 2011); „Новітні комп’ютерні 

технології” (Київ, 2011); „Инновационные технологии обучения физико-

математическим дисциплинам” (Мозир, 2012, 2014, 2015); „Новые 

компьютерные технологии” (Севастополь, 2011); „Теорія і методика 
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навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі” (Кривий Ріг, 2012); 

„Free/Libre and Open-Source Software, FOSS” (Львів, 2012, 2015); 

„Інформаційні технології в освіті, науці і техніці” (Черкаси, 2012, 2014); 

„Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у 

процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу” (Суми, 

2012, 2014, 2015); „Педагогіка та психологія: напрямки та тенденції 

розвитку в освіті” (Одеса, 2013); „Комп’ютерно орієнтовані системи 

навчання природничо-математичних дисциплін” (Київ, 2014); „Нові 

інформаційні технології в освіті для всіх” (Київ, 2014, 2015); 

„Інформаційні технології: теорія, інновації, практика” (Полтава, 2015);   

Всеукраїнських: „Методологічні та методичні основи активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення 

математичних дисциплін” (Ялта, 2009); „Розвиток інтелектуальних вмінь 

та творчих здібностей учнів і студентів в процесі навчання математики” 

(Суми, 2009); „Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, 

психологічні та педагогічні аспекти” (Суми, 2010); „Розвиток 

інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі 

навчання дисциплін природничо-математичного циклу” (Суми, 2011); 

„Сучасні стратегії та технології підготовки фахівців у вищій школі” 

(Донецьк, 2012); „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у 

виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку” (Черкаси, 

2013 – 2015); „Наукова діяльність як шлях формування професійних 

компетентностей майбутнього фахівця” (Суми, 2013 – 2015); 

„Інформаційні технології в професійній діяльності” (Рівне, 2014, 2015); 

„Інформаційні технології в освіті” (Мелітополь, 2014); „Інформаційно-

комунікаційні технології навчання” (Умань, 2014); „Фундаменталізація 

змісту загальноосвітньої та професійної підготовки: проблеми і 

перспективи” (Кривий Ріг, 2015); „Теоретичні та прикладні аспекти 

використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, 
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освіті, економіці, виробництві” (Маріуполь, 2015); „Інформаційні 

технології в навчальному процесі 2015” (Чернігів, 2015);   

регіональних: „Наукова діяльність студентів як шлях формування їх 

професійних компетентностей” (Суми, 2010 – 2012).  

Матеріали дисертаційної роботи додатково доповідалися й 

обговорювалися на засіданнях кафедр математики, інформатики і 

педагогіки, а також Вченої ради Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка (2008 – 2016 рр.).  

Кандидатська дисертація на тему „Методична система реалізації 

освітнього стандарту з аналітичної геометрії у педагогічних 

університетах” була захищена у 2004 р. за спеціальністю 13.00.02 – Теорія 

та методика навчання (математика) на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук. Матеріали кандидатської дисертації в тексті 

докторської дисертації не використовувалися.   

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи 

опубліковано в 64 наукових і навчально-методичних працях (серед яких 30 

– одноосібних), зокрема: 1 монографія, 4 навчальних посібники (1 з 

грифом МОН України, 3 – рекомендовані Вченою радою СумДПУ імені 

А. С. Макаренка), 5 методичних рекомендацій, 11 статей у виданнях, які 

індексуються у світових наукометричних базах (з них 1 – Scopus, 3 – Web 

of Science), 30 статей у наукових фахових виданнях України, 7 статей у 

інших наукових виданнях, кількість матеріалів апробаційного  

характеру – 9.   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 

п’яти розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (487 найменувань, із них 73 – іноземною мовою) і 

19 додатків на 40 сторінках. Дисертація містить 90 таблиць і 42 рисунки. 

Загальний обсяг роботи – 480 сторінок, із них основного тексту – 

385 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1.  

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ  

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

1.1. Готовність до професійної діяльності як психолого-

педагогічна проблема 

У відповідності до діяльності світових організацій, серед яких 

ЮНЕСКО, Рада Європи, Європейська асоціація педагогічної освіти, та 

положень, які вони декларують, провідна роль у розвитку суспільства та 

його інститутів належить освіті та педагогам як носіям суспільних змін. 

Їхня підготовка має відповідати запитам суспільства і забезпечувати 

готовність до професійної реалізації. А. Вербицький  і Т. Платонова [1] 

зазначають, що засвоєні під час навчання знання, вміння та навички 

виступають не стільки як предмет навчальної діяльності, а передусім як 

потенційний засіб професійної діяльності, тому навчання студентів у ВНЗ 

є основою трудової (професійної діяльності) або ж готовності до такої 

діяльності. І. Гавриш [2] вважає, що розв’язання проблеми готовності 

особистості до певних форм реагування, поведінки та діяльності в 

історичному аспекті можна поділити на три етапи:  

- перший (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), коли готовність 

сприймали як настанову і вивчали з позицій психічного стану особистості, 

що зумовлює відповідну поведінку (діяльність); 

- другий (середина ХХ ст.), коли тлумачення терміну 

«готовність» пов’язували з якісним показником саморегуляції поведінки 

людини; 

- третій (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.), коли 

феномен готовності розглядають у контексті теорії діяльності взагалі та 

професійної діяльності зокрема.  



25 
 

Вивчення психологічних [3; 4; 5] та науково-педагогічних праць [6; 

7; 8; 9] показало, що поняття готовності розглядають з позицій 

функційного підходу як певний психічний стан особистості і з позицій 

особистісного підходу як новоутворення або якість особистості.  

Проаналізуємо деякі з дослідницьких позицій. 

Представники функційного підходу (В. Мясищев, А. Пуні, 

Д. Узнадзе та ін.) тлумачать «готовність» як стан особи, при якому 

активізуються психічні функції, і людина здатна мобілізувати власні 

психічні й фізичні сили для досягнення результатів діяльності, а 

«готовність до діяльності» сприймають як розвиток психічних процесів 

особи, що ведуть до позитивного результату у реалізації професійної 

діяльності (Д. Узнадзе, В. Мясищев та ін.). Варто зауважити, що 

Д. Узнадзе розглядав готовність як психологічну настанову (тобто 

психічний стан, коли індивід зорієнтований на активність у певній ситуації 

і який виникає залежно від необхідності її вирішення), яка зумовлює певну 

поведінку особистості для пошуку оптимального шляху вирішення 

професійних завдань [10].  

В. Мясищев у контексті визначення готовності звертає увагу на 

«ставлення» і вважає, що за умови позитивного ставлення до окремого 

виду діяльності особу можна сприймати як готову до виконання цієї 

діяльності [11]. А. Пуні характеризує готовність як такий з психічних 

станів особистості, при якому активізуються окремі особистісні 

характеристики, що впливають на  динаміку психічних процесів [12, с. 12]. 

У роботах Б. Ананьєва, М. Дьяченка, Л. Кандибовича, А. Линенко, 

В. Сластьоніна та ін. простежується особистісний підхід, де готовність 

сприймається як прояв індивідуальних якостей особистості у комплексі 

взаємопов’язаних компонентів з урахуванням характеру діяльності. Так, 

В. Сластьонін тлумачить готовність як прояв здібностей особистості, в 

основі якого лежить усвідомлене прагнення до діяльності, а готовність до 

діяльності – як здатність людини до ефективного і впевненого виконання 
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професійної діяльності, що поєднує у собі настанови на сприйняття 

завдання, моделі ймовірної поведінки, з’ясування певних методів 

діяльності, оцінку власних можливостей у порівнянні з можливими 

утрудненнями з необхідністю досягнення результату. У структурі 

готовності ним виділяються психічний, науково-теоретичний і практичний 

компоненти [13, с. 78]. 

М. Дьяченко і Л. Кандибович трактують готовність як налаштування 

на виконання діяльності, що обумовлене мотивами й позитивним 

ставленням до такої діяльності. Ними підкреслюється важливість наявності 

мотивації, високого рівня розвитку особистісних якостей, психічних 

процесів сприйняття, уваги, мислення. У структурі готовності до 

діяльності ними виділені «мотиваційний (позитивне ставлення до 

діяльності), орієнтаційний (знання про особливості певної діяльності), 

операційний (володіння способами й прийомами професійної діяльності), 

вольовий (самоконтроль), ціннісний (самооцінка підготовленості до 

діяльності) компоненти» [14, с. 335]. 

А. Линенко тлумачить готовність як особливу якість особистості, 

котра передбачає усвідомлену мотивацію у контексті виконання 

діяльності, а структурними компонентами виділяє мотиви діяльності, 

ставлення до діяльності (або настанову), знання про предмет і способи 

діяльності, навички та вміння їх практично втілювати [15]. 

На останньому, третьому, етапі вивчення підходів до тлумачення 

терміну «готовність» виявлено два підходи: особистісний і функційний, 

розподіл прибічників яких вдало, на нашу думку, представлено у роботі 

О. Остапенко [16]. 

У роботі [17] авторами зазначено, що готовність слід розглядати як 

дуальний феномен: варто виокремлювати тривалу (або загальну, або 

завчасну) готовність і тимчасову (або ситуативну) готовність (або стан 

готовності). Тривала готовність характеризується наперед набутими 

навичками, знаннями, уміннями, досвідом і мотивами діяльності, а друга – 
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актуалізацією і пристосуванням усіх сил, створенням умов для успішних 

дій. Остання є динамічним станом особистості, внутрішньою 

налаштованістю на певну поведінку, а її виникнення і формування 

визначаються серед іншого розумінням задач й усвідомленням 

відповідальності за виконання. Науковцями виділені компоненти 

готовності: мотиваційний (потреба в успіху, інтерес до діяльності), 

пізнавальний (розуміння умов, знання способів вирішення, уявлення про 

можливі зміни і наслідки), емоційний (почуття упевненості і 

відповідальності, часто натхнення), вольовий (керівництво власними 

силами, увага, зосередженість, подолання вагань і побоювань). 

Варто зазначити, що проблема готовності людини до виконання 

певного роду діяльності у науковій літературі розглядається як з позицій 

педагогіки, так і з позицій психології.  

На думку В. Моляко, психологічна готовність – це виявлення суті 

властивостей і стану особистості, тобто готовність варто сприймати не 

лише як властивість чи ознаку окремої особистості, а й концентрований 

показник її діяльності, міру її професійної здібності, а її формування 

«повинно бути спрямоване на професійний рівень діяльності як на певний 

орієнтир, еталон майбутньої роботи, тобто і сам процес допрофесійної 

підготовки, тим більше професійної, важливо пов’язувати з виконанням не 

тільки навчальних завдань, а й обов’язково таких, що максимально 

наближені до реальних виробничих умов». [18, с.74] 

У іншій роботі В. Моляко [19] стверджується, що психологічна 

готовність включає в себе, з одного боку, запас професійних знань, умінь і 

навичок, з іншої, особистісні риси (педагогічні здібності, мислення, увага, 

моральний потенціал особистості тощо), які забезпечують успішне 

виконання професійних функцій. Структура психологічної готовності до 

педагогічної діяльності включає мотиваційний, орієнтаційний, 

пізнавально-оперативний, емоційно-вольовий, психофізіологічний, 

оцінюючий компоненти. 
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У дослідженні Ф. Рекешевої [20] показано, що психологічна 

готовність студентів до професійної діяльності є комплексним утворенням, 

яке має складну динамічну структуру з тісно пов’язаних компонентів: 

мотиваційно-ціннісний (центральне місце), емоційний, когнітивний, а 

розвиток психологічної готовності до професійної діяльності визначається 

комплексом психологічних умов: особистісних (включають мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, емоційний компоненти), що визначають рівень 

розвитку готовності до професійної діяльності, і діяльнісних (включають 

процес навчання та виробничі практики), які визначають динаміку і 

напрямок переходу з певного рівня розвитку психологічної готовності до 

професійної діяльності. У розвитку психологічної готовності до 

професійної діяльності дослідниця виділила три рівні: актуальний, 

потенційний і елементарний, критеріями слугують ступінь сформованості 

мотиваційно-ціннісного, емоційного і когнітивного компонентів і 

особливості їхньої взаємодії. В основу формування готовності покладено 

інтеграційний підхід, який включає в себе основні положення діяльнісного 

та гуманістичного підходів.  

А. Деркач, досліджуючи проблему готовності до професійної 

діяльності, характеризує готовність як цілісний прояв усіх сторін 

особистості, розрізняючи пізнавальні, емоційні та мотиваційні 

компоненти. Серед умов формування готовності наводить: 1) 

самостійність і критичне засвоєння культури; 2) активну участь у 

вирішенні суспільно-значущих завдань; 3) цілеспрямований розвиток 

творчого потенціалу особистості – її психічних процесів. 

О. Аллін тлумачить готовність до професійної діяльності через 

«інтегральний стан, що виявляється в оптимальному поєднанні морально-

мотиваційного, інтелектуально-операційного та психофізичного рівнів 

організації особистості відповідно з вимогами тієї чи іншої діяльності» [21, 

с.12]. О. Антоненко трактує поняття «готовність до професійної діяльності 

як психічний, активно-дієвий стан особистості, систему інтегрованих 
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властивостей, які є «закономірним результатом спеціальної підготовки, 

самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання; вона 

регулює професійну діяльність та забезпечує її ефективність» [22, с. 79]. 

О. Лугова зазначає, що найбільш вдалим у трактуванні цього поняття є 

комплексний підхід, де поняття «готовність до професійної діяльності» 

розглядається одночасно на особистісному, функціонально-

психологічному і психофізіологічному рівнях аналізу [23]. 

Таким чином, поняття професійної готовності розглядається як 

категорія теорії діяльності (стан) і розуміється, з одного боку, як результат 

процесу підготовки, з іншого, – настанови  на щось. Тому будемо 

розглядати готовність до діяльності як особистісне утворення, яке 

передбачає наявність у суб’єкта моделі її діяльності і спрямованості 

свідомості на її виконання. 

Розглянемо додатково педагогічний аспект у розв’язанні проблеми 

формування готовності як особистісного утворення, що забезпечує 

педагогічну діяльність і відповідну професійну свідомість. 

Так, дослідження, проведені Л. Кондрашовою, показують, що «…із 

500 студентів педагогічних ВНЗ тільки 56% студентів ІІ курсу, 37% – 

ІІІ курсу і 33% – IV курсу вважають себе психологічно підготовленими до 

роботи в школі. Ці дані підтвердили недостатній рівень психологічної 

готовності студентів II-IV курсів до виконання педагогічних функцій у 

період практики» [24, с.44]. Л. Кондрашова визначає готовність 

випускника ВНЗ до професійної діяльності як сукупність різного роду 

готовностей: готовність до професійного навчання як орієнтація, 

професійна готовність як процес оволодіння професією, особистісна 

готовність як наявність адекватних особистісних якостей, психологічна 

готовність як адаптація після завершення навчання.  

У роботі [25, с.23] автори Д. Ніколенко, М.  Шкіль описують 

готовність до педагогічної діяльності через професіограму загальних 

педагогічних якостей майбутнього вчителя: допитливість, психологічна 
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готовність до роботи з дітьми, уміння контактувати з ними та їх батьками, 

інтелектуальна активність, грамотна мова, організаторські вміння, високі 

моральні якості. До спеціальних якостей, необхідних учителеві 

математики, в професіограмі віднесено здатність до переробки 

математичної інформації та математична спрямованість розуму. Авторами 

відзначено, що «ставлення студента до навчання постає одним з істотних 

показників майбутньої майстерності вчителя. Саме за особливостями 

ставлення майбутнього вчителя до процесу оволодіння навчальною 

програмою ВНЗ, можна робити висновок і про перспективу формування з 

нього майбутньому майстра своєї (педагогічної) справи».  

У роботі Т. Шестакової [26, с.11] наводиться тлумачення готовності 

до професійно-педагогічного самовдосконалення – «цілісне відносно 

стійке особистісне утворення, що містить комплекс взаємопов’язаних 

мотиваційно-ціннісних, когнітивно-інтелектуальних та операційно-

діяльнісних детермінант неперервного професійного зростання учителя». 

У структурі готовності авторка виділяє три основні компоненти: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний та операційно-

діяльнісний, які забезпечують «вмотивованість і цілеспрямованість, 

осмисленість і цілісність, ефективність і результативність дій педагога із 

самовдосконалення та відображаються у розвинутій мотивації професійно-

педагогічного самовдосконалення і гуманістичній педагогічній 

спрямованості, аутопедагогічній компетентності й професійно-

педагогічній свідомості, самосвідомості, мисленні, аутопедагогічній 

вправності й аутопедагогічній креативності майбутнього педагога». 

У роботі Л. Радзіховської [27] зазначається про відсутність 

досліджень, спрямованих на розробку питань готовності майбутнього 

вчителя математики до роботи з обдарованими учнями. Готовність вчителя 

до роботи дослідниця ототожнює з активним станом, який поєднує 

педагогічні, професійні, спеціальні, практичні знання, уміння та навички, а 

також розумові, мотиваційні, емоційні, вольові та ін. риси. Авторка виділяє 
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науково-теоретичний та мотиваційний компоненти готовності, а також 

сформованість професійно-педагогічних та практичних умінь та навичок.  

Ю. Ботузова [28], характеризуючи процес формування у майбутніх 

учителів математики готовності до організації самостійної роботи 

старшокласників в умовах профільного навчання, пояснює готовність як 

інтегровану характеристику особистості і фундаментальну умову 

успішного виконання будь-якої діяльності.  

Авторка наголошує, що професійна готовність як якісне 

новоутворення формується тільки у процесі певної діяльності. На її думку, 

професійна готовність вчителя математики виявляється у володінні 

знаннями, навичками та вміннями проектувати, планувати й ефективно 

організовувати навчання, у вмотивованому, ціннісному ставленні до 

педагогічної діяльності, а також у здатності до критично-аналітичної 

рефлексії власної методичної та педагогічної діяльності.  

Ю. Ботузова зазначає, що формуванню у майбутніх учителів 

математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників 

в умовах профільного навчання сприяють: використання компетентісного 

та діяльнісного підходів, удосконалення системи організації самостійної 

роботи студентів на основі ІКТ, уведення відповідних спецкурсів, а 

передумовами такого формування є усвідомлення сутності педагогічної 

роботи, специфіки навчальної діяльності, ознайомлення із сучасними 

формами і методами навчання. Фахівцем виділені критерії такої готовності 

(мотиваційно-ціннісний, інформаційно-змістовий, операційно-діяльнісний, 

оцінно-рефлексивний), а також ряд показників для їхнього вимірювання, 

на основі чого виділено рівні прояву готовності: високий, середній та 

низький. 

Узагальнення теоретичних висновків щодо готовності особистості до 

педагогічної діяльності, аналіз формування готовності майбутнього 

вчителя математики до професійної діяльності у науково-педагогічних 
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дослідженнях та аналіз науково-психологічних робіт дає підстави 

стверджувати наступне. 

1. Феномен готовності як педагогічної категорії представлений достатньо 

у психолого-педагогічних дослідженнях. Його тлумачення наразі 

підпорядковане двом підходам: особистісному і функціональному.  

2. Поняття професійної готовності розглядається як категорія теорії 

діяльності (стан) і розуміється, з одного боку, як результат процесу 

підготовки, з іншого, – психологічної настанови на щось. Тому 

готовність до діяльності доцільно сприймати як особистісне утворення, 

яке передбачає наявність у суб’єкта моделі її діяльності і усвідомлену 

потребу у її виконанні. 

3. Наведені підходи доповнюють один одного, характеризують готовність 

як багатогранний і нетривіальний феномен, в якому необхідно 

враховувати загальноприйняті компоненти готовності до будь-якої 

діяльності та специфіку певного роду діяльності, а також професійні 

завдання, які ставляться в умовах провадження цієї діяльності. 

4. Професійна підготовка сприймається як процес (навчання) та як 

результат (готовність). Провідного значення при цьому набуває якість 

підготовки, яка наразі визначається, базуючись на компетентісному 

підході. 

5. Навчання студентів у ВНЗ є основою професійної діяльності або ж 

готовності до неї. Тому якість і спрямованість підготовки вчителя 

напряму залежить від формування готовності до педагогічної 

діяльності. 

6. Формування професійної готовності вчителя математики у контексті 

розвитку інформаційного суспільства є актуальною і непересічною 

проблемою, яку зумовлюють, зокрема, інтенсифікація математичної 

підготовки, зрослий потенціал і постійний розвиток комп’ютерних 

інструментальних засобів та недостатньо швидке залучення до цього 
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процесу вчителів, які готові використати когнітивно-візуальні підходи 

у професійній діяльності. 

7. Аналіз робіт науковців стосовно професійної підготовки майбутнього 

вчителя, показує, що формування професійної готовності вчителя є 

невід’ємною частиною комплексної підготовки майбутнього фахівця в 

педагогічному університеті.  

8. Поряд з існуючими психолого-педагогічними напрацюваннями щодо 

підготовки вчителя математики недостатньо, на нашу думку, у них 

враховані: постійна інтенсифікація навчання математики при 

зменшенні кількості годин на її вивчення; переважна більшість 

тестового наповнення навчально-методичного забезпечення; активне 

поширення сучасних предметно-орієнтованих програмних засобів, 

покликаних унаочнювати математичний матеріал; активне споживання 

молоддю інформаційного контенту через зір і відмова читати довгі 

тести. Тому особливої актуальності набувають питання, пов’язані саме 

з формуванням у вчителя відповідних навичок унаочнення навчального 

матеріалу засобами комп’ютерних технологій. 

9. Серед умов формування готовності вчителя до професійної діяльності 

виділяють: 1) забезпечення фундаментальності предметних знань, 

умінь, навичок; 2) самостійність і критичність до одержання знань, 

умінь, навичок; 3) вмотивованість і активність щодо вирішення 

практично-значущих для професії завдань; 4) усвідомлення потреби у 

постійному розвитку власного потенціалу особистості та її психічних 

процесів у контексті професійної реалізації. Ці фактори мають бути 

враховані при формуванні професійної готовності вчителів математики 

до використання спеціалізованих засобів для візуалізації навчального 

матеріалу. 
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1.2. Соціальні, законодавчі та психолого-педагогічні аспекти 

інформатизації математичної освіти як чинники удосконалення 

фахової підготовки вчителя математики 

Вплив комп’ютерних технологій на математичну освіту в умовах 

розвитку інформаційного суспільства. Розвиток інформаційного 

суспільства з необхідністю вимагає змін у сфері освіти. Це стосується не 

лише технічного оснащення навчальних закладів сучасною комп’ютерною 

технікою, а й значною мірою переосмислення усталених підходів до 

навчання класичних курсів, серед яких курс математики є не лише 

системно і фундаментально побудованим, а і досить гнучким стосовно 

впровадження сучасної інформаційної підтримки. Велика кількість 

розроблених професійних середовищ, які дозволяють розв’язувати широке 

коло математичних задач від простих побудов до складних аналітичних 

розрахунків та моделювання процесів, може позитивно вплинути на якість 

формування математичних знань молоді і опосередковано сприяти 

якісному розвитку самого суспільства. Саме ця теза стоїть в основі 

переорієнтації підготовки майбутніх вчителів математики на активне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній 

діяльності.  

Залученню ІКТ у підготовку вчителя математики присвячено наукові  

дослідження, авторами яких є В. Биков, Є. Вінниченко, Ю. Горошко, 

М. Жалдак, О. Зеленяк, С. Раков, Ю. Тріус, С. Семеріков (Україна), 

В. Дубровський, Ю. Журавльов, В. Дьяконов, Л. Мартиросян, М. Рагуліна 

(Росія), І. Храповицький (Білорусь), М. Хохенватор (Австрія) [29; 30; 31; 

32; 33] та інші. Учені наголошують на необхідності упровадження окремих 

методик навчання шкільної математики, які спираються як на 

спеціалізовані програмні засоби, так і на комп’ютерно-орієнтовані системи 

навчання математики, комп’ютерно-орієнтовані методики вивчення 

окремих тем і розділів шкільного та вишівського курсів математики, 
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технології електронного, мобільного і змішаного навчання математики 

тощо.  

Такі дослідження стали проводитися з кінця ХХ-го століття. 

З’являються педагогічні програмні засоби з окремих напрямів (математика, 

фізика, біологія тощо), під які розроблялися методичні системи їх 

використання. Сьогодні ж спостерігається тенденція у бік старіння 

розроблених навчальних методик, оскільки не лише оновлюється 

програмне забезпечення, а і з’являються нові технології опрацювання 

даних, їх візуалізації, розробляється принципово нове програмне 

забезпечення, яке відповідає рівню технічного забезпечення суспільства та 

його комунікацій. Тому можна стверджувати, що запити інформаційного 

суспільства, швидкий розвиток технічного оснащення та програмного 

забезпечення вимагають постійного удосконалення в системі української 

математичної освіти.  

Наразі склалася унікальна ситуація, у якій комп’ютерна революція 

перетворила інтелектуальну працю в основу інших видів людської 

діяльності. За прогнозами провідних світових експертів, нові робочі місця 

створюватимуться лавиноподібно у галузі саме комп’ютерних технологій. 

Неухильно зростатимуть вимоги до компетентностей та 

багатопрофільності працівників. А це вимагає спеціальної підготовки у 

галузі свідомого використання інформаційно-комунікаційних технологій 

саме у галузі математики.  

Як показує аналіз, економісти наголошують на скороченні частки 

промислових і сільськогосподарських робітників у країнах Західної 

Європи, США та Японії, і різкому зростанні нового класу інтелектуальних 

службовців, який у розвинутих країнах складає вже понад половину 

зайнятого населення [34; 35].  

Тому можна вважати, що перехід суспільства на новий щабель свого 

розвитку ставить перед освітою завдання такого реформування галузі 

навчання математики, яке адекватне логіці комп’ютерної революції. 
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Іншими словами, ми маємо так організувати систему математичної 

підготовки молоді до життя у сучасному світі, щоб вона не стільки 

володіла знаннями галузі математики, скільки могла оперувати цими 

знаннями з продукуванням нового знання за допомогою методів 

математики і при цьому спираючись на потенціал інформаційних 

технологій. Епізодичного залучення спеціалізованих математичних засобів 

уже замало. Нагальною є потреба у гармонізації математичного знання 

саме з позицій виваженого поєднання спеціалізованих інформаційних 

засобів і математики.  

Отже, необхідним є системне напрацювання методів і методик 

залучення комп’ютерних математичних інструментів до наукових та 

професійних пошуків молоді, об’єднання окремих курсів професійного 

спрямування у підготовці сучасного вчителя математики або 

упровадження принципово нових, які будуть спрямовані на вивчення 

потенціалу ІТ у галузі математики. 

Наразі піднімаються питання про розвиток, у першу чергу, 

здібностей до логічного мислення та комунікацій на широкому 

математичному матеріалі (від планіметрії до програмування), зазначається 

про те, що у ІКТ-середовищах і з застосуванням ІКТ-інструментів (систем 

візуалізації, систем символьних та числових обчислень тощо) буде 

формуватися математична компетентність. Наявні висновки науковців-

методистів про те, що варто модернізувати і атестаційні заходи для 

випускників. Зокрема, про це говорять у США і Росії: пропонується 

використовувати комп’ютер під час незалежного оцінювання випускника 

школи і при цьому відходити від формальних завдань, які зустрічаються у 

підручниках з математики і пропонувати задачі з реального життя, які 

мають математичне підґрунтя і для розв’язання яких буде можна залучати 

реальні допоміжні засоби (смартфони, планшети, комп’ютери, інтернет). 

На теренах української освіти такі ідеї є новаторськими.  
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Типовою проблемою у підготовці фахівців є відсутність у молоді 

умінь використовувати потенціал фундаментальних знань для цілісного 

розв’язання професійного завдання. Іншими словами, у студента не 

формуються міжпредметні зв’язки та надпредметні знання (метазнання) 

[36]. 

Профільні кафедри за традиційних підходів не виокремлюють 

навчання інтегрувати знання як окрему дидактичну мету, оскільки 

вважають, що метою вивчення будь-якої дисципліни є одержання 

(запам’ятовування) певної сукупності наукових відомостей і вміння 

оперувати ними. Разом з тим, сенсом вивчення кожної дисципліни є 

отримання цілісної картини знань, орієнтування у навчальному матеріалі 

як у певній професійній сфері, демонстрація можливостей перенесення 

методів цієї дисципліни у інші сфери життєдіяльності, способів роботи з 

отриманим знанням. Цьому також сприятиме спеціалізоване програмне 

забезпечення. 

Постійне реформування української математичної освіти звелося до 

того, що класичні дисципліни хоч і не зникли з навчальних планів, але їх 

зміст, конкретизований вимогами стандарту освіти, недостатньою мірою 

корелює із майбутньою професійною діяльністю вчителя математики. 

Зменшилася кількість аудиторних годин, хоча саме у діалозі, коли йде 

живе спілкування викладача і молоді, можливе формування професійних 

умінь. Переконані, що це зумовило появу формалізму при засвоєнні 

навчального матеріалу та його оцінюванні, а також нехтування 

викладачами задач, які формують саме усталені міжпредметні зв’язки між 

дисциплінами. 

Означена проблема вилилася у появу феномена «розривності 

мислення» [37], коли набуті знання випускників не зумовлюють їх 

практичні дії, не слугують критеріями і орієнтирами для виконання 

фахових обов’язків. Вважаємо, що цього можна уникнути, запровадивши 

інтегральний курс, що включатиме у себе не лише актуалізацію 
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математичних знань (рівня шкільної та вищої математики), а і 

демонстрацію алгоритмічних підходів, міжгалузеві зв’язки та методи, що 

можливо реалізувати із залученням спеціалізованих математичних 

середовищ. 

Вивчення програмних засобів математичного спрямування як 

інструменту професійної діяльності вчителя математики стримується не 

стільки внаслідок недостатньої оснащеності навчальних закладів 

комп’ютерною технікою, скільки з причин відставання методик навчання 

від рівня технічних і програмних засобів. Загалом це пояснюють 

перенесенням старих методичних прийомів у спеціалізоване комп’ютерне 

середовище, що не дозволяє повною мірою використати такі переваги цих 

засобів, як динамічна наочність, опрацювання великих обсягів даних, 

можливість віддаленого доступу тощо.  

В умовах упровадження принципів диференціації та гуманітаризації 

в освітній процес вищої школи загальноприйнятим є положення, що 

здатність опановувати математичні ідеї і теорії притаманна не кожному 

суб’єкту навчання. У дослідженнях з методики навчання математики у 

середній та вищій школах фахівці пояснюють це високою складністю 

розуміння учнівською молоддю математичних термінів, понять, їх 

властивостей тощо [38, 39]. Припускається, що учні і студенти 

гуманітарних спеціальностей у процесі навчання математичних дисциплін 

не спроможні осягнути матеріал певного рівня складності, розв’язувати 

нестандартні, творчі завдання.  

Проте, переважає точка зору, з якою ми погоджуємось, що 

використання спеціальних засобів у процесі навчання математики дозволяє 

успішно формувати вміння застосовувати математичні знання до 

розв’язування нестандартних завдань незалежно від спрямованості 

особистості учнів та студентів. Одним із таких засобів є електронні освітні 

ресурси, що тісно пов’язані із математикою. Сучасні технології навчання 

математики дозволяють широкому загалу використовувати ці ресурси як 
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універсальний інструмент, спектр дії якого простягається від спрощення 

розуміння математичних фактів до ґрунтовних наукових пошуків у галузі 

математики.  

З одного боку, такі ресурси, безперечно, можуть «полегшити» 

математичні розрахунки для дослідників і вивільнити час для якісних 

наукових пошуків, а з іншого, – їхнє вільне поширення «стимулює» 

активне, але часто невдумливе їх використання всіма суб’єктами навчання. 

Як показує аналіз досвіду роботи учителів і викладачів математичних 

дисциплін, природними є факти «автоматичного споживання» молоддю 

інформаційних засобів, через що спостерігаємо тенденції відмови 

міркувати, аналізувати, критично мислити у молоді вже з середньої школи. 

Такі негативні явища актуалізують проблему виваженого використання 

електронних ресурсів у процесі навчання, змушують науковців і педагогів 

переглядати й переосмислювати усталені методичні системи навчання.  

Серед електронних ресурсів навчального призначення згадаємо 

бібліотеки математичної літератури, комп’ютерні програми, які 

дозволяють будувати графіки, здійснювати чисельні розрахунки та 

символьні перетворення, системи комп’ютерної математики, які містять у 

своєму складі універсальні математичні інструменти, он-лайн-розв’язувачі 

типових математичних задач, навіть з покроковим відтворенням 

проміжних результатів.  

Науковці відзначають, що серед дидактичних задач, розв’язанню 

яких сприяють такі засоби, є [40]: 

- вдосконалення організації навчання через інтенсифікацію 

навчального процесу і вивільнення часу з рутинних операцій на аналіз 

умови та дослідження розв’язків; 

- все більша індивідуалізація навчання через навчання власними 

темпами, власною освітньою траєкторією, індивідуальною системою 

допомоги тощо; 
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- доступ учнів та студентів до досягнень математичної практики через 

ресурси Інтернет, соціальні мережі, системи відеозв’язку тощо; 

- підсилення мотивації вивчення математики через її популяризацію в 

різноманітних іграх, залучення до роботи у віртуальних динамічних 

математичних середовищах тощо; 

- активізація пізнавальної діяльності учнів та студентів, залучення їх 

до дослідницької діяльності через автоматизацію процесів обчислювальної 

й інформаційно-пошукової діяльності та опрацювання результатів. 

Разом з цим ґрунтовний аналіз методичних систем, елементів 

сучасних методик і технологій навчання математики говорить про дещо 

«точкове» використання інформаційних засобів у вивченні окремих тем чи 

розділів математики, а також недостатню кількість досліджень, що 

присвячені психолого-педагогічному впливу ІТ математичного 

спрямування на тенденції у навчанні математики та наслідкам залучення 

спеціалізованих професійних середовищ у навчальний процес вищої 

школи.  

Аргументом на користь потреби розв’язання проблеми формування 

готовності учителя математики до використання спеціалізованих 

програмних засобів є компетентісні тенденції у галузі освіти і, зокрема, 

набуття ІКТ-компетентностей вчителя математики.  

Зупинимося на цьому більш детально. 

На початку ХХІ ст. актуалізована проблема «навчання упродовж 

життя». До кінця минулого століття ця проблема не виникала, оскільки 

покоління змінювалося раз на 25 років, а навколишні знання – раз на 

50 років. Людина могла працювати спокійно з тим багажем знань, який 

вже був нею набутий. Однак наприкінці минулого століття усе 

кардинально змінилося – ривок у розвитку техніки та інформаційних 

технологій сприяв тому, що інформаційний простір суспільства став 

оновлюватися частіше (приблизно раз на 10 років), а період зміни поколінь 

залишався незмінним. За вимогами на ринку праці, сучасна людина має як 
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мінімум кожні десять років переосмислювати набуті знання й уміння, 

тобто людина в сучасному інформаційному суспільстві повинна уміти 

вчитися і бути готовою до цього. 

Актуалізувалась потреба у компетентісних підходах, які 

орієнтуються насамперед на професійну діяльність, а не класичні знання, 

уміння, навички. Оволодіння професією педагога ототожнюють з 

розумінням того, які завдання має навчитися вирішувати молода 

особистість у майбутній професійній діяльності. І якщо набуті знання 

можуть бути недостатніми, то компетентності, які формують способи 

отримання нових знань або певних результатів у дії, сприяють 

розширенню або навіть оновленню кола знань. 

Проведений Е. Аксьоновою аналіз наукових джерел засвідчує: 

класична система освіти спрямована на засвоєння молоддю насамперед 

максимальної кількості фактів, а не на уміння вирішувати життєво важливі 

проблеми. У результаті «голова учня нагадує застарілий архів, наповнений 

повністю непотрібними малопридатними знаннями» [41, с.59]. 

Отже, завдання сучасної вищої школи полягає у тому, щоб 

трансформувати знання, уміння і навички у певну компетентність, яка 

важлива і знайде вияв у професійній діяльності. 

Концептуальну побудову «школи компетентності» здійснив 

німецький учений Ф. Вайнерт (F. Weinert) [42]. Дослідник зазначає, що 

компетентне виконання певної дії припускає знання людиною того, що він 

робить і чому. Прості уміння, отримані на основі демонстрації і 

подальшого наслідування, не розвивають готовність самостійно 

вирішувати складні проблемні ситуації. 

Компетентний випускник здатний контролювати свої дії на основі 

власних почуттів, думок і ціннісно-смислових орієнтацій, діяти 

самостійно, а не бути слухняним інструментом в чиїхось руках, мати 

особисту відповідальну позицію щодо власного життя, а не тільки 

виконувати ролі, приготовані в якомусь сценарії іншими авторами. 
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У ХХ ст. Рада Європи визначила п’ять ключових компетенцій, які 

характеризуються наступними напрямами. 

1. Політичний і соціальний: здатність приймати відповідальність, брати 

участь в ухваленні групових рішень, вирішувати конфлікти ненасильно.  

2. Життєдіяльність в полікультурному суспільстві. Контроль за проявом 

расизму, етно- і ксенофобії, клімату нетолерантності.  

3. Володіння усною і письмовою комунікацією. Спілкування хоча би 

одною іноземною мовою.  

4. Інформаційна грамотність. Володіння інформаційними технологіями, 

розуміння суті їх застосування, усвідомлення сильних і слабких сторін 

використання IT-технологій, проблем, що виникають у зв’язку з 

інтенсивним впровадженням цих технологій.  

5. Здатність навчатися упродовж усього активного життя. 

Особливий акцент для формування готовності учителя математики 

використовувати спеціалізовані комп’ютерні засоби має четверта позиція, 

оскільки саме у ній зафіксована потреба у опануванні спеціалізованими 

інформаційними засобами.  

Зупинимось на цьому більш детально.  

Аналіз довідникових, наукових джерел дає підстави 

охарактеризувати основні поняття: «компетенція», «комп’ютерна 

грамотність», «ІКТ-компетенція», «ІКТ-компетентність»,  «ІКТ-

компетентність вчителя». 

Компетенції – це знання і вміння у певній сфері людської діяльності, 

а компетентність – це якісне використання компетенцій.  

Комп’ютерна грамотність – сукупність навичок, знань і умінь, що 

дозволяють людині використовувати об’єкти інформаційно-

комунікаційних технологій (техніку, програмне забезпечення, засоби 

комунікації) у професії та у своєму повсякденному житті. 

ІКТ-компетенція – це сукупність взаємозв’язаних якостей 

особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які дозволяють за 
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допомогою реальних об’єктів та інформаційно-комунікаційних технологій 

самостійно здійснювати пошук, аналіз і відбирати необхідну інформацію, 

організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її (на основі 

визначення цієї компетенції А.В. Хуторським). 

ІКТ-компетентність – це діяльнісні індивідуальні здібності і якості 

особи, яка володіє інформаційно-комунікаційними компетенціями, що 

дозволяють особі приймати правильні рішення, творчо й ефективно 

вирішувати завдання, які виникають у процесі інформаційної діяльності, а 

також уміння орієнтуватися в інформаційному середовищі. 

Під ІКТ-компетентністю учителя розуміємо здатність самостійно 

шукати, аналізувати, узагальнювати, систематизувати, перетворювати, 

зберігати і передавати інформацію з використанням сучасних технологій і 

комунікацій.  

Важливе місце у такій характеристиці посідають: 

- комп’ютерна грамотність; 

- уміння орієнтуватися в інформаційному просторі; 

- уміння співвідносити процес отримання результату із самим 

результатом технологічної діяльності здійснювати його подальшу оцінку; 

- розуміння методологічних аспектів і технологічних обмежень 

використання ІКТ для вирішення поставлених завдань. 

У цьому визначенні закладені «академічна успішність» і «життєва 

активність». Майбутній учитель математики повинен не лише володіти 

теоретичною базою наукових знань, але й бажати і вміти їх передати 

підліткам усіма доступними і цікавими для учнівської молоді методами.  

Прості знання без відповідного осмислення можуть забезпечити 

тільки екстенсивний варіант навчання, натомість знання у дії (бажання і 

вміння здобути, передати, у тому числі на доступному рівні, сучасними 

засобами тощо) сприятимуть не лише продуктивності навчання, але й 

розвитку творчих якостей усіх суб’єктів навчального процесу. 

Іншими словами, перед педагогічною школою постає завдання 
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підготовки сучасного і компетентного учителя одночасно. Шляхи 

вирішення завдання неоднозначні і часто комплексні, що підтверджує 

досвід роботи у Сумському державному педагогічному університеті 

ім. А. С. Макаренка. 

1. Удосконалення навчальних планів і робочих програм підготовки 

фахівців (варіативна її частина), що передбачає вивчення спецкурсів 

«Обчислювальний практикум», «Застосування комп’ютера при вивченні 

математики», «Спеціальний лабораторний практикум» на 7, 8 і 10 

семестрах навчання.  

Мета спецкурсу «Обчислювальний практикум» – ознайомити 

студента, майбутнього вчителя математики, із сучасними математичними 

програмними засобами від простих калькуляторів і закінчуючи 

професійними програмами символьної математики. Особлива увага 

приділена вивченню пакетів динамічної математики і СКМ Maple. 

Мета спецкурсу «Застосування комп’ютера на уроках математики» –

методика використання програмних засобів на уроках математики,  

доцільність застосування того або іншого програмного середовища на 

конкретних етапах уроку, при вивченні окремих тем шкільних курсів 

алгебри і геометрії, при організації контролю або моніторингу результатів 

навчання. Проаналізовано і методичні помилки їх використання. Цей 

спецкурс спрямований і на вивчення технічної підтримки сучасного 

навчального процесу, формування умінь налагодити роботу 

мультимедійного проектора, доцільність застосування інтерактивної 

дошки, використання в роботі чатів, відеозв’язку, дистанційних форм тощо  

Спецкурс «Спеціальний лабораторний практикум» орієнтований на 

розв’язування компетентісних завдань майбутнім учителем математики. 

Нами була проаналізована навчально-методична література з 

навчання інформатико-математичних дисциплін, Інтернет-ресурси з метою 

виявлення компетентісних завдань, які формують майбутні компетентності 

учителя математики. Ми виявили ряд досліджень відносно уточнення 



45 
 

понять «компетенція», «компетентність», «ІКТ-компетентність», умов 

впровадження компетентісного підходу в освітню діяльність, але при 

цьому практичний аспект проблеми, а саме пропозиція конкретних 

прикладів таких компетентісних завдань, досліджений недостатньо, – у 

аналізованих матеріалах завдання поодинокі або взагалі відсутні. 

Варто відзначити, що відсутні приклади розроблених завдань не 

лише у вузько спеціалізованих напрямах (математика, фізика тощо), а й 

приклади завдань, які сприяють формуванню ІКТ-компетентності. 

Через це, спираючись на власний досвід і досвід дослідників 

компетентісних підходів в навчанні, серед таких завдань ми пропонуємо: 

- завдання, які містять великий обсяг текстової інформації або 

інформації, яка представлена у вигляді таблиць, графіків, діаграм, 

малюнків, схем; 

- завдання з різних предметних галузей; 

- завдання, з умови яких незрозуміло, до якої галузі знань 

потрібно звертатися для успішного вирішення; 

- завдання, які вимагають додаткової інформації, або мають 

надмірні дані; 

- завдання, які характеризуються життєвим змістом. 

Завдання розробляються авторським колективом з урахуванням 

досвіду попередніх років.  

Процес створення компетентісних завдань включає наступні етапи: 

1) опис технологічної ситуації, де передбачається необхідність 

задоволення деякої компетентності (професійної); 

2) формулювання вимог, орієнтованих на знання і вміння у дії; 

3) розробка критеріїв ефективності виконання завдання і 

результативного продукту; 

4) розробка методичної підтримки (питання, що наводяться у бік 

зменшення завдання, конкретизація змісту, уточнення запитань, 

актуалізація опорних знань і умінь, асоціативних зв’язків, пост-запитання 
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типу: Які ресурси можна використати для досягнення поставленої мети? 

Яку допомогу Ви плануєте надавати учням у вирішенні завдань? Як учні 

можуть показати рівень розуміння матеріалу? 

2. Робота Лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, 

інформатики (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор О. Чашечникова) спрямована на формування 

у майбутніх учителів математики нешаблонних підходів у професійній 

діяльності, творчому розв’язанні предметних і професійних завдань.  

Викладачами (членами Лабораторії) розроблені теми курсових, 

дипломних і магістерських досліджень із питань формування ІКТ-

компетентності. 

З-поміж тем наукових конференцій і семінарів, які проводила 

Лабораторія – вивчення питань сформованості ІКТ-компетентності. 

Зокрема, на семінарах (2013-2014 рр.) розглядалися електронні 

підручники, електронні навчально-методичні комплекси. Учасники 

семінару обговорювали питання не лише створення, але й методики 

використання таких сучасних засобів навчання, що, на наш погляд, 

сьогодні стоїть дуже гостро. 

3. Систематичні моніторингові дослідження, спрямовані на 

відпрацювання умінь використовувати ІКТ у навчально-дослідницькій і  

професійній діяльності у майбутніх учителів математики засвідчують 

зростаючу лінію тренду в умінні використати офісні програми (MS Word, 

MS Excel, MS PowerPoint), але ще недостатніми, на наш погляд, 

виявляються уміння використати усвідомлено спеціалізовані середовища у 

конкретно описаних умовах. 

Моніторинг засвідчує, що студенти не завжди позитивно 

сприймають неоднозначні (некоректно сформульовані, із зайвими даними 

тощо) завдання, «губляться» при їх розв’язанні (хоча свідомо знають, як їх 

розв’язувати), часто побоюються розв’язувати не так, як прагне цього 

викладач, і ставлять багато додаткових питань.  
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Отже, приходимо до висновку: 

– формування ІКТ-компетентності – актуальне завдання сучасної 

освіти; 

– ІКТ-компетентність є невід’ємним складником світогляду 

майбутнього учителя математики;  

– серед складових ІКТ-компетентності учителя математики – 

комп’ютерна грамотність, академічна успішність і «життєва активність», 

які виявляються у відповідальності за авторське розв’язання задачі, умінні 

формалізувати розв’язання у потрібний формат подання (текст, аудіо, 

відео, графіка, файл тощо) і запропонувати дружній інтерфейс для читання 

запропонованого розв’язку. 

4. Прості уміння використовувати ІТ, знання комп’ютерних 

математичних пакетів ще не гарантують вільне оперування ними у 

професійній діяльності. Щоб була сформована ІКТ-компетентність, 

важливо осмислити ці знання і уміння у дії, наприклад, при розв’язуванні 

компетентісних завдань. 

5. Компетентісні завдання можуть стати вимірником (критерієм) 

сформованості ІКТ-компетентності майбутнього учителя математики. 

Отже, перераховані фактори вказують на парадигмальні зміни у 

математичній підготовці в умовах розвитку інформаційного суспільства, 

зростання потенціалу інструментальних засобів і прикладних 

інформаційних технологій для роботи в галузі математики і для навчання 

математики, та актуальність пошуків стратегій навчання, які б повною 

мірою забезпечували розвиток сучасного рівня математичних, 

технологічних та методичних компетентностей майбутніх вчителів 

математики в їх діяльнісному вираженні.  

Аналіз нормативної бази та сучасних педагогічних досліджень у 

контексті інформатизації математичної освіти. Визнання України як 

Європейської держави, що має незаперечний державний суверенітет, 

розвинуті економіку і аграрний сектор, інтелектуальний потенціал, вимагає 
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кардинальних змін у сфері освіти, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності української молоді в різних галузях, зокрема, і у 

галузі математики.  

Математична освіта займає особливе місце у підготовці фахівців 

різних сфер науки, техніки, виробництва тощо, оскільки формує певний 

рівень математичної культури, інтелектуального розвитку, наукового 

світогляду і світосприйняття. Завдяки математичній освіті відбувається 

усвідомлення практичної спрямованості математичних дисциплін та їх 

методів. Якість математичної підготовки забезпечує персональний успіх в 

інформаційному суспільстві та стає основою впровадження новацій, 

теоретична база яких має бути сформована ще під час навчання в 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. 

Тому природним є переосмислення основних задач вищої освіти у 

галузі математики і підготовки вчителя математики у контексті розвитку 

інформаційних засобів, комунікаційних технологій, які активно впливають 

на стиль, зміст і методи навчання математики, збагачуючи та розширюючи 

сфери її застосування. Усвідомлення потреби у такому переосмисленні 

відображається як на вищому адміністративному рівні, так і серед 

науковців, методистів, вчителів у галузі математичної освіти 

Так, на рівні держави прийнято ряд законів, указів та актів, які мають 

на меті вирішення проблем підготовки сучасного фахівця у контексті 

інформатизації суспільства в цілому та одержання якісної сучасної освіти і 

математичної освіти зокрема. Серед них: 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про вищу освіту»; 

- Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року»; 

- Стратегічна програма європейського співробітництва в галузі освіти і 

навчання «Освіта і навчання 2020». 

Зупинимося детальніше на згаданих документах. 
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У Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [43] зазначається, що «розвиток 

інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі 

сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування визначається одним з пріоритетних напрямів 

державної політики».  

Серед основних стратегічних цілей розвитку інформаційного 

суспільства в Україні у ньому виділено: «прискорення розробки та 

впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери 

суспільного життя, зокрема в економіку України і в діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення 

комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед 

шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх 

ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості». 

Також у Законі України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» наголошується 

на тому, що «національна політика розвитку інформаційного суспільства в 

Україні ґрунтується на засадах: пріоритетності науково-технічного та 

інноваційного розвитку держави; …посилення мотивації щодо 

використання ІКТ; широкого впровадження ІКТ в науку, освіту, 

культуру…». 

В Законі також зазначається, що провідною умовою професійної 

реалізації особистості в інформаційному суспільстві є «забезпечення 

навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в 

інформаційному суспільстві… Для цього необхідно: розвивати 

національний науково-освітній простір, який ґрунтуватиметься на 

об’єднанні різних національних багатоцільових інформаційно-

комунікаційних систем; розробити методологічне забезпечення 

використання комп’ютерних мультимедійних технологій при викладанні 

шкільних предметів та дисциплін, врахування в системах навчання 
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студентів педагогічних вищих навчальних закладів і перепідготовки 

вчителів особливостей роботи з ІКТ; забезпечити пріоритетність 

підготовки фахівців з ІКТ; вдосконалити навчальні плани, відкрити нові 

спеціальності з новітніх ІКТ, втілити принцип "освіта протягом усього 

життя"». 

В Законі України «Про освіту» [44] зазначено, що освіта є основою 

інтелектуального розвитку суспільства і держави, а її метою є всебічний 

розвиток людини як особистості, підвищення освітнього рівня народу, 

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Серед 

основних принципів освіти у Законі виділені: інтеграція з наукою і 

виробництвом, взаємозв’язок з освітою інших країн, гнучкість і 

прогностичність системи освіти, єдність і наступність системи освіти. 

В Указі Президента України «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року» [45] уточнена довгострокова 

стратегія розвитку освітньої галузі на базі Національної доктрини розвитку 

освіти. У ній (стратегії) зазначено, що в Україні забезпечено правове 

регулювання питань функціонування системи освіти, всіх її рівнів і 

підсистем, діяльності навчальних закладів різних типів і форм власності, 

організації різних форм навчання.  

З метою прискорення процесу реформування системи освіти 

затверджено важливі для розвитку освіти державні цільові програми, 

зокрема Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти 

на 2011 - 2015 роки [46], Державна цільова соціальна програма підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року 

[47], Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний 

процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року [48]. 

Також у документі зазначено про стратегічні напрями розвитку 

освіти, які мають корелювати з сучасними суспільними викликами і 

процесами глобалізації та інтеграції національної системи освіти в 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/495-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/495-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/494-2011-%D0%BF
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європейський і світовий освітній простір. Серед таких напрямів, зокрема 

виділені:  

- реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься 

принцип пріоритетності людини; 

- оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти; 

- модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентісного підходу; 

- інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та 

інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. 

У Стратегії зазначено, що модернізація і розвиток освіти «повинні 

набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі 

процеси, що відбуваються в Україні та світі». Підвищення якості освіти 

має орієнтуватися на забезпечення економічного зростання держави, 

подальше навчання і розвиток кожного члена українського суспільства, що 

обумовить його сталий демократичний розвиток. 

Оновлення цілей і змісту освіти має відбуватися на основі 

компетентісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового 

досвіду та принципів сталого розвитку, що вимагає принципово нових 

наукових досліджень, обґрунтованого та послідовного запровадження 

передових науково-педагогічних технологій, раціональних і ефективних 

підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у сфері освіти.  

Розвиток системи освіти в зазначеному напрямі ґрунтується на 

стратегічній програмі європейського співробітництва в галузі освіти і 

навчання «Освіта і навчання 2020» [49], яка спрямована на розбудову 

інформаційно зорієнтованих європейських суспільств та галузей їх 

діяльності. 

Про цілі інформатизації освіти зазначають провідні науковці 

України. Так, В. Биков, доктор технічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України [50, с.15] наголошує, що «…на сучасному етапі 
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розвитку суспільства й освіти головною метою інформатизації освіти є 

підготовка суб’єктів навчання до активної і плідної життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення якості, доступності 

та ефективності освіти, створення освітніх умов для широких верств 

населення щодо здійснення ними навчання протягом усього життя за 

рахунок широкого впровадження в освітню практику методів і засобів ІКТ 

та комп’ютерно орієнтованих технології підтримки діяльності людей».  

Досягнення такої мети можливе завдяки реалізації завдань, серед 

яких: 1) формування у молодого покоління як нащадків інформаційного 

суспільства інформаційної культури як характерної риси і необхідної 

умови розвитку такого суспільства; 2) створення за рахунок і на основі 

впровадження ІТ нових умов поліпшення якості освіти; 3) розвиток 

навчальних технологій, які базуються саме на ІКТ.  

Описані завдання, на його думку, крім іншого, передбачають: 

- модернізацію змісту і технологій навчання з урахуванням сучасних 

освітніх пріоритетів;  

- максимальне використання переваг ІКТ для підвищення якості 

освіти; 

- досягнення необхідної професійної кваліфікації освітян, 

підвищення їх кваліфікації; 

- створення системи методичної підтримки навчання в умовах 

інформатизації навчального процесу.  

Він вважає, що в контексті інформатизації освіти забезпечення умов 

підвищення її якості можна досягти за рахунок розробки і широкого 

впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання й учіння; 

розширення простору і підвищення ефективності вільного доступу до 

електронних освітніх ресурсів; створення нового покоління комп’ютерно 

орієнтованих засобів навчання, у тому числі, комп’ютерних програмних 

засобів навчального призначення.  

Вирішальним у результативності процесу інформатизації освіти є 
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якість та обсяг інформаційних навчальних ресурсів, що можуть бути 

застосовані у навчально-виховному процесі, а також «кадри системи 

освіти, які мають бути здатними ставити змістові завдання і знаходити нові 

сфери ефективного застосування в освітньому процесі перспективних 

методів і засобів ІКТ, сміливо і наполегливо впроваджувати їх в освітню 

практику». [51] 

Також, В. Биков акцентує увагу на тому, що аналіз досвіду 

використання ІТ в освіті, зокрема, в математичній, виявив ситуацію, коли 

розвиток самих технологій істотно випереджає методичні підходи щодо їх 

використання [52] 

Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ 

інформатики Національного педагогічного університету 

ім. М.П. Драгоманова М. Жалдак також відзначає важливість 

інформатизації математичної освіти і наголошує на великому 

педагогічному потенціалі комп’ютерно-орієнтованих систем навчання 

математики [53]. Зокрема, ним стверджується, що «…в основу 

інформатизації навчального процесу слід покласти створення і широке 

впровадження в повсякденну педагогічну практику нових комп’ютерно-

орієнтованих методичних систем навчання на принципах поступового і 

неантагоністичного, без руйнівних перебудов і реформ, вбудовування 

інформаційно-комунікаційних технологій у діючі дидактичні системи, 

гармонійного поєднання традиційних та комп’ютерно-орієнтованих 

технологій навчання, не заперечування і відкидання здобутків педагогічної 

науки минулого, а, навпаки, їх удосконалення і посилення, в тому числі і за 

рахунок використання досягнень у розвитку комп’ютерної техніки і 

засобів зв’язку».   

М. Жалдак додатково відзначає важливу роль використання 

програмних засобів у фундаменталізації математичних знань, 

різносторонньому і ґрунтовному їх вивченні для обґрунтованого пояснення 
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причинно-наслідкових зв’язків, які спостерігаються у досліджуваних 

процесах, вважаючи, що саме фундаментальні знання мають вирішальне 

значення для прикладних досліджень. 

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського  

державного технологічного університету Ю. Тріус у роботі [54] зазначає 

про те, що не дивлячись на значний досвід щодо навчання математичних 

дисциплін, наявні методичні системи навчання «не відповідають 

достатньою мірою новій освітній парадигмі, положенням Доктрини 

розвитку освіти України в ХХІ столітті, вимогам Болонського процесу в 

плані використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого мислення студентів, 

формування умінь працювати в предметно-орієнтованих інформаційно-

комунікаційних середовищах». Він зазначає про небезпеку зниження рівня 

якості професійної педагогічної освіти у галузі математики і нагальну 

потребу у концепціях нових методичних підходів у навчанні предметів 

математичного циклу, які будуються на основі інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Додатково він наголошує на актуальних напрямах реформування 

вищої педагогічної освіти у галузі математики. Серед них:  

- дослідження питань впливу процесів інформатизації суспільства на 

зміст математичної та інформаційно-комп’ютерної підготовки 

майбутніх фахівців, для яких математичні методи є провідним 

інструментом професійної діяльності; 

- уточнення ваги і методів математичних дисциплін, які сприяють 

формуванню у студентів, зокрема, майбутніх учителів математики, 

знань, вмінь, навичок і досвіду щодо відшукання оптимальних шляхів 

розв’язання професійних задач, пов’язаних з реальними навчальними, 

освітніми, соціальними, економічними потребами;   
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- розробка і впровадження дидактичних комп’ютерних засобів, які 

покликані підтримати навчання математики і використання яких 

базується на проблемно-орієнтованих підходах; 

- розробка і впровадження навчально-методичних комплексів для 

вивчення фахових дисциплін, що входять до циклу професійної і 

практичної підготовки майбутніх вчителів математиків, які орієнтовані 

на використання комп’ютерних технологій. [55] 

Також варто згадати про Концепцію розвитку математичної освіти, 

яка прийнята у 2013 році в РФ [56]. У ній зазначено про недоліки існуючої 

математичної освіти, пов’язані із наявним перевантаженням навчальних 

програм, застарілими методиками навчання, відірваністю шкільної 

математичної освіти від університетської навчальної та наукової практики, 

формалізованість у провадженні підвищення кваліфікації вчителів і 

неадекватні реаліям підсумки державної атестації учнів.  

Подібні проблеми притаманні і українській математичній освіті. Це 

заважає розвитку інноваційності економіки та реалізації довгострокових 

завдань по модернізації сфери освіти і країни в цілому. 

Про важливість і провідну роль інформатизації математичної освіти 

говорить додатково факт включення у програми шкільної інформатики 

питань, пов’язаних з вивченням математичних основ інформатики, 

математичних методів інформатики не лише в Україні [57], а і за її 

межами.  

Так, у Структурі змісту інфоматичної освіти для формування 

свідомої інформаційної картини світу [58] знаходяться положення про 

обов’язковість вивчення окремих інформаційних технологій в рамках їх 

засвоєння у різних предметних галузях. Окремо зазначено про 

математичну інформатику, вивчення якої забезпечить уміння оперувати 

математичними об’єктами інформатики за математичними правилами і 

законами, будувати математичні моделі (неперервні, дискретні, нечислові) 

реальних об’єктів і процесів. 
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У якості аргументів наводяться наступні міркування: використання 

ІТ призводить до зміни пріоритетів важливості окремих технологічних 

умінь (наприклад, складати багаторозрядні числа подумки чи ділити ці 

числа у стовпчик). Якщо по роду занять людині потрібно багато рахувати, 

то вона використовує калькулятор, якщо багато писати – текстові 

редактори, багато креслити – специфічні програмні засоби, які покликані 

спростити і полегшити такий вид діяльності. Така зміна пріоритетів 

впливає на зміст усіх предметів, які вивчаються у школі і під час фахової 

підготовки.  

У контексті математичної інформатики як частини предметної 

дисципліни «Інформатика» зазначається, що її вивчення досягається за 

рахунок інтеграції курсів математики та інформатики і спрямоване на 

формування математичного апарату опису і побудови процесів 

опрацювання інформації, у тому числі людною та технічними пристроями, 

створення та дослідження математичних моделей.  

Вища педагогічна школа покликана забезпечити підготовку 

сучасного вчителя, який за рівнем набутих компетентностей буде здатний 

вирішувати певне коло професійних завдань. Узагальнені задачі такої 

діяльності зафіксовані в освітніх стандартах, а уміння їх розв’язувати 

випускником педагогічного університету говорить про те, що ним 

досягнуто той рівень, який дозволяє працювати за фахом. 

Разом з цим типовими є ситуації, коли випускник ВНЗ йде 

працювати у школу і розуміє, що йому варто ще «доучуватися» або 

«переучуватися». Серед причин зазначимо різний технічний та програмний 

рівні оснащення ВНЗ та школи (наприклад, у ВНЗ вивчали інші 

спеціалізовані комп’ютерні програми, використовували техніку різного 

покоління тощо), недостатня забезпеченість потрібними навчально-

методичними матеріалами (підручниками, картами, схемами, стендами 

тощо). 
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Такі неузгодженості спонукали проаналізувати освітні стандарти для 

випускника педагогічного університету у галузі математики та рівень 

вимог, які ставляться до випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

з математики. Мета аналізу – виділити найважливіші позиції стосовно 

залучення спеціалізованих комп’ютерних програм у навчальний процес 

школи і відповідно зафіксувати вимоги до професійної підготовки 

майбутніх учителів математики. 

Наведемо вимоги з галузевого стандарту вищої математичної освіти, 

які зафіксовані для спеціальності «Математика*» (у переліку 

спеціальностей 2015 року – 014. Середня освіта (математика) і які 

корелюють з тематикою нашого дослідження (зазначимо, що наразі 

державні стандарти втратили чинність, а кожен вищий навчальний заклад 

розробляє свої, як правило, на базі цих). Студент повинен: 

− уміти добирати та використовувати готові програмні засоби 

(математичні пакети прикладних програм) для символьно-

формульного, графічного, чисельного аналізу математичних моделей 

реальних об’єктів; 

− володіти знаряддєвим застосуванням комп’ютера, системи 

опрацювання числової та графічної інформації, предметно-

орієнтованими прикладними системами; 

− уміти складати програми для розв’язування типових навчальних 

задач; 

− уміти добирати засоби та методи навчання з використанням 

комп’ютерної техніки; 

− уміти використовувати комп’ютерно-орієнтовані системи навчання 

дисциплін за фахом; 

− володіти методиками використання прикладних програмних 

продуктів для підтримки навчального процесу [59]. 

Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої 

освіти, основною метою освітньої галузі «Математика» є формування в 
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учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення 

життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших 

освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення 

інтелектуального розвитку учнів, розвитку їхньої уваги, пам’яті, логіки, 

культури мислення та інтуїції. 

Завданнями освітньої галузі є: 

− розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні й опису реальних 

процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як 

універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної 

людської культури; 

− розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності 

чітко й аргументовано формулювати і висловлювати свої судження; 

− забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння 

ними математичної символіки, математичних формул і моделей як 

таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, 

процесів та явищ; 

− формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні 

твердження, застосовувати математичні методи у процесі 

розв’язування навчальних і практичних задач, використовувати 

математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних 

предметів; 

− розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні 

тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, 

критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати 

головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману 

інформацію в особистому житті; 

− формування здатності оцінювати правильність і раціональність 

розв’язання математичних задач, обґрунтовувати твердження, 

розпізнавати логічно некоректні міркування, приймати рішення в 

умовах неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформації» [60].  
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Усі позиції зазначених завдань, як зазначають науковці, зокрема [61], 

доцільно підтримати використанням комп’ютерних середовищ 

математичного спрямування. Це спонукає спрямувати подальші пошуки 

нашого дослідження на вивчення дієвих стратегій підготовки вчителя 

математики, який буде здатний використовувати комп’ютерні інструменти 

у професійній діяльності.  

Отже, наведені та інші результати аналізу наукових досліджень 

дають підґрунтя стверджувати наступне. 

1. Інформатизація освіти – невідворотній процес, який зумовлює потребу 

у переосмисленні підходів до навчання в усіх галузях знань. 

2. Через активні поширення і використання ІТ молоддю підготовка 

вчителя має набути випереджального характеру. З огляду на попит 

фахівців-інтелектуалів особливої уваги потребує математична 

підготовка молоді і вчителя математики, зокрема. 

3. Математична підготовка молоді наразі передбачає опанування новими 

математичними курсами, оволодіння комп’ютерними продуктами 

спеціалізованого призначення. Це об’єктивно значно підвищує її 

трудомісткість. Водночас з цим спостерігається процес зниження 

якості підготовки абітурієнтів, які вступають на фізико-математичні і 

природничі спеціальності педагогічних ВНЗ, що додає до об’єктивної 

трудомісткості програми ще й суб’єктивну трудомісткість. Ситуацію 

додатково ускладнюють вимоги МОН України, за якими значно 

знижена частка аудиторних занять в загальній кількості навчальних 

годин, що виділяються на вивчення фахових математичних курсів (від 

третини до двох третин усіх кредитів, які з обсягу 36 годин за кредит 

знижені до 30). Традиційні підходи до підготовки вчителів математики, 

до навчання математики у ВНЗ, які орієнтувалися на переважне 

використання можливостей абстрактно-логічного мислення, у таких 

умовах не дозволяють вирішити всі поставлені завдання у відведені 

терміни підготовки.  
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4. Рішення проблеми ми бачимо в обґрунтуванні і запровадженні 

авторських раціональних і ефективних підходів до формування 

професійної готовності вчителя математики. 

Нові освітні парадигми в умовах активного поширення ІТ. Сучасне 

суспільство невіддільне від інформаційних технологій та всесвітньої 

павутини Інтернет, воно є свідком експоненціального росту інформації, 

зменшення періоду розвитку технологій по відношенню до періоду зміни 

поколінь, який залишається на рівні 25 років, свідком якісних змін у 

свідомості молоді, яка виростає на «девайсах» і почувається некомфортно 

без постійного доступу до мережі інтернет, свідком віртуалізації багатьох 

сфер людської діяльності тощо. Кількісне накопичення таких змін 

зумовить невідворотний перехід суспільства на вищий щабель свого 

розвитку, що з необхідністю призведе до змін у концепціях навчання.  

Ще у середині минулого століття вважалося, що здобути освіту 

достатньо один раз, і набутих знань та умінь вистачить на все життя. 

Інтенсивний розвиток технологій і комп’ютеризації багатьох сфер 

діяльності людини показав, що цього недостатньо. Сучасна інтенсивність 

життя вимагає постійного додаткового навчання: «10 хвилин повчився – 

годину попрацював; і так щогодини» [62]. Це говорить про те, що розвиток 

сучасного суспільства і його технологій невіддільний від постійного і 

повсюдного навчання, технології якого також вимагають змін. 

Наприкінці минулого століття з активним поширенням персональних 

комп’ютерів виникло поняття e-learning – електронне навчання, яке 

означало залучення комп’ютерів для засвоєння знань і навичок, в тому 

числі за допомогою мультимедіа-технологій та ранніх мереж (до Web 2.0) 

[63; 64; 65; 66]. Зміст же дидактичних матеріалів і методики навчання 

нерідко залишалися без змін, тому ефективність такого електронного 

навчання була невисокою. Пошуки дидактів зумовили появу концепції 

blended learning – змішаного навчання, яка означала поєднання e-learning та 

аудиторних занять [67; 68].  



61 
 

Зі зміною ролей мобільних пристроїв, появою і розвитком 

смартфонів популярною стала концепція мобільного навчання m-learning, 

яка наразі активно еволюціонує в концепцію повсюдного навчання u-

learning (ubiquitous learning), під яким розуміють безперервний процес 

самовдосконалення за допомогою найрізноманітніших інформаційних 

пристроїв від комп’ютера до смартфона чи планшета, що мають доступ до 

мережі Інтернет у будь-якому куточку світу [69].  

У реаліях активної інформатизації аналіз тематики наукових 

досліджень, присвячених технологіям навчання, впровадженню ІТ в 

навчальний процес надав можливість виявити протиріччя, притаманні 

сучасному освітньому простору. 

Протиріччя соціально-педагогічного і соціально-економічного 

характеру: 

 постійно зростаюча вартість підготовки фахівця і низька ефективність 

та висока витратність традиційного масового навчання, які потенційно 

поступаються навчанню з використанням повноцінних інформаційних 

технологій; 

 перепони у доступності навчання, що виникають у студентів, для яких 

є утрудненим традиційне навчання (віддаленість, фізичні вади тощо); 

 перепони мобільності, які зумовлені традиційним навчанням та його 

методичним супроводом, неузгодженістю в навчальних планах 

спеціальностей різних вишів, упередженим ставленням до молодої 

особистості, яка не завжди бажає навчатися на одному місці або 

самостійно (не відвідує заняття) 

 перепони в індивідуалізації навчання, які виникають в умовах 

традиційної організації масового навчання, де у повному обсязі важко 

створити умови з урахуванням особистісних характеристик суб’єкта 

навчання, іншими словами, вибір власної освітньої траєкторії без 

втрат матеріальних, «знаннієвих» та емоційних наразі в Україні 

практично неможливий. 
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Протиріччя організаційно-методичного характеру: 

 проблема активізації пізнавальної активності і самонавчання, які саме 

забезпечують якість і глибину засвоєних знань; 

 проблема переорієнтації технологій навчання на самостійну 

дослідницьку роботу і розвиток творчих якостей, які конче вимагають 

інноваційної перебудови як системи оцінювання якості засвоєних 

знань, так технологій навчання в цілому; 

 швидке збільшення обсягу нових знань, яке можна порівняти з 

інформаційним вибухом, і традиційна орієнтація на друковані видання 

за списком викладача; 

 проблеми застарілого вмісту і форми подання навчального матеріалу 

без урахування сучасних тенденцій науки і техніки, наявного 

електронного контенту, детального аналітичного огляду доступних 

електронних джерел, методичних технік використання комп’ютерних 

засобів тощо; 

 проблема інтеграції сучасних технологій мобільного і електронного 

навчання в застарілу систему навчання українських навчальних 

закладів; 

 проблема «інтелектуальної обмеженості» підростаючого покоління - 

сучасна молодь у своїй більшості не читає наукову і навіть художню 

літературу, активно використовує ІТ, але у досить вузьких сферах 

(соціальні мережі, ігри тощо), як правило, немотивована на навчання і 

при цьому не розширює власний спектр інтересів. 

Наведені перепони і протиріччя у поєднанні з суспільними 

інформаційними процесами з необхідністю вимагають і врешті решт 

призведуть до якісних змін в освітній галузі. Тому актуальними наразі є 

пошуки таких стратегій навчання, які пов’язані з ефективним 

використанням інформаційних і комунікаційних технологій. 

Останні розробки у галузі інформаційних технологій і засобів 

свідчать про тенденцію переходу інформаційного суспільства до 
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суспільства знань або Smart-суспільства, керівною парадигмою якого є 

намір покращувати всі сфери життєдіяльності людини, використовуючи 

інформаційні технології для створення нової якості життя. 

Слово smart англійського походження і перекладається як розумний 

або технологічний. В. Тихомиров, науковий керівник школи «Освіта в 

інформаційному суспільстві» Московського економіко-статистичного 

інституту (МЕСІ), інтерпретує приставку smart як нову властивість, яка 

характеризує Інтернет-інтеграцію у одному об’єкті двох і більше 

елементів, які раніше не поєднувалися. Цікавим є його тлумачення 

абревіатури SMART (рис.1.1) [70].  

 

Рис.1.1. Абревіатура Smart та її тлумачення 

 

У Smart-суспільстві, на думку адептів цієї теорії, технології, які 

раніше базувалися на знаннях та інформації, трансформуються у 

технології, пов’язані із взаємодією (можливо віддаленою) і обміном 

досвідом. Такі технології мають перетворити людську фізичну працю в 

«розумну», щоб вивільнити час на створення додаткових інновацій у житті 

окремої людини та суспільства в цілому.  

Термін «Smart-суспільство» вживається порівняно недавно. 

Особливо часто його стали використовувати після Сеульського саміту 

«Великої двадцятки» у листопаді 2010 року, де проходив форум з 

інформаційних технологій «Smart и устойчивый рост». На ньому, зокрема, 

були озвучені стратегії розвитку окремих країн (Німеччина, Південна 

Корея, Австралія, Нідерланди та ін.), пов’язані саме із Smart-технологіями 

або «розумними» технологіями. Ці стратегії приймаються як національна 
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надзадача, яка має бути реалізована до 2020 року. 

Варто зазначити, що Південна Корея ще у минулому столітті 

переглянула власну політику суспільного розвитку. Зокрема, перша 

програма розвитку інформатизації, яка підтримана на державному рівні, 

була прийнята ще у 1996 році. На думку Де-Джаун Хвана, генерального 

секретаря Корейської ради з університетської освіти, висловлену на 

Міжнародному освітньому форумі «Світ на шляху до Smart-суспільства» 

(2012 р.), саме уряди країн повинні йти попереду всіх змін, оскільки вони є 

ключовими фігурами мотивації на зміни людей, які вибрали їх на керівні 

пости [71].  

Так, на 1999-2002 роки була розроблена програма «Кібер-Корея 21», 

яка включала формування глобальної державної бази знань для 

подальшого розвитку, масове створення кібер-шкіл, масову перепідготовку 

населення - близько 85% працюючих повинні були пройти підвищення 

кваліфікації за десятьма напрямами. 

На 2002-2006 роки були проголошені плани з розвитку «е-Корея», які 

передбачали створення вісімнадцяти віртуальних університетів, де 

більшість (85-90%) всіх випускників шкіл мали отримати вищу освіту, а 

також створення е-learning і m-learning індустрій. З 2006 по 2010 роки були 

проголошені ідеї «u-Корея» створення самого розвиненого в світі 

суспільства на основі u-learning індустрії. До 2016 року в планах створення 

«Smart-Кореї» – інноваційної держави, орієнтованої на людину, яка 

повсюдно використовує «розумні» пристрої. 

Аналіз статей, які присвячені Smart-підходам у навчанні (в 

основному це російські спеціалізовані періодичні видання), показує, що 

Smart-освіта бачиться як навчальний процес, який базується на 

технологічних інноваціях та Інтернеті і який надає слухачам можливість 

придбання професійних компетенцій на основі системного 

багатовимірного бачення і вивчення дисциплін на основі активної 

візуалізації понять, процесів, технологій з урахуванням їх 
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багатоаспектності і безперервного оновлення змісту. 

Парадигма Smart-освіти передбачає гнучкість, яка припускає 

наявність великої кількості джерел, максимальну різноманітність 

мультимедіа (аудіо, відео, графіку), здатність швидко і просто 

налаштовуватись під рівень і потреби слухача. Вона передбачає активний 

обмін досвідом та ідеями, персоніфікацію курсу в залежності від його 

завдань і компетенцій суб’єктів навчання, економію часу на 

доопрацювання вже наявного навчального контенту замість створення 

його з нуля. Крім цього, Smart-освіта бачиться легко керованою, як із 

середини кожним навчальним закладом через гнучкість навчального 

процесу, так і ззовні, тобто постійно живиться зовнішніми джерелами. 

Тенденції переходу до технологій Smart сформують і нові вимоги до 

вчителів: педагоги повинні бути не тільки добре обізнаними у своїй 

професійній царині, а й мати широкі світогляд і світосприйняття, вміти 

полегшувати сприйняття навчального матеріалу через різні візуальні 

форми, працювати у суміжних галузях та використовувати різні технології 

для роботи як з інформаційними ресурсами, так і з молоддю. Smart-підходи 

вимагатимуть не надавати готові знання, а створювати умови для 

придбання молоддю власного досвіду і навичок. Тобто за концепцією 

Smart-навчання функцією викладача стає не трансляція готових істин, а 

якісна навігація контентом.  

За ідеями Smart-освіти сучасні навчальні курси мають набути нової 

якості: крім забезпечення засвоєння знань, навичок та умінь вони 

одночасно мають мотивувати до вивчення. Зацікавити сучасного студента, 

що має доступ до численних електронних матеріалів, простими текстовими 

посібниками вже практично неможливо. Необхідне створення такого 

сценарію, який би захоплював і спонукав до творчої та наукової діяльності. 

Навчальні курси повинні бути інтегрованими, тобто включати в себе і 

графіку, і мультимедійні фрагменти, і зовнішні електронні ресурси. На 

думку Н. Тихомирової [72] Smart-курс повинен на 80% складатися із 
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зовнішніх джерел, розвиватися самостійно за рахунок підключень до 

різних каналів, при цьому дозволяти слухачу створювати власний контент.  

Вимогам гнучкості, інтеграції і багатомірності повинен відповідати і 

Smart-підручник, створюваний і оновлюваний на основі використання 

технологічних інновацій та Інтернет-ресурсів. Через розширені можливості 

використання мультимедійних засобів, інтерактивність освітніх 

інструментів, автоматичну фільтрацію за рівнем освоєння матеріалу новий 

підручник має створювати умови для успішного освоєння курсу 

індивідуально і групою.  

Концепція Smart-освіти корелює з останніми освітніми трендами, які 

озвучені журналом Forbs [73]. Так, у світовій практиці навчання наразі 

виділяють такі тенденції: 

- дистанційна освіта стає лідером навчальних технологій – 

відеокурси на YourTube та iTunes стають не тільки мегапопулярними, а і 

затребуваними молодим поколінням, а кількість електронних навчальних 

матеріалів і швидке зростання їх популярності говорять про те, що до 2050 

року у світі залишиться лише кілька десятків університетів, які через 

мережеві технології та засоби ІТ будуть навчати мільйони студентів; 

- персоналізація навчання є альтернативою до уніфікованих 

підходів в освіті, які вимагають від усіх суб’єктів навчання однакових 

результатів, – індивідуальні психологічні характеристики особистості 

мають стати основою для персональних освітніх програм, тим підґрунтям, 

завдяки якому з’явиться мотивація навчання і набудуть нового поштовху у 

розвитку інтелект, творчість та креативність; 

- гейміфікація (впровадження ігрових технологій в неігрові 

ситуації) як технологія винагород за зроблене може сприяти підвищенню 

мотивації навчання та поліпшенню його якості – формально освіта 

гейміфікована, оскільки використовує систему заохочень (позитивні 

оцінки і перехід до наступного класу чи курсу як новий level up), але 
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тенденції сучасного погіршення загального стану освіченості говорить про 

необхідність змін у такій «гейміфікації»; 

- інтерактивні підручники мають докорінно змінити 

«традиційні» подання і інтерпретацію навчального матеріалу – лінійна 

побудова курсів та їх текстове представлення не можуть забезпечити 

багатовимірність сучасного навчального процесу, яка підтримується 

мультимедіа-технологіями (кольорові фото, аудіо- та відеопідтримка, 

інтерактивна інфографіка тощо); 

- навчання через відеоігри є унікальною можливістю надати 

знання про реальний світ через інтерактивне занурення у світ віртуальний. 

Згадані освітні тренди уже формують базу для змін стратегій у галузі 

освіти. Велика кількість електронних навчальних матеріалів, інтернет-

курсів, зокрема Coursera, які вже характеризуються 8000 годин контенту та 

60 млн закачувань, говорить не тільки про глобалізацію навчання, а і про 

популярність електронних освітніх ресурсів. Це є свідченням поступового 

розмиття технологій традиційного навчання та невідворотності змін у 

функціонуванні навчальних закладів та використовуваних ними 

технологічних підходах до навчання.  

Тому, на нашу думку, невідворотним у освітній галузі є збільшення 

ваги електронних навчальних матеріалів та спеціалізованих комп’ютерних 

інструментів різних віртуальних середовищ, заміна «лінійної» подачі 

навчального матеріалу багаторівневими і багатовимірними нелінійними 

освітніми ресурсами, які можуть забезпечити індивідуальні освітні 

траєкторії, переорієнтація методик подання навчального контенту з 

наукового до науково-популярного та, можливо, ігрового, зміщення 

акцентів у технологіях навчання у бік особистісних та індивідуальних 

підходів, що призведе до необхідності і розробки та подальшого 

впровадження інтелектуальних частково гейміфікованих навчальних 

середовищ, в основі яких лежить використання спеціалізованого 

комп’ютерного інструментарію, покликаного візуально підтримувати 



68 
 

навчальний процес.  

З огляду на потребу у випереджаючий підготовці вчителя це означає, 

що вже сьогодні потрібні творчі, мобільні і креативні особистості, які 

здатні і активно використовують інформаційні засоби у професійній 

діяльності. 

Відкриті освітні ресурси з математики як тренд інформатизації 

математичної освіти. Сьогодні нікого не здивуєш використанням 

інформаційних технологій (ІТ) у навчальному процесі. Крім 

спеціалізованого технічного обладнання та професійного забезпечення, в 

останні роки активно використовується мережа Інтернет, яка зібрала у собі 

велику кількість відомостей у різних галузях знань.  

Це стає причиною саме «споживання», а не використання молоддю 

інформаційного контенту [74], що наразі призводить до свідомого 

зменшення сфери інтересів та зниження мотивації навчатися і одержати 

сучасну кваліфіковану допомогу у набутті професійних компетентностей. 

Освітяни, усвідомлюючи ці тенденції, здійснюють пошуки таких 

стратегій навчання, які б не лише залучали ІТ, а і допомагали в опануванні 

різних курсів не залежно від віку суб’єкта навчання, часу вивчення курсу, 

місцезнаходження суб’єктів навчального процесу тощо. Серед таких 

новацій наразі виділимо появу відкритих освітніх ресурсів.  

Термін «відкриті освітні ресурси» (Open Educational Resources, OER) 

був уперше введений в науковий обіг на Форумі з питань про відкриті 

навчальні системи для розвиваючих країн, організованому ЮНЕСКО у 

липні 2002 року. За прийнятим означенням під відкритими освітніми 

ресурсами розуміють навчальні та наукові ресурси, що існують у 

відкритому доступі або випущені під ліцензією, яка дозволяє їх 

безкоштовне використання і модифікацію третіми особами [75]. 

За наведеним означенням можна виділити характерні особливості 

відкритих освітніх ресурсів, серед яких: методична, навчальна або наукова 

спрямованість матеріалів, підтримка різних форматів і носіїв для подання 
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матеріалів, опублікування на умовах відкритої ліцензії навчальних і 

наукових матеріалів, які є суспільним надбанням, забезпечення 

безкоштовного доступу, використання, переробка та перерозподіл 

матеріалів іншими користувачами, мінімальні обмеження (або їх 

відсутність) при роботі з відкритими освітніми ресурсами.  

Зазначимо аргументи на користь відкритих освітніх ресурсів. 

1. Освітні установи, які одержують державне фінансування, 

зобов’язані забезпечувати вільний доступ і використання створених 

матеріалів, оскільки вони частково розробляються на податки громадян і 

тим самим уже оплачені суспільством. 

2. Обмежений доступ до навчальних матеріалів може привести до 

дублювання зусиль, що також тягне додаткові витрати з боку суспільства. 

3. Розміщення відкритих освітніх ресурсів формує позитивний імідж 

університету та країни в цілому, що сприяє залученню більшої кількості 

студентів та фінансуванню навчального закладу з недержавних фондів.  

Провідна роль у створенні відкритих освітніх ресурсів належить 

університетам, які підхопили ідею викладати відеоуроки на YourTube і 

пішли далі, створюючи більш складні навчальні комплекси по опануванню 

цілих курсів з різних галузей знань.  

За даними ЮНЕСКО, за останнє десятиліття чисельність відкритих 

освітніх ресурсів, що надають університетські репозитарії та сайти 

проектів, значно зросла. Найбільш відомими з них є Coursera [76], Edx [77], 

Udemy [78], MIT OpenCourseWare [79], OpenLearn [80], ИНТУИТ [81].  

Поява таких ресурсів, з одного боку, зумовила розвиток технологій 

повсюдного навчання (u-learning), з іншого боку, дала можливість 

розвиватися освітній галузі під тиском потреб суспільства навчатися 

протягом життя у будь-якому потрібному напрямку. 

Також поява відкритих освітніх ресурсів зумовила глобалізацію 

освітньої галузі, через що вже можна говорити про розмиття меж 

«наукових шкіл» та зникнення «закритих методик» навчання. Особливо це 

mailto:openlearn@open.ac.uk?subject=Contact%20from%20OpenLearn%20website
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стосується усталених класичних дисциплін, серед яких виділимо 

математику як одну з наук, що не лише активно розвивається і має широкі 

межі застосування, але і характеризується певними віковими традиціями у 

вивченні та формуванні класичної математичної підготовки.  

Сьогодні ж можемо спостерігати тенденції університетського обміну 

науковцями, появу спецкурсів, пов’язаних із сучасними проблемами 

математики, розробку спеціалізованого програмного забезпечення, 

покликаного розв’язувати широке коло математичних задач від візуалізації 

чисельних чи символьних перетворень до динамічного моделювання 

процесів у формалізованих системах. 

Ознайомлення з такими тенденціями стало можливим завдяки саме 

відкритим освітнім ресурсам, які створені на базі провідних університетів 

світу і покликані продемонструвати, у тому числі, і останні освітні тренди 

у галузі математики. Докладне вивчення таких ресурсів (не лише вмісту, а і 

технологій подання навчального матеріалу, організацію їх вивчення, 

використані методики контролю знань тощо) допоможе освітянам 

усвідомити власний науковий рівень та тенденції щодо навчальних вимог 

до підготовки сучасного фахівця у галузі математики.  

У рамках діяльності Лабораторії використання інформаційних 

технологій в освіті (Сумський державний педагогічний університет 

ім. А.С. Макаренка) проведено аналіз згаданих відкритих освітніх ресурсів 

стосовно наявності в них курсів з математики. Нас цікавили їх кількість, 

обсяг, автори, технології одержання сертифікатів тощо. Окремі кількісні 

результати представлені у роботі [82] за результатами проведеного 

магістерського дослідження. Нами проведено аналіз цих ресурсів стосовно 

наявності в них курсів з математики. Окремі кількісні характеристики 

представлені у таблицях 1.1 і 1.2. 

Ми можемо фіксувати невелику кількість математичного контенту, 

разом з цим відзначаючи, що математичні курси у своїй більшості 

пропонуються не класичні, а авторські, які торкаються сучасних наукових 
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досягнень у галузі математики. 

Таблиця 1.1 

Відкриті освітні ресурси з математики та мова навчання на них 
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Coursera  614 47 7,7 0 0 0 0 37 78,7 10 21,3 

Edx  152 22 14,5 0 0 0 0 22 100 0 0 

Udemy  726 42 5,8 0 0 0 0 42 100 0 0 

MIT 

OpenCourse 

Ware 

2829 139 4,9 0 0 0 0 139 100 0 0 

OpenLearn  705 48 6,8 0 0 0 0 48 100 0 0 

ІНТУІТ  718 60 8,4 0 0 60 100 0 0 0 0 

 

Кількісний аналіз згаданих відкритих освітніх ресурсів стосовно 

наявності в них курсів з математики показує, що найбільше курсів загалом 

і з математики, зокрема, на ресурсі MIT OpenCourseWare, що не дивно, 

якщо згадати, що саме цей університет започаткував і досі підтримує ідеї 

відкритого навчання. 

Також нами проведено аналіз математичних курсів за окремими 

розділами на кожному відкритому ресурсі. Графічну візуалізацію 

кількісного аналізу наведено на рис. 1.2-1.7 (у відсотковому форматі). 

Кількісний аналіз цих ресурсів дозволяє стверджувати, що крім 

класичних курсів математичних дисциплін багато уваги приділяється 

курсам, які пов’язують математику та інші галузі знань. Серед таких 

«Вступ до математичної філософії», «Математичні методи у кількісних 

фінансах» (ресурс Coursera); «Ефективне мислення через математику», 

«Відносність і астрофізика» (ресурс Edx); «Математичний спосіб думати  

mailto:openlearn@open.ac.uk?subject=Contact%20from%20OpenLearn%20website
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Таблиця 1.2 

Відкриті математичні курси 

Курс 
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Алгебра 
Кіл-сть 5 2 14 19 7 9 56 

% 10,6 9,2 33,3 13,7 14,5 15  

Геометрія 
Кіл-сть 0 0 0 17 5 4 26 

% 0 0 0 12,2 10,4 6,7  

Математичний 

аналіз 

Кіл-сть 9 0 8 38 3 13 71 

% 19,1 0 19,1 27,3 6,3 21,6  

Математичне 

програмування 

Кіл-сть 0 0 3 0 0 1 4 

% 0 0 7,1 0 0 1,7  

Теорія 

ймовірності 

Кіл-сть 4 1 0 11 0 3 19 

% 8,5 4,5 0 7,9 0 5  

Математична 

статистика 

Кіл-сть 4 7 0 6 6 4 27 

% 8,5 31,8 0 4,3 12,5 6,7  

Математична 

логіка 

Кіл-сть 4 0 0 0 0 1 5 

% 8,5 0 0 0 0 1,7  

Чисельні методи 
Кіл-сть 1 1 0 11 0 5 18 

% 2,1 4,5 0 7,9 0 8,3  

Комп’ютерна 

математика 

Кіл-сть 2 0 5 7 2 8 24 

% 4,3 0 11,9 5 4,2 13,3  

Інше 
Кіл-сть 18 11 12 30 25 12 108 

% 38,4 50 28,6 21,7 52,1 20  

  

про біологію», «Фонди погашення» (ресурс Udemy);– «Нелінійна 

динаміка», «Математичні методи у нанофотоніці» (ресурс MIT 

OpenCourseWare); «Моделювання зміщень і швидкостей», «Математика 

повсюди» (ресурс OpenLearnресурс) тощо.  

Щодо традиційних математичних курсів (математичний аналіз, 

лінійна алгебра, аналітична геометрія тощо), то на ресурсі Coursera 

переважають курси з математичного аналізу, тоді як з геометрії та 

математичного програмування взагалі відсутні. На відміну від ресурсу 

Coursera на ресурсі Edx переважають курси з математичної статистики. 

mailto:openlearn@open.ac.uk?subject=Contact%20from%20OpenLearn%20website
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Рис. 1.2. Ресурс Coursera 

 

Рис. 1.3. Ресурс Edx 

  

Рис. 1.4. Ресурс Udemy 

 

Рис. 1.5. Ресурс MIT 

OpenCourseWare 

 

  

Рис. 1.6. Ресурс OpenLearn Рис. 1.7. Ресурс ИНТУИТ 
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На ресурсі Udemy найбільше курсів з алгебри, а на ресурсі MIT 

OpenCourseWare – з математичного аналізу. На ресурсі OpenLearn – з 

алгебри, а на ресурсі ИНТУИТ – з математичного аналізу. Вважаємо, що 

такі факти серед інших причин узгоджуються з тезою про те, що 

університети спеціалізуються на окремих математичних дослідженнях 

певного напрямку і не розпорошують власні зусилля. 

До графи «Інше» ми відносимо такі курси, які стосуються 

математики і разом з цим їх важко віднести до якихось класичних 

математичних курсів при тому, що вони пропонуються у розділі 

«Математика». Так, ресурс Coursera пропонує курс «Вступ до 

математичної філософії», «Математичні методи у кількісних фінансах», 

ресурс Edx – «Ефективне мислення через математику», «Відносність і 

астрофізика», ресурс Udemy – «Математичний спосіб думати про 

біологію», «Фонди погашення», ресурс MIT OpenCourseWare – «Нелінійна 

динаміка», «Математичні методи у нанофотоніці», ресурс OpenLearn – 

«Моделювання зміщень і швидкостей», «Математика повсюди», ресурс 

ИНТУИТ – «Вступ до математики», «Вибіркові системи». 

Кількісний аналіз відкритих освітніх ресурсів з математики, їх зміст 

та аналіз технологій їх вивчення дозволяє зробити такі висновки.  

1. Тенденції навчання протягом життя потребують подальшого 

розвитку дидактичних систем, методів, методик і технологій навчання. 

Актуальними є технології, які ґрунтуються на використанні комп’ютерної 

техніки та інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. За кількісним аналізом пропонованих і використаних освітніх 

ресурсів констатуємо активне поширення відкритої моделі навчання, яка 

надає користувачам можливість доступу до якісного освітнього контенту, 

розміщеного у відкритому освітньому середовищі. Електронні курси, 

побудовані на основі широкого використання відкритих освітніх ресурсів 

та інших джерел мережі Інтернет, мають на меті, з одного боку, 

забезпечити користувачам можливість доступу до якісних освітніх 

mailto:openlearn@open.ac.uk?subject=Contact%20from%20OpenLearn%20website
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матеріалів, а, з іншого боку, розробникам курсів можливість 

співробітництва та обміну досвідом. Застосування електронних курсів у 

навчанні дозволяє одержати потрібну навчальну інформацію, яка 

перетвориться на знання, на відстані без безпосереднього контакту між 

викладачем і суб’єктом навчання.  

3. Аналіз провідних світових відкритих освітніх ресурсів говорить 

про їх активну розробку і впровадження у Америці та країнах ЄС. Цим 

пояснюють більшість англомовних проектів.  

4. Частка математичних курсів щодо усіх пропонованих на відкритих 

освітніх ресурсах невелика. На жаль, студенти мають менше бажання 

вивчати традиційну математику, водночас їх цікавлять математичні методи 

в інших науках, про що свідчать спеціалізовані авторські курси провідних 

університетів світу. 

5. Найбільш популярними вважають курси з алгебри та 

математичного аналізу. Вважаємо, що це зумовлено традиціями навчання 

вищої математики, яка у своїй основі спирається саме на класичні і 

усталені розділи математики. Разом з цим існує багато курсів, які важко 

віднести до класичних математичних курсів, хоча автори і розробники 

освітнього контенту відносять їх до розділу «Математика» 

Нами також було вивчено досвід навчання за різними фаховими 

математичними дисциплінами. Серед них: 

1) «Основи аналітичної геометрії» (ресурс Intuit.ru); 

2)  «Вступ до математичної філософії» (ресурс Coursera.org); 

3) «Лінійна алгебра» (ресурс Edx.org); 

4)  «Геометрія» (ресурс Udemy.com).  

Короткі відомості про ці онлайн-курси наведені у табл. 1.3. 

Порівняємо окремі курси навчальних планів підготовки математиків 

та вчителів математики в українських університетах та онлайн-курси.  
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Таблиця 1.3 

Короткий опис навчальних курсів 

Назва 

курсу 

Основи 

аналітичної 

геометрії 

Вступ до 

математичної 

філософії 

Лінійна 

алгебра 
Геометрія 

Ресурс Intuit.ru Coursera.org Edx.org Udemy.com 

Опис 

курсу 

Метою вивчення 

є знайомство і 

застосування 

методів 

аналітичної 

геометрії та 

лінійної алгебри  

Курс пов’язаний з 

математичною 

філософією і 

демонструє, як 

можна аналізувати 

філософські 

питання, 

ґрунтуючись на 

основних 

математичних 

поняттях та 

методах 

Курс 

призначений для 

вивчення 

типового курсу 

лінійної алгебри, 

а також 

досліджує 

практичну 

реалізацію теорії 

алгоритмів  

Даний курс - 

вступ до 

вивчення 

геометрії, 

призначений 

для 

студентів, які 

не вивчали 

геометрію 

раніше, або 

мають 

необхідність 

згадати 

геометричний 

матеріал  

Лектор 
Доц., к.ф.-м.н., 

Бояршинов Б.С. 

Проф. H.Leitgeb, 

проф. S.Hartmann 

Проф.  

R. van de Geijn  

Проф.  

M. Fortress  

Мова 

навчання  
російська англійська англійська англійська 

Обсяг 

курсу 

48 лекційних та 

24 години – 

виконання тестів 

10 тижнів 12 тижнів 7 годин 

Звітність 

Тести (24 теми)  

на оцінку не 

нижче трійки. 

Іспит (з 30 

тестових 

запитань) 

Екзамен (тести), 

не менше 70% 

правильних 

відповідей  

Виконання 

домашніх 

завдань, 

тестування та 

складання 

екзамену 

Достатньо 

прослухати 

всі лекції 

Форма 

подання 

елект-

ронних 

матеріа-

лів 

Лекції у вигляді 

відеофрагментів. 

Після кожної 

лекції наведений 

онлайн-тест з 8 

запитань  

Лекції у вигляді 

відеофрагментів, 

що містять 

запитання, на які 

йде пошук 

відповіді  

Лекції у вигляді 

відеофрагментів. 

Домашні 

завдання –

тестування  

Лекції у 

вигляді відео-

фрагментів 

Резуль-

тат 

У разі успішного 

проходження 

курсу (не менше 

60% від 

максимально 

можливого балу) 

студент отримує 

онлайн-

сертифікат 

У разі успішного 

проходження 

курсу (перегляд не 

< 70% лекцій) 

слухач отримує 

онлайн-сертифікат 

У разі успішного 

проходження 

курсу (не менше 

60% від 

максимально 

можливого балу) 

студент отримує 

онлайн-

сертифікат  

У разі 

перегляду 

усіх лекцій 

студент 

отримує 

онлайн-

сертифікат. 
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Зокрема, як показує аналіз, програма вивчення онлайн-курсу 

«Основи аналітичної геометрії» за допомогою відкритого освітнього 

ресурсу і в умовах вищої школи загалом не відрізняється. Можливо тому, 

що даний курс пропонується російським відкритим ресурсом, а методичні 

особливості навчання в Україні і Росії є схожими. Навчання аналітичної 

геометрії на відкритому ресурсі нагадує звичні лекції. Схожими є і 

запропоновані при вивченні даного курсу задачі. Отже, вивчення курсу 

аналітичної геометрії в умовах українського університету й за допомогою 

відкритого освітнього ресурсу Intuit.ru є подібним. 

Аналогом курсу «Вступ до математичної філософії» у навчальних 

планах підготовки фахівців з математики українських університетів є 

спецкурс з вивчення філософських проблем математики. Це нормативна 

дисципліна, на вивчення якої відводиться орієнтовно така ж кількість 

годин. Відмінність у вивченні полягає у методах контролю: зарахування 

онлайн-курсу вимагає фіксації на відкритому ресурсі перегляду не менше 

70% лекцій на відміну від звітності в українському ВНЗ, де, як правило, 

недостатньо відвідати 70% лекцій, і вимагається або особисте «залікове» 

спілкування, або написання «залікової» роботи тощо. 

Суттєвою відмінністю онлайн-курсу з лінійної алгебри від 

аналогічного, що вивчається в українському ВНЗ, є відведена кількість 

годин на навчання та його вміст (курс містить більшу кількість тем з 

алгебри і більшу кількість годин на їхнє засвоєння). Також наявні 

відмінності у завданнях курсу та під час контрольних заходів.  

Аналогів онлайн-курсу «Геометрія» українські ВНЗ не пропонують. 

Матеріал розрахований на рівень знань з шкільної математики, українські 

користувачі можуть систематизувати знання з геометрії, але у системі 

позначень основних геометричних об’єктів зарубіжної нотації.  

Проведене дослідження відкритих освітніх ресурсів з математики та 

аналіз технологій їх вивчення дає підстави зробити такі висновки.  

1. Застосування електронних курсів у навчанні дозволяє одержати 
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освіту на відстані без безпосереднього контакту між викладачем і 

суб’єктом навчання. Вибір курсу значною мірою залежить від його 

«візитівки» (короткого опису та, можливо, відео-анонсу з деталями про 

курс і яких умінь при його проходженні буде досягнуто) та якості подання 

навчального матеріалу. Для відкритої освіти особливо важливо, щоб 

електронний курс був пізнавальним для суб’єкта навчання, містив різні 

форми подання навчального матеріалу, зменшував залежність від 

викладача і дозволяв вчитися у будь-який зручний час і в будь-якому місці, 

де є доступ до мережі Інтернет. 

2. Проведений аналіз засвідчує схожі риси та відмінності 

традиційних курсів з математики на відкритих освітніх ресурсах та в 

українських університетах. Так, подібними до українських є курси, які 

пропонують російські освітні ресурси. Пояснюємо це усталеними 

традиціями ще радянської (але спільної) науково-методичної школи. 

Розбіжності закордонних он-лайн курсів і українських курсів у технологіях 

вивчення зумовлені різними науково-методичними підходами, які 

розвивалися окремо від радянської і пострадянської систем освіти, і 

виявляються у вмісті курсів, кількості годин, відведених на їх вивчення, 

практичних задачах для формування умінь та технологіях контролю. 

Вважаємо, що не останню роль у розвитку таких ресурсів відіграють 

владна політика держав та фінансування (на жаль, в Україні такі проекти 

не лише не фінансуються, а й не заохочуються через бюрократичні 

перепони освітньої галузі). 

3. Досвід вивчення математичних дисциплін на відкритих освітніх 

ресурсах допомагає визначити, що потребує уваги при розробці власних 

електронних матеріалів для організації навчання математики за відкритою 

моделлю. Зокрема, необхідним є створення електронного банку лекцій у 

формі відео або мультимедійних презентацій із урахуванням можливої 

втомлюваності слухача від викладача, організації контролю у 

автоматизованому вигляді, візуалізації одержаного результату для усіх 
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суб’єктів навчального процесу та забезпеченні зв’язку он-лайн або оф-

лайн. 

Оцінюючи трудовитрати на створення онлайн-курсу, варто 

пам’ятати не лише про зміст (для класичного курсу основою може стати 

освітній стандарт; за зміст спецкурсу, як правило, варіативна частина 

навчальних планів, відповідає автор-викладач, який на власний розсуд 

підбирає навчальний матеріал), а і форму його подання.  

Наразі поширюються ідеї щодо створення не лише електронного 

банку відео-лекцій та тестових запитань для організації контролю, а таких 

електронних освітніх продуктів, які передбачають мультимедійну та 

обов’язково інтерактивну взаємодію із суб’єктом навчання. Це вимагає 

залучення до створення таких матеріалів поряд із авторами курсів 

програмістів, психологів та методистів, що збільшує собівартість якісного 

навчального контенту  

4. Онлайн-курси з математики важливі для використання у 

навчальному процесі: 

- викладачі, знайомлячись з такими курсами, можуть не лише 

вивчити досвід колег і дізнатися особливості викладання класичних і 

нових курсів за кордоном (зміст курсів, час вивчення, термін вивчення, 

місце курсу у системі навчальних дисциплін тощо), а і підвищити власну 

кваліфікацію, одержавши додатково сертифікат з фахової (або не фахової) 

дисципліни; 

- практика вивчення певної дисципліни студентами може включати 

паралельне слухання онлайн-курсу, за яке можуть нараховуватися 

додаткові бали у загальний рейтинг студента по дисципліні; 

- продуктивним може бути використання таких онлайн-курсів при 

організації самостійної роботи студентів, яка складає не менше третини 

годин від усього курсу і не завжди оцінюється викладачем; 

- такі курси можуть впроваджуватися університетами у варіативну 

частину навчальних планів підготовки фахівців з попередньою їх 
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рецензією провідними викладачами університетів; 

- додаткова практика англійської мови; 

- істотна підтримка власного іміджу та сприяння розвитку кар’єри 

кожного, хто наважиться на це.  

5. Відкриту освіту варто сприймати не лише як актуальний освітній 

тренд, а і як необхідний напрям для розвитку вищої освіти і у тому числі 

для формування професійної готовності вчителя математики. Розширення 

використання відкритих освітніх ресурсів визначає принципово нові 

підходи до поширення навчального контенту. Це можливе, коли ефективне 

використання знань стає ключовим чинником економічного успіху як для 

особистості, так і для навчального закладу в цілому.  

6. Проекти відкритої освіти дають можливість абсолютно 

безкоштовного доступу до якісних освітніх ресурсів, що знаходяться в 

мережі, і, таким чином, безумовно, сприяють не лише поширенню знань за 

рахунок збільшення кількості суб’єктів навчання, а і просуванню вищої 

освіти у глобалізованому суспільстві як основи спілкування, співпраці і 

взаємодії не лише між людьми, а і країнами загалом. 

7. В Україні розробка відкритих освітніх ресурсів на початковому 

етапі. На жаль, університети України не бажають ділитися власними 

напрацюваннями і викладати курси відкрито. Але тенденції у розробці 

відкритого контенту спостерігаються нами разом зі змінами в українській 

освітній сфері. 

 

Висновки до розділу 1 

Феномен готовності як педагогічної категорії достатньо 

представлений у психолого-педагогічних дослідженнях. Наведені у розділі 

підходи доповнюють один одного і характеризують готовність як 

багатогранний і нетривіальний феномен, в якому необхідно враховувати 

загальноприйняті компоненти готовності до будь-якої діяльності та 
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специфіку певного роду діяльності, а також професійні завдання, які 

ставляться в умовах провадження цієї діяльності.  

Серед обов’язкових умов формування готовності вчителя 

математики до професійної діяльності нами виділені: забезпечення 

фундаментальності предметних знань, умінь, навичок; самостійність і 

критичність у контексті одержання знань, умінь, навичок; вмотивованість і 

активність щодо вирішення практично-значущих для професії завдань; 

усвідомлення потреби у постійному розвитку власного потенціалу 

особистості та її психічних процесів у контексті професійної реалізації. 

Також встановлено, що у педагогічних дослідженнях останнім часом 

виокремлюється тенденція до перегляду усталених поглядів на стандарти, 

стратегії і методи навчання, а також на зміст і форми організації 

навчального процесу, що зумовлено швидким розвитком інформаційних 

технологій, засобів, експоненціального збільшення інформаційних 

ресурсів. Іншими словами, система математичної освіти поставлена в 

умови обов’язкових інтенсифікації, диференціації та індивідуалізації 

навчання, а тому вона вимушена постійно удосконалювати свій зміст та 

вести активний пошук нових форм, методів і засобів навчання.  

Окреслена проблема для свого вирішення вимагає особливої 

підготовки вчителя математики, здатного органічно і виважено 

використовувати потенціал програмних засобів у контексті представлення 

знань для забезпечення розвивальної функції навчання математики, а це 

зумовлює пошук такої моделі формування професійної готовності вчителя 

математики, яка б забезпечувала реалізацію принципу наочності в умовах 

активного розвитку інформаційного суспільства і суспільства знань.  

Підготовка вчителя математики має враховувати: гармонійне 

поєднання математичних знань та спеціалізованих математичних засобів; 

рівень розвитку професійно орієнтованих середовищ у галузі математики і 

обов’язкове вивчення їх типових представників; оновлення навчальних 

планів і робочих програм у напрямку активного залучення комп’ютерних 
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засобів; використання у більшій мірі конструктивних і дослідницьких 

підходів замість обчислювальних; обов’язкове формування 

внутрішньопредметних, міжпредметних і надпредметних зв’язків у галузі 

природничо-математичних дисциплін. 

Зазначений підхід не лише забезпечує випереджальний характер 

вищої педагогічної освіти у галузі математики та її наступність, а й 

узгоджується з багатьма цільовими програмами, стратегіями розвитку та 

нормативними актами, що передбачають удосконалення навчальних 

планів, робочих програм та технологій підготовки сучасного вчителя 

математики. 

Основні результати розділу подані у роботах [83; 84; 85; 86; 87; 88; 

89; 90]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ  

МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ  

ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

2.1. Візуалізація навчального матеріалу як психолого-

педагогічна вимога його подання  

Інформатизація освіти зумовила зміни традиційних підходів у 

навчанні: крім залучення технічних новацій, використання інтернет-

простору, впровадження інтерактивних технологій особливу увагу 

науковців привернули питання використання комп’ютерних програмних 

засобів для унаочнення навчального матеріалу. З’явилися нові терміни 

«візуалізація» і «візуальна підтримка», які певним чином характеризують 

залучення інформаційних технологій у сферу навчальної діяльності. І якщо 

усталені погляди на наочність як базовий принцип навчання довго не 

переглядалися, то з появою мультимедіа питання унаочнення навчального 

матеріалу набули нової актуальності.  

Сучасне інформаційне суспільство характеризується не лише 

швидким розвитком інформаційних технологій і засобів, а і 

експоненціальним збільшенням обсягів накопичених даних, які після 

опрацювання сприяють появі нових якісних змін у сприйнятті 

навколишнього світу та розширення знань про нього. Такі тенденції на 

перший план висувають потребу у вивченні механізмів опрацювання 

масивів даних людиною, а також шляхів стиснення таких обсягів для 

швидкої передачі та сприйняття.  

Дослідження психологів [91; 92; 93; 94; 95] у галузі сприйняття 

інформаційних потоків людиною виявляють особливості роботи півкуль 

головного мозку з позицій сприйняття тексту, масивів даних, схем тощо. 

Серед основних результатів звучить теза про більш швидке опрацювання 
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людиною саме візуальних образів, через що актуальними стають ідеї 

подання інформаційного контенту в його образному (візуальному) форматі 

– схема, таблиця, діаграма, граф тощо, і саме це сьогодні стає провідною 

ідеєю реформування галузі освіти, яке передбачає активне використання 

технологій візуалізації знань. 

Значний вклад в теорію сприйняття і засвоєння різних видів 

інформації внесли В. Безпалько, Л. Виготський, О. Леонтьев, Н. Тализіна, 

І. Якиманська та інші. Їхні дослідження стосувалися впливу на органи 

чуттів аудіовізуальної інформації.  

Результати психолого-педагогічних досліджень у галузі візуалізації 

навчальної інформації представлені роботами різних рівнів і форматів. 

Зокрема, теоретичними основами візуалізації навчальної інформації 

займалися С. Аранова, В. Давидов, П. Ерднієв, Л. Занков, В. Зінченко, 

Г. Лаврентьєв, Н. Манько, О. Пєскова та інші [96; 97; 98; 99; 100; 101]. 

Вивченню особливостей візуального мислення присвячені роботи 

Р. Арнхейма, Н. Рєзнік і В. Сквирського.  

Терміни «наочність» і «візуалізація» пересічною людиною, як 

правило, ототожнюються. Але детальний аналіз наукових і педагогічних 

досліджень, присвячених питанням теоретичних основ унаочнення 

навчального матеріалу, видам, типам і засобам наочності, а також 

теоретичним основам візуальної підтримки навчання, візуального 

мислення, практичним питанням створення засобів візуалізації тощо 

засвідчує, що ці поняття відрізняються.  

У педагогіці [102] наочність розуміють як один з основних 

принципів дидактики, відповідно до якого навчання базується на 

конкретних образах, що безпосередньо сприймаються суб’єктами 

навчання.  

Тому наочність необов’язково пов’язувати з візуальним сприйняттям 

об’єкту. У процесі утворення психічного образу беруть участь усі органи 

чуттів людини. У зв’язку з цим розрізняють візуальну, аудіальну, 
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кінестетичну і мовну наочності (рис.2.1).  

 

Рис. 2.1. Види наочності 

 

До візуальної наочності відносять ілюстрації, схематичні 

зображення, фотографії тощо. До аудіальної – різноманітні аудіозаписи. 

Зразки речовин, які можна дослідити за допомогою тактильних відчуттів, 

відносять до кінестетичного виду наочності. До мовної відносить 

словесний опис, що здатний викликати утворення психічного образу 

навчального об’єкту. У психолого-педагогічній літературі розрізняють два 

типи візуальної наочності: образну й необразну. До образної наочності 

відносять натуральні об’єкти, а також об’ємні, образотворчі (фото, 

малюнки), графічні (креслення, графіки) і умовні. До необразної наочності 

відносять схеми, таблиці, формули (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Види візуальної наочності 

 

Серед засобів унаочнення навчального матеріалу розрізняють 

натуральні, зображувальні та знаково-символьні (рис.2.3).  
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Рис. 2.3. Засоби наочності 

 

До натуральних належать природні реальні предмети, явища, 

процеси, факти, до зображувальних – картини, муляжі, копії. Інформаційна 

насиченість других дещо менша, ніж натуральних об’єктів, але вона 

дозволяє виділити або підкреслити конкретну окрему характеристику 

навчального об’єкта з метою концентрації уваги саме на ній. 

Третій вид засобів наочності – знаково-символьні – формули, 

графіки, діаграми, схеми. Науковці зазначають, що особлива подача цих 

засобів більшою мірою, ніж інші, сприяє розвитку мислення та уяви. 

Узагальнюючи підходи, можна стверджувати, що наочність 

ототожнюють з образом навчального об’єкта у свідомості суб’єкта 

навчання. Це може бути не лише деяке зображення, яке характеризує 

навчальний об’єкт, а і деяке психічне утворення, яке виникає у свідомості 

індивіда при згадці про навчальний об’єкт.  

Розглянемо термін «візуалізація». 
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Широке коло дослідників трактує візуалізацією як будь-який спосіб 

забезпечення унаочнення реальності. Термін «візуалізація» походить від 

латинського visualis – той, що сприймається очима, наочний. Визначення 

візуалізації подано у різних педагогічних концепціях (теорії схем – 

Р. Андерсон, Ф. Бартлетт; теорії фреймів – Ч. Фолкер, М. Мінський і ін.), 

де цей феномен тлумачиться як винесення у процесі пізнавальної 

діяльності з внутрішнього плану на зовнішній план мислеобразів, форма 

яких стихійно визначається механізмом асоціативної проекції [103]. 

Колін Во, спираючись на «Оксфордський словник англійської мови», 

акцентує, що до недавнього часу термін візуалізація означав побудову у 

свідомості візуального образу. У даний час цей термін означає дещо 

більше – графічне представлення даних і концепцій. Науковець зазначає: 

«Таким чином, від внутрішньої конструкції розуму візуалізація стала 

зовнішнім артефактом для підтримки прийняття рішень» [104, с.124]. 

Стівен Фью у статті «Data Visualization for Human Perception» вказує, 

що візуалізація даних – це графічне відображення абстрактної інформації, 

яке має за мету аналіз даних і комунікацію. Автор наголошує на тому, що 

«важливі історії живуть у наших даних, і візуалізація даних є потужним 

засобом, щоб виявити і зрозуміти ці історії, а потім представити їх іншим» 

[105]. Він стверджує, що «інформація є абстрактною, тому що вона описує 

речі, які не є фізичними. Статична інформація – абстрактна. Чи стосується 

вона продажів, випадків захворювань, спортивних досягнень чи будь-чого 

ще, що не належить до матеріального світу, ми можемо показати це 

візуально, знайшовши спосіб відобразити форму того, що її не має. Цей 

переклад абстрактного у фізичні атрибути, які можна візуалізувати 

(довжина, форма, колір, положення тощо), може бути успішним, якщо ми 

розуміємося на візуальному сприйнятті і пізнанні». 

Роберт Косара наголошує, що «візуалізація створюється програмою, 

яка може бути застосована до різних наборів даних» [106]. Візуалізація 

даних, на його думку, носить загальний характер. «Паралельні координати 
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або кругові діаграми не дбають про те, які дані вони демонструють. Це 

означає, що вони можуть бути використані для будь–яких даних. У тому 

числі і для тих, для яких вони не підходять, але програма не може це 

визначити самостійно. Перевагою візуалізації є і те, що ви можете швидко 

застосувати існуючі методики до нових даних, щоб отримати відповідне 

уявлення. Але тягар вибору правильної методики візуалізації і параметрів 

покладено на користувача. Участь людини дозволяє вказати, що це за дані, 

що можна і що не можна візуалізувати. Загальна методика не може робити 

це самостійно». 

Питання візуалізації навчального матеріалу досліджують і вітчизняні 

педагоги. Згідно з універсальним словником української мови «візуалізація 

– це демонстрація фізичного явища чи процесу у зручній для зорового 

сприйняття формі» [107, с.59]. Лексографічні джерела подають і таке 

визначення поняття: «Візуалізація – це одержання видимого зображення 

яких-небудь предметів, явищ, процесів, недоступних для безпосереднього 

спостереження» [108, с.111]. 

Означення, які ми зустріли у наукових виданнях, різняться родовим 

поняттям – одні автори вважають візуалізацію як готове представлення 

числової та текстової інформації у вигляді графіків, діаграм, структурних 

схем, таблиць, карт тощо. Інші стоять на позиції, що візуалізація – це 

процес представлення даних через зображення з метою максимальної 

зручності їх розуміння; надання видимої форми об’єкту, суб’єкту, процесу 

тощо.  

У монографії Н. Бровки подано таке визначення: «Візуалізація 

розуміється ширше, ніж можливість зорового сприйняття, оскільки, 

впливаючи на органи чуття учня, забезпечує формування більш повного 

уявлення образа або поняття, що приводить, по-перше, до більш міцного 

засвоєння матеріалу, по-друге, розвиває емоційно-ціннісне ставлення до 

отриманих знань» [109, с.56].  

Наведемо також визначення А. Вербицького: «Процес візуалізації – 
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це згортання розумових змістів у наочний образ; будучи сприйнятим, 

образ може бути розгорнутий і служити опорою адекватних розумових і 

практичних дій» [110, с.44]. Таке визначення дозволяє розвести поняття 

«візуальний», «візуальні засоби» та «наочний», «наочні засоби». У 

педагогічному значенні поняття «наочний» ґрунтується завжди на 

демонстрації конкретних предметів, процесів, явищ, уявлення готового 

образу, заданого ззовні. Процес розгортання мислеобраза і «винесення» 

його з внутрішнього плану на зовнішній план являє собою проекцію 

психічного образу. Проекція вбудована у процеси взаємодії суб’єкта та 

об’єктів матеріального світу і спирається на механізми мислення, охоплює 

різні рівні відображення. Відображення проявляється у різних формах 

навчальної діяльності. 

Деякі дослідники [111; 112] визначають візуалізацію як наочність, 

тобто вважають, що візуалізація виконує тільки ілюстративну функцію. 

Інші розглядають візуалізацію як вплив на психолого-фізіологічні процеси, 

які відбуваються при наочному сприйнятті, – при візуалізації у людини 

виникають асоціативні проекції та зв’язки, які сприяють кращому 

сприйняттю та засвоєнню навчального матеріалу [113; 114; 115; 116; 117; 

118; 119; 120].  

Ще одне тлумачення терміну «візуалізація» полягає не стільки у 

демонстрації образу навчального об’єкта, скільки у створенні цього образу. 

Такі ідеї зумовили характеристику терміну «візуалізація» як специфічної 

категорії дидактики, що має більш складну структуру, аніж традиційне 

поняття «наочність», оскільки додатково включає систему дій викладача з 

конструювання образу предметів чи явищ, які вивчаються. Тому основним 

призначенням візуалізації є включення механізмів уяви, встановлення і 

закріплення асоціативних зв’язків між зоровими образами і характером 

основних понять [121; 122; 123; 124; 125]. 

Візуальне подання інформації розподіляють на статичне, динамічне, 

абстрактне і символьне (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Види візуального подання інформації 

 

Набір інструментів візуалізації достатньо широкий, від простих 

лінійних графіків до складних відображень множин зв’язків (рис.2.5).  

Крім цього, кожен із цих типів може використовуватися як окремо, 

так і в поєднанні з іншими.  

За аналізом підходів, у тлумаченні терміну «візуалізація» можна 

фіксувати одностайність думок у сприйнятті деякого об’єкта через зір, 

тобто через наочний образ. Разом з тим власне термін «візуалізація» і його 

походження від англійського слова visualization як похідні від дієслова 

вимагають дії. Тому візуалізацію варто сприймати як процес унаочнення 

навчального матеріалу, що вимагає не тільки відтворення зорового образу, 

але й процес його конструювання. 
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Рис. 2.5. Інструменти візуалізації 

 

Це положення покладено нами в основу формування у майбутніх 

учителів математики умінь візуалізувати математичні моделі. 

Математичний об’єкт недостатньо тільки вміти показати, необхідно вміти 

також передбачити всі потрібні властивості при уявному його 

моделюванні, а після цього зуміти побудувати чи сконструювати.  

Таким чином, аналіз тлумачень термінів «наочність» і «візуалізація» 

дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Серед видів наочності виділяють візуальну наочність, тому 

візуалізація навчального матеріалу може бути включеною до родового 
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поняття «наочність» як вид. 

2. Тлумачення терміну «візуалізація» передбачає процес створення 

зорового образу, тоді як термін «наочність» асоціюється уже зі 

сформованим образом навчального об’єкта. Це дає підстави стверджувати, 

що поняття візуалізації навчального матеріалу виходить за рамки, 

окреслені терміном «наочність». 

3. Поняття «наочність» і «візуалізація» не варто ототожнювати. 

4. Візуалізацію пояснюємо як процес демонстрації навчального 

матеріалу, який вимагає не тільки відтворення зорового образу, але й його 

конструювання. Ця теза покладена в основу формування у майбутніх 

учителів математики умінь візуалізувати математичні моделі. 

Якщо дотепер учителі обходилися олівцем і папером або крейдою і 

дошкою, то сьогодні арсенал засобів викладача розширився до 

використання технічних новацій (інтерактивні дошки, мультимедійні 

проектори, рідери, планшети) і спеціалізованих програмних засобів, у тому 

числі, математичного напряму. Це стає предметом багатьох наукових 

досліджень, які стосуються формування професійних компетентностей 

сучасного вчителя математики. 

5. Узагальнюючи описані особливості мислення і сприйняття 

математичного матеріалу, зазначимо, що візуалізація спрямована на більш 

повне й активне використання природних можливостей за рахунок 

інтелектуальної доступності подачі навчального матеріалу. Поєднання 

візуального образу, тексту, усного пояснення викладача підводить учня до 

полісенсорного сприйняття, яке посилюється при використанні 

комп’ютера. Полісенсорне сприйняття навчальної інформації не просто 

дозволяє кожному учневі навчатися в найбільш сприятливій, органічній 

для нього системі, але, головним чином, стимулює розвиток другорядної 

для особистості репрезентативної системи сприйняття. [126, 127] 

Тому актуальним є акцентування підготовки вчителя на формуванні 

умінь візуалізувати навчальний матеріал, що сьогодні відбувається із 
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залученням інформаційних засобів.  

 

2.2. Засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань 

Здешевлення комп’ютерної техніки та підвищення її 

обчислювальних потужностей спричинили активне впровадження 

інформаційних технологій у навчання математичних дисциплін. Запит 

суспільства на спеціалізоване програмне забезпечення зумовив появу 

мультимедійних технологій, які дозволяють не лише яскраво подати 

теорію, навести приклади її використання у повсякденному житті, а й 

акцентувати увагу на суттєвих характеристиках важливих понять, 

відношень, закономірностей навколишнього світу. І саме під час курсів 

опанування природничо-математичних дисциплін, які з одного боку 

пояснюють природні процеси, а з іншого – не є легкими у сприйнятті 

навчального матеріалу, важливо передусім використовувати потенціал 

таких мультимедіа, щоб спростити процес навчання і зробити його 

наочним, а тому зрозумілим і цікавим. 

Особливо часто українськими учителями математики 

використовуються програми презентацій і педагогічні програмні засоби, 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Але ми звертаємо 

увагу і на інші програми, у яких процес візуалізації може поєднуватися 

разом з актуалізацією математичних знань і сприяти їх систематизації і 

узагальненню, а також напрацюванням навичок зваженого використання 

математичних комп’ютерних інструментів. 

І якщо раніше для унаочнення навчального матеріалу вчителі 

обходилися олівцем і папером або крейдою та дошкою, то сьогодні 

арсенал засобів викладача розширився до використання технічних новацій 

(інтерактивні дошки, проектори, рідери, планшети) і засобів [128; 129; 130; 

131; 132; 133; 134; 135; 136]. 

Так, у галузі освіти відомий проект The Physics Education Technology 

Project (PhET), який очолював Нобелевський лауреат 2001 року К. Віман 
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[137]. Метою проекту було створення інтерактивних комп’ютерних 

моделей на основі Java і Flash технологій. Ідея проекту була підтримана і 

спільнотою користувачів інтерактивного середовища GeoGebra, де вчителі 

та дослідники світу пропонують власноруч створені додатки на засадах 

вільно поширюваного контенту і які теж базуються на використанні 

технологій Java та ідеї унаочнення або моделювання певних процесів чи їх 

залежностей з метою тлумачення складних понять, математичних 

закономірностей та їх властивостей.  

Такий підхід – підхід візуалізації математичних знань – понад три 

десятиліття знаходиться у центрі уваги науковців педагогічної спільноти. 

Зокрема, це відображено у роботах В. Далінгера [138], Н. Картера [139], 

Т. Нідхема [140], Н. Рєзнік [141] та ін. [142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 

149]. 

За аналізом зазначених робіт можна стверджувати, що інтерес до 

візуалізації стимулюється саме розвитком комп’ютерних програмних 

засобів, які не лише кардинально розширили свої галузі застосування, але 

й вплинули на характер професійної діяльності математиків та вчителів 

математики і які посилили вагу саме динамічних об’єктів і моделей та 

відійшли від автоматизації розрахунків. До речі, означені тенденції 

зумовили появу думок про те, що поряд з динамічними (інтерактивними) 

засобами математика може стати наукою експериментальною, тобто поряд 

із логікою і доведенням постає діяльність, пов’язана з експериментами і 

спостереженнями.  

Саме це спонукало Д. Лагранжа, Р. Носа, К. Хойлеса [150; 151] 

порушити питання про важливість організації експериментальної роботи 

у навчанні математики. Про це зазначає і С. Сергєєв [152; 153], 

акцентуючи увагу на важливості динамічної візуалізації математичної 

освіти. Учений наводить результати власних досліджень, які 

підтверджують ефективність впровадження віртуальних засобів 

маніпуляції математичними об’єктами у навчальний процес. Про 
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комп’ютерні динамічні моделі як об’єкти візуалізації знань зазначає 

Л. Гризун [154] і підтверджує їх позитивний ефект поряд з формуванням 

дослідницьких умінь старшокласників. 

Про віртуальні засоби маніпулювання пише Д. Клеменс [155]. Автор 

описує комп’ютерні додатки або «аплети», використання яких дозволяє 

користувачеві маніпулювати репрезентацією конкретного об’єкта. Термін 

«аплет» також трактують як несамостійний компонент програмного 

забезпечення, що працює в межах іншого додатку і призначений для однієї 

вузької задачі. І. Сергєєв ототожнює поняття «комп’ютерна математична 

модель» і «аплет» у галузі математичної освіти, а дослідники В. Кристіан, 

М. Беллоні, М. Демсі, А. Кох доводять, що аплети – не лише простий і 

наочний інструмент навчання, а й об’єкт, який ґрунтується на Web-

технологіях, тому може поширюватись вільно [156].  

Проведений аналіз сприяв розширенню термінологічного поля 

нашого дослідження. Зокрема, під візуалізацією розуміємо такий процес 

демонстрації чогось, який вимагає не лише відтворення зорового образу, 

але і його конструювання. Іншими словами, математичний об’єкт 

недостатньо вміти описати, необхідно вміти передбачити всі потрібні 

властивості при уявному його моделюванні, а після зуміти побудувати, 

сконструювати. На рівні шкільної математики це демонстрація 

властивостей геометричних фігур (сума кутів трикутника, 

місцезнаходження центрів описаного і вписаного кіл, ГМТ, перерізи 

просторових тіл тощо), графіків функцій (зокрема, їх перетворення, 

залежність від параметрів тощо), розв’язків рівнянь, нерівностей та їх 

систем (аналітичне і графічне розв’язання), випадкових величин та їх 

властивостей (ймовірність події, статистичні характеристики вибірки) 

тощо.  

Зазначене вимагає вмінь залучати засоби комп’ютерної візуалізації, 

під якими слід розуміти середовища, де розробниками передбачені 

можливості моделювання процесів, створення образів об’єктів та 
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оперування ними.  

Завдання з візуалізації навчального матеріалу виконують функцію 

формування професійної компетентності, оскільки вимагають від студента 

(майбутнього вчителя математики) не тільки розуміння математичних, 

інформатичних, природничих основ процесу динамічної візуалізації, а й 

оволодіння комп’ютерними інструментами, вмінь і навичок 

використовувати їх при виконанні професійних завдань.  

У процесі комп’ютерної візуалізації з використанням 

мультимедійних технологій реалізується основний дидактичний принцип 

наочності, проявляються глибинні внутрішні взаємозв’язки, формуються 

асоціативні зв’язки, підтверджується знання теоретичного підґрунтя факту 

та його інтерпретації [157; 158].  

Оволодіння потенціалом мультимедійних технологій, можливостями 

їх використовувати для візуалізації навчального матеріалу стимулює 

пізнавальний інтерес, бажання освоювати авторські додатки, забезпечує 

позитивне ставлення до процесу навчання. 

Ретроспективний аналіз розвитку програмних засобів 

математичного спрямування. Огляд методичної та періодичної літератури 

свідчить про те, що комп’ютерні програми підтримки курсу математики 

загалом можна поділити на два класи. До першого класу відносять 

програми динамічної математики, які дозволяють креслити точні рисунки і 

графіки, «ручна» побудова яких ускладнена або неможлива, «оживляти» 

побудовані конструкції, плавно змінюючи положення вихідних об’єктів, 

вимірювати довжини, площі і кути з обраною точністю. Другий клас 

включає системи комп’ютерної математики, в яких використовуються 

традиційні позначення та способи написання формул. Ці системи особливо 

ефективні при розв’язуванні різноманітних прикладних задач, насамперед 

задач математичного моделювання в науці і техніці. З огляду на це нами 

було розглянуто історичний розвиток саме цих класів комп’ютерних 

програм. 
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Огляд сучасних СКМ 

В останні роки широкого поширення набув термін «комп’ютерна 

математика». Цей термін включає сукупність як теоретичних, так і 

методичних, програмних і апаратних засобів, які дозволяють здійснювати 

математичні обчислення з високим ступенем точності і продуктивності, а 

також будувати складні ланцюги з алгоритмічних конструкцій з широкими 

можливостями візуалізації даних під час обробки. 

Еру комп’ютерної символьної математики прийнято відраховувати 

від початку 60-х років ХХ століття. Саме тоді в обчислювальній техніці 

виникла нова гілка комп’ютерної математики. Ішлося про можливість 

створення комп’ютерних систем, які здатні здійснювати типові 

математичні  операції: підстановки у виразах та їх спрощення, операції із 

статичними многочленами (поліномами), обчислення коренів лінійних і 

нелінійних рівнянь та їх систем тощо [159].  

Через перенасиченість вузькоспеціальним теоретичним матеріалом і 

вельми специфічною мовою опису супровідна література лише відлякувала 

звичайного читача і користувача комп’ютера від вивчення комп’ютерної 

математики. Матеріал таких книг цікавив математиків, що займаються 

розробкою систем комп’ютерної математики, і аж ніяк не основну масу 

користувачів.  

Разом з тим більшість науковців була зацікавлена в тому, щоб 

правильно виконати конкретні математичні операції: аналітичні 

перетворення, обчислення у символьному вигляді похідних або первісних 

заданої функції, розклади функції в ряд Тейлора або Фур’є тощо, а зовсім 

не в детальному і складному математичному і логічному описі того, як це 

робиться комп’ютером.  

Зрозумівши це, багато західних фірм започаткували створення 

комп’ютерних систем символьної математики, орієнтованих на широкі 

кола користувачів, які не є професіоналами в комп’ютерній математиці. 

Ураховуючи неймовірно велику складність автоматизації розв’язань задач 
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в аналітичному вигляді (число математичних перетворень і співвідношень 

вельми велике, і деякі з них неоднозначні у тлумаченні), перші подібні 

системи вдалося створити лише для великих ЕОМ. Помітний розвиток 

отримали мови програмування для символьних обчислень Reduce, система 

muMath для малих ЕОМ, а в подальшому – інтегровані системи символьної 

математики для персональних комп’ютерів Derive, Mathcad, Mathematica, 

Maple та інші.  

Внесок у розвиток систем символьної математики внесла школа 

академіка В.М. Глушкова. Наприкінці 70-х років були створені малі 

інженерні ЕОМ класу «Мир», здатні виконувати аналітичні обчислення 

навіть на апаратному рівні. Була розроблена і успішно застосовувалась 

мова символьних обчислень «Аналітик». Ці роботи частково передбачили 

розвиток систем символьної математики. На превеликий жаль, вони 

з’явилися занадто рано для свого часу і не відповідали «генеральній лінії» 

розвитку радянської обчислювальної техніки в ті роки. Акцент у бік 

великих ЕОМ, нав’язаний в СРСР «комп’ютерними» чиновниками, 

посунув ці розробки на узбіччя, і клас комп’ютерів «Мир» припинив своє 

існування і розвиток. До того ж у відриві від світової науки і серйозних 

джерел фінансування праці українських науковців в області комп’ютерної 

математики виявилися малоефективними, тому вітчизняних систем 

комп’ютерної математики для персональних комп’ютерів, доведених до 

серійного виробництва і світової популярності, так і не було створено.  

Але помітний запит суспільства на програмне забезпечення 

математичного спрямування для розв’язання різних прикладних задач 

зумовив появу цілого ряду програмних продуктів, від програмних 

калькуляторів до потужних математичних систем, які набули широкої 

популярності. На ринку сучасних математичних програм функціонують 

такі  крупні фірми як Macsyma, Waterloo Maple Software, Wolfram Research, 

MathWorks, MatsSoft тощо. До розробки кожного математичного 

середовища залучають професіоналів з наукових центрів, програмістів, 
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експертів у галузі проектування складних систем; створюють гнучке і 

потужне середовище, яке у своїй роботі використовує велику кількість 

методів для розв’язування загальних математичних і науково-технічних 

задач. 

Перші пакети такого типу використовували класичні методи 

обчислень і пропонували розв’язувати задачі у числовому вигляді. 

Типовими представниками можна назвати пакет Derive (DOS-програма, 

яка реалізувала чисельні методи і будувала графіки функцій). Але на зміну 

лише чисельним методам прийшли символьні – методи, які дозволяють 

одержати розв’язок задачі в аналітичному вигляді. Сьогодні такі пакети є 

більш популярними системами комп’ютерної математики (СКМ). До них 

відносять MatLab, Mathematica, Maple, Maxima тощо. 

На жаль, сучасні СКМ представлені лише закордонними 

розробниками. Фахівці пояснюють це тим, що програми такого класу 

відносять до числа найбільш складних програмних продуктів, які 

вимагають для розробки великих інтелектуальних, трудових і фінансових 

витрат. Пік розробки таких програм прийшов на початок 90-х років ХХ ст., 

коли розпався СРСР і настала глибока економічна криза у країнах СНД, 

особливо в Росії й Україні. У таких умовах створення комп’ютерних 

програм, що здатні конкурувати з потужними закордонними продуктами, 

було практично неможливим. Однак використання натепер вільно 

поширюваних неповних версій пропрієтарних (ліцензійних) СКМ дає 

можливість ширше застосовувати їх при розв’язування достатньо складних 

математичних або прикладних задач. 

Незважаючи на те, що кожна з СКМ відрізняється від інших 

можливостями свого застосування, їхня загальна структура однакова й  

об’єднує ядро, інтерфейс, бібліотеки, пакети розширення і довідкову 

систему. Центральне місце належить ядру системи, яке описує коди 

сукупності еталонно відкомпільованих процедур та функцій, що 

забезпечують працездатність системи та проведення обчислень. Інтерфейс 
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дає можливість користувачеві спілкуватися із системою через ядро з 

конкретними задачами й одержувати візуалізований на екрані монітора 

результат обчислень. За необхідності до ядра можуть підключати 

бібліотеки додаткових процедур та функцій або так звані пакети 

розширення. Саме такий підхід застосовано, зокрема, розробниками 

системи Maple: у звичайному режимі роботи використовується стандартна 

бібліотека команд, яка забезпечує проведення найпоширеніших 

математичних операцій, однак, у разі потреби, можна підключити інші 

бібліотеки, що реалізують, наприклад, обчислення із застосуванням 

спеціального математичного апарата. 

Важливу роль у СКМ відіграє довідкова система, що 

характеризується  глибоко продуманою розгалуженою структурою й 

великим обсягом інформації щодо функціональних можливостей системи, 

прийомів роботи з нею і конкретними прикладами розв’язання типових 

задач.  

Наведемо короткі характеристики популярних наразі СКМ. 

Maple, фірма Waterloo Maple Inc. (www.maplesoft.com). Система 

комп’ютерної алгебри, остання версія якої містить понад 5000 функцій 

більшості розділів сучасної математики, моделювання та інтерактивної 

візуалізації. Програма підтримує мову програмування, що нагадує Pascal, і 

дозволяє поєднувати алгоритми, результати обчислення, математичні 

формули, текст, графіку, діаграми та анімацію зі звуком в електронному 

документі. Система Maple призначена для символьних обчислень, хоча 

володіє низкою інструментів і для чисельного розв’язання 

диференціальних рівнянь та знаходження інтегралів. Середовище містить 

розвинені графічні засоби.  

MatLab, компанія The Math Works (www.matlab.ru). Матрична 

лабораторія спочатку задумувалася розробником як система, що 

орієнтована тільки на чисельні обчислення, візуалізацію та численні 

технічні додатки. Аналітичні обчислення в системі підтримуються тільки 

http://www.maplesoft.com/
http://www.matlab.ru/
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на основі використання обмеженої частини ядра Maple. Програма працює 

на більшості сучасних операційних систем, включаючи Linux, Mac OS, 

Solaris і Microsoft Windows. 

Mathematica, фірма Wolfram Research (www.wolfram.com). 

Універсальне високоінтелектуальне середовище, що орієнтоване на 

широке коло користувачів різного рівня підготовки від середньої освіти до 

науковців й істотно перевершує MatLab у плані символьно-аналітичних 

обчислень. Програма характеризується багатофункціональною мовою 

програмування, яка орієнтована на математичні додатки, містить велику 

кількість функцій як для аналітичних перетворень, так і для чисельних 

розрахунків. Крім того, програма підтримує роботу з графікою і звуком, 

включаючи побудову дво- і тривимірних об’єктів, моделювання довільних 

геометричних фігур, імпорт і експорт зображень і звуку. Пакет дозволяє 

користувачам розв’язувати, наочно представляти і використовувати 

методи математики без олівця, калькулятора або складного програмного 

підходу. 

MathСad, фірма Parametric Technology Corporation (www.ptc.com). 

Система комп’ютерної алгебри з класу систем автоматизованого 

проектування, яка орієнтована на підготовку інтерактивних документів з 

обчисленнями і візуальним супроводом. Програма вирізняється легкістю 

використання і застосування для колективної роботи. Середовище має 

інтуїтивний і простий для використання інтерфейс користувача. Для 

уведення формул і даних можна використовувати як клавіатуру, так і 

спеціальні панелі інструментів. Деякі з математичних можливостей 

Mathcad (версії до 13.1 включно) базуються на системі комп’ютерної 

алгебри Maple, але, починаючи з 14-ї версії, середовище використовує 

символьне ядро MuPAD. 

Scilab, фірма Scilab Enterprises (www.scilab.org). Пакет наукових 

програм для чисельних розрахунків. Програма містить велику кількість 

математичних функцій, має можливість додавання нових, написаних 
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різними мовами (C, C++, Fortran і т. д.), може опрацьовувати різноманітні 

структури даних (списки, поліноми, раціональні функції, лінійні системи), 

має власний інтерпретатор і мову високого рівня. Scilab була спроектована 

як відкрита система, тому користувачі можуть додавати до її структури 

власні типи даних і операції шляхом перевантаження. 

Maxima, співтовариство ентузіастів під керівництвом Вільяма 

Шелтера, (www.maxima.sourceforge.net). Вільна система комп’ютерної 

алгебри, написана мовою Common Lisp. Має широкий набір засобів для 

проведення аналітичних та чисельних обчислень і побудови графіків. За 

набором можливостей система близька до Maple і Mathematica. У той же 

час вона може працювати на всіх основних сучасних операційних 

системах, починаючи від кишенькових комп’ютерів. 

У додатку А подано інтерфейси окремих СКМ. 

Для означених вище систем характерні кілька етапів. Програми 

постійно вдосконалюються розробниками і на сьогодні мають кілька 

версій. Зокрема, версія системи MathCAD 1.0 була випущена в кінці 80-х 

років і працювала під MS-DOS. Ядро системи разом з допоміжними 

файлами та колекцією прикладів цілком розміщувалося на дискеті ємністю 

720 Кбайт, з такою дискетою можна було працювати навіть на 

радянському комп’ютері «Искра 1030», який мав надто обмежений обсяг 

оперативної пам’яті (640 Кбайт).  

Досконалість систем комп’ютерної математики завжди залежала від 

рівня розвитку апаратних ресурсів персональних комп’ютерів. Так, версія 

MathCAD 3.0 вже мала засоби створення тривимірної графіки, але 

ефективність роботи із системою залишалася низькою через високі вимоги 

до оперативної пам’яті. 

Наприкінці ХХ ст. століття дослідники виділяли сім основних класів 

систем комп’ютерної математики: 

 системи для чисельних розрахунків (S-PLUS, MatLab тощо); 

 табличні процесори (Excel, Calc, Quatro Pro, Lotus 1-2-3 тощо); 
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 матричні системи ( MatLab тощо); 

 системи для статистичних розрахунків (StatGraphics Plus, Statistica, SPSS 

тощо); 

 системи для символьних розрахунків ( MathCAD, Maple, SMath Studio, 

Wolfram Mathematica, Macsyma тощо); 

 системи для спеціальних розрахунків (ТК Solver, Dynamic Solver, Axum, 

MathPlot, Sigma Plot, MicroCAP 5, Electronics Workbench, PSPice, Design 

Labs тощо); 

 універсальні системи (MathWorks, MathSoft тощо). 

Однак через інтенсивний розвиток цих систем на сьогодні така 

класифікація не може бути чіткою. 

Також можливо класифікувати СКМ за складністю розв’язуваних 

ними задач. Можна виділити системи початкового рівня (Dеrive, Mu PAD), 

які зазвичай орієнтовані на задачі старшої школи та молодших курсів 

інституту. До систем середнього класу відносять MathCad. Вищий клас 

представляють системи Mathematica i Maple. 

Традиційно пакети СКМ надають користувачеві допомогу в 

реалізації наступних математичних задач: 

- арифметичні і логічні операції з дійсними і комплексними числами, 

обчислення значень функцій; 

- дії над числами довільної розрядності і у будь-яких системах 

числення; 

- символьне і чисельне диференціювання, інтегрування, обчислення 

сум і добутків, границь функцій; 

- операції з векторами і матрицями; 

- чисельні і символьні перетворення; 

- розв’язання задач теорії поля і векторного аналізу; 

- графічне подання математичних об’єктів; 

- та інші  

Усі сучасні системи комп’ютерної математики передбачають:  
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- наявність різних режимів роботи, які доповнюють один одного 

(редагування, діагностика, діалог, протокол роботи); 

- наявність і використання бібліотек; 

- наявність інтерфейсів для зв’язку з офісними пакетами, базами 

даних, графічними програмними засобами тощо. 

Значна роль у розвитку систем комп’ютерної математики наразі 

належить мережі Internet. Сьогодні функціонують спеціальні сайти, на 

яких можна одержати як загальну інформацію щодо роботи у конкретній 

системі, так і щодо застосування її для розв’язання задач з тієї чи іншої 

галузі знань (зокрема, для СКМ Maple це сайти www.mathsoft.com, 

www.mapleapps.com). Характерно, що всі сучасні СКМ дозволяють 

працювати в режимі «співробітництва» (Collaboration): за наявності 

Internet-браузера користувач має змогу звернутися за допомогою в 

розв’язанні своєї проблеми до інших користувачів. Як правило, таке 

звернення супроводжується кваліфікованою відповіддю фахівців, що 

використовує системи комп’ютерної математики для власних потреб. 

Серед подібних сайтів співробітництва відзначимо російськомовний 

ресурс www.exponenta.ru. 

Огляд програм динамічної математики 

Серед програмних засобів математичного спрямування своєю 

оригінальністю виділяються програми динамічної математики, які, на 

думку С. Ракова, допомагають організувати евристичну діяльність учнів: 

 спостереження явищ, змодельованих у математичних категоріях; 

 аналіз фактів, сприйняття їх через призму математичних відношень; 

  виділення об’єктів, важливих для пошуку розв’язання задач; 

 висування різних припущень з обґрунтуванням їхньої можливості 

(гіпотези); 

 передбачення результатів; 

  формулювання узагальненого принципу, що пояснює сутність 

завдання; 

http://www.exponenta.ru/
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 пошук асоціацій; 

 відшукання нових властивостей; 

 формулювання й доведення висновків: 

 перевірка правильності виконаних дій; 

 перевірка повноти й достатності доведень; 

 зіставлення результатів з еталонними, нормативними [1, с. 20]. 

Ідея використання динамізації і геометричних перетворень в 

програмному забезпеченні для вивчення властивостей математичних 

об’єктів, виникла цілком природно, оскільки перехід від статичного 

зображення до рухомого варіанту побудов ву результаті зміни статусу 

точок з постійних на рухомі і вільні орієнтує на аналіз всіх можливостей, 

які закладені у візуально статичному об’єкті.  

Як зазначається в роботі В. Дубровського [160], поява пакетів 

динамічної геометрії була «зумовлена» захопленням формальним 

аксіоматичним підходом в навчанні математики. Найбільше від такого 

підходу, на думку авторів, постраждало викладання геометрії: з курсу 

витісняли наочність, евристичний підхід до розв’язування задач, 

припускалася і необов’язковість геометрії в шкільному курсі математики. 

Ідея «динамізації» геометрії є деякою мірою реакцією на 

бурбакістську тенденцію у вивченні математики, чому дуже сприяло 

поширення персональних комп’ютерів. Роботу розпочали у 80-х роках 

ХХ ст. з проекту Cabri (Cahier de BRouillon Informatique, що в перекладі на 

українську мову характеризують як чернетку для інформатики). Проект 

передбачав створення середовища для роботи з об’єктами дискретної 

математики (графами і булевими функціями). З 1985 р. дослідник Жан-

Марі Лаборд (Jean-Marie Laborde, Франція) написав книгу «Cabri-

geometre», присвячену експериментальному вивченню геометрії, а його 

студенти (Philippe Cayet, Yves Baulac, Frank Bellemain) підготували 

програмне забезпечення для підтримки курсу динамічної геометрії. Це 

програми для операційних систем, які на сьогодні не використовують. 
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В. Дубровський [161] припускає, що в момент створення автори цієї 

програми не розуміли перспективність ідеї комп’ютерних можливостей. 

По-справжньому ці можливості було розкрито з появою операційних 

систем з графічним інтерфейсом (Mac i Windows), який дозволив повною 

мірою реалізувати ідею моделювання геометричних побудов, перетворень і 

вимірювань в динаміці. 

Паралельно з розвитком Cabri в кінці 80-х років ХХ ст. у США 

розробляли аналогічну програму The Geometer’s Sketchpad («Блокнот 

геометра», автор – Nicholas Jackiw). Зручний інтерфейс й істотна 

підтримка видавництва Key Curriculum Press дали можливість швидко 

завоювати популярність користувачів.  

Ці дві програми отримали найбільше поширення в світі. Зокрема, 

Інститутом Нових Технологій у Москві було русифіковано програму The 

Geometer’s Sketchpad, яка поширюється в Росії під назвою Живая 

Математика (ЖМ) і є середовищем динамічної математики номер один. 

Програма рекомендована Міністерством освіти і науки Російської 

Федерації й активно використовується вчителями російських шкіл. 

Дещо пізніше російською компанією 1С було створено програму 

Математический конструктор (МК), головними перевагами якої є 

доступність (ЖМ є комерційною) і традиційна система позначень, яка 

використовується у школах Росії та України. Зокрема, в ЖМ, як це 

прийнято у США, довжину відрізка АВ позначають m(AB), що виглядає 

дещо незвично для наших школярів. Принциповою відмінністю цих двох 

продуктів є передбачена розробниками МК можливість створення 

самостійних Java-аплетів, які включають певний набір інструментів.  

Програма дозволяє працювати над задачею в будь-якому браузері без 

встановлення власне самої програми МК. Також розробниками МК 

передбачена можливість автоматичної перевірки правильності побудов. 

Проведений нами аналіз засвідчує, що існує цілий ряд інших програм 

динамічної геометрії. Найбільш відомими є програми Cinderella, Zirkel und 
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Lineal, GeoNext (Німеччина), GeoGebra (Австрія). Вони належать до систем 

з відкритим кодом і вільно поширюються в мережі Інтернет у різномовних 

версіях.   

На початку ХХІ сторіччя на теренах України було розроблено дві 

програми такого рівня: програми динамічної геометрії DG і GRAN (Gran1, 

Gran2d і Gran3d). У 2010 р. з метою проведення й підтримки «динамічних» 

досліджень, локалізації програмного забезпечення та веб-ресурсу було 

створено Інститут GeoGebra [162], вільно поширюваного динамічного 

геометричного середовища, яке об’єднує геометрію та алгебру. Найбільш 

поширені середовища динамічної математики, які наразі використовують у 

навчальних закладах, подано в Додатку Б. 

На основі аналізу ситуації у «світі динамічних середовищ», 

припускаємо, що через декілька років в українському освітньому просторі 

серед програм такого типу можуть зайняти чільне місце російськомовні 

версії програм GeoGebra та МК. Кожна із програм має своїх прихильників, 

які власні напрацювання викладають у мережу для вільного користування і 

поширення. Функціонує он-лайн бібліотека комп’ютерних моделей на базі 

середовища GeoGebra [163], велика кількість таких робіт знаходить своє 

відображення і в періодичній навчально-методичній літературі [164, 165, 

166, 167, 168], а окремі сайти вчителів містять інтерактивні моделі [169].  

Згадані середовища у більшості випадків підтримують вивчення 

планіметрії, частково основи математичного аналізу. Але шкільна 

математична освіта серед іншого передбачає вивчення елементів 

стереометрії. Якщо вивчення планіметрії підтримується достатньо 

напрацьованими програмними методичними комплексами, то вивчення 

стереометрії відбувається з труднощами як формалізованого характеру 

(сприйняття учнями системи аксіом, доведення інколи очевидних теорем 

тощо), так і практичного – уявити просторові геометричні об’єкти, 

уточнити їхнє взаємне розташування, зобразити геометричну конструкцію 

на площині тощо. Тому значна кількість науково-методичних досліджень 
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присвячені саме проблемі формування просторових уявлень учнів при 

вивченні стереометрії різними засобами, серед яких актуальними 

вважають спеціалізовані математичні середовища. І якщо для вивчення 

властивостей планіметричних об’єктів наразі існує велика кількість засобів 

динамічної геометрії (Gran2d, DG, GeoGebra, Живая геометрия тощо), для 

використання яких напрацьовано методики, то сучасний ринок програм, 

призначених для підтримки вивчення стереометрії, не досить широкий, а 

методики їх використання на теренах України майже не розробляються.  

Серед програм підтримки вивчення стереометрії ми виділили 

Cabri 3D, GeoGebra 5.0, Gran 3d, DreiDGeo, Wingeom, Geometria 

(Додаток В), причому кожна із зазначених програм має як свої переваги, 

так і недоліки. 

Вітчизняним продуктом для підтримки вивчення стереометрії в 

школі вважають педагогічний програмний засіб Gran 3d. Недолік цієї 

програми полягає в її обмеженій «динамічності» (дозволяє лише обертати 

конфігурацію) і виключно обчислювальному призначенні (доцільно 

використовувати в старшій школі для скорочення часу обчислень).  

Більш широкі можливості у використанні надає програма Cabri 3D. 

Зауважимо, що це середовище дозволяє не тільки моделювати просторові 

фігури, а і знаходити їх розгортки. Основним недоліком програми є те, що 

вона ліцензована, і пересічний український вчитель математики не може 

собі дозволити безперервно використовувати цей програмний продукт 

(можна завантажити лише пробну версію на 30 діб).  

Конструктивне вирішення проблеми візуалізації 3d-образів у 2d-

форматі запропонував В. Дубровський [170]. На базі програм Живая 

геометрия та Живая математика і формул геометричних перетворень 

ним були запрограмовані стереометричні конфігурації для вивчення майже 

всіх тем стереометрії. Зокрема, досить вдалою є підтримка теми «Побудова 

перерізів многогранників» (приклади розробок можна знайти в [171]).  
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Однією з останніх програм, що з’явилися на ринку динамічних 

середовищ і до розробки яких долучилися науковці країн СНД, є версія 

GeoGebra 5.0, яка підтримує 3d-формат. Суттєвим недоліком програми 

GeoGebra 5.0 є обмеженість у можливостях будувати каркасні точки 3d-

об’єкта (точки можна зафіксувати лише на координатних осях або на 

координатних площинах. Вважаємо, що з часом цей недолік буде усунуто) 

[172]. 

Використання подібних програм дає можливість учневі розв’язувати 

окремі задачі, навіть за відсутності знань відповідного аналітичного 

апарату, методів і формул, правил перетворення, алгоритмів дослідження 

тощо.  

Інтерфейси згаданих програм наведені у додатку Д.  

Кожна зі згаданих програм має своїх прибічників, які власні 

напрацювання викладають у мережу для вільного користування і 

розповсюдження. Так, існує он-лайн бібліотека комп’ютерних моделей на 

базі середовища GeoGebra, велика кількість таких робіт знаходить своє 

відображення і в періодичній навчально-методичній літературі, окремі 

сайти вчителів містять інтерактивні моделі на базі згаданих середовищ. 

Таким чином, проведений ретроспективний аналіз програмних 

засобів математичного спрямування виявив не лише їх велику кількість, 

постійний розвиток, а й можливість певної систематизації за 

функціональним призначенням. З огляду на наявні послуги таких 

програмних засобів у контексті нашого дослідження варто зупинитися на 

програмах динамічної математики та визначити їх місце у системі засобів 

навчання математики.  

Місце ПДМ як засобів комп’ютерної візуалізації серед електронних 

засобів навчання математики. Українська освіта на початку XXI ст. 

активно використовує досягнення в галузі інформаційних технологій. Не 

тільки результати наукових педагогічних досліджень, а й поширення 

технічних пристроїв опрацювання електронної інформації змушують 
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освітян активно залучати спеціалізоване обладнання, програмне 

забезпечення і комунікаційні технології, які зміщують акценти 

педагогічних технологій на широке використання електронних ресурсів у 

галузі освіти. 

Нами виділено окремі категорії освітніх ресурсів: інформаційно-

пояснювальні матеріали, контролюючі засоби, автоматизовані системи 

навчання, спеціалізовані та педагогічні програмні засоби в окремій галузі 

(рис.2.6). 

 
Рис.2.6. Електронні засоби навчання  

 

Зауважимо, що наведена класифікація загалом досить умовна, 

оскільки кожен з перелічених типів може частково відображати інший. 

Відсутність чіткої класифікації пояснюємо не лише розмаїттям 

напрацьованих ресурсів, а і швидким розвитком інформаційних 

технологій, який зумовлює «відмирання» застарілих засобів та появу 

інших у новій якості.  

Деталізуємо рис. 2.6. До електронних інформаційно-пояснювальних 

матеріалів відносять відеоуроки (відеолекції), аудіолекції, науково-

популярні відеофільми, навчальні презентації, електронні посібники 
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(підручники, енциклопедії, атласи, довідники тощо). Серед електронних 

контролюючих засобів виділяють як системи комп’ютерного тестування, 

так і авторські тести на основі різних віртуальних оболонок.   

Автоматизовані навчальні системи передбачають самостійне 

вивчення курсу з використанням «вшитих» систем оцінювання знань та 

вмінь. У примітивних навчальних системах передбачено «лінійне» або 

«зірчате» конструювання курсу: подано теоретичний матеріал, до нього 

запитання-тести; правильна відповідь є сходинкою до наступної теми,  

відбувається перехід на головну сторінку до нового розділу. 

Сучасні навчальні системи використовують у своїй будові бази 

даних з можливістю підключення додаткових навчальних модулів, 

конкретних користувачів (через паролі). У них передбачено певні 

«інтелектуальні» функції, щоб за оцінкою вивченого матеріалу 

повернутися до окремих тем (додаткове повторення чи вивчення знову) 

або за рекомендацією вчити наступну тему чи розділ. Деякі системи в 

контролюючому блоці передбачають урахування і аналіз типових помилок. 

Автоматизовані навчальні системи завдячують появі дистанційного 

навчання. Наразі існує багато платформ, які дозволяють конструювати такі 

системи. Зокрема, широко відома платформа Moodle, яка на теренах 

України зарекомендувала себе як потужне і «дружнє» середовище для 

створення навчального контенту. 

Серед освітніх ресурсів окремою групою варто виділити 

спеціалізовані програмні засоби в окремій галузі, які часто називають 

віртуальними лабораторіями. Віртуальні лабораторії – це комп’ютерні 

середовища, які дозволяють організацію експериментальних досліджень за 

допомогою комп’ютерних інструментів у кібер-просторі. 

Термін «віртуальний» за словником С. Ожегова означає 

«неіснуючий, але можливий». В інформатиці термін «віртуалізація» в 

загальному випадку означає відокремлення логічного процесу від 

фізичного способу його реалізації. Віртуальним простором вважають 
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середовище, яке не потребує наявності фізичного простору для організації 

діяльності. Іншими словами, віртуальна лабораторія – це середовище, яке 

дозволяє моделювати поведінку об’єктів реального світу в комп’ютерному 

середовищі і допомагає в оволодінні новими знаннями та вміннями. Така 

лабораторія може виступати апаратом досліджень різних природних явищ 

з можливістю побудови їх математичних моделей.  

Зазвичай, діяльність віртуальних лабораторій спрямована на 

вироблення навичок у таких галузях, де реальне виконання досліджень 

вимагає значних затрат матеріалів, електроенергії, часу, наявності 

складного обладнання, значних грошових витрат або виявляє фактор 

небезпечного впливу на дослідника. Такі лабораторії поряд з підтримкою 

наукових досліджень заощаджують час та кошти на проведення 

експерименту в реальному часі і сприяють безпосередньому 

удосконаленню побудованої моделі, передбачають можливі наслідки, 

прогнозують результати тощо.  

Варто зазначити, що більшість сучасних фізичних, хімічних, 

медичних та інших лабораторій сконструйовані з таким розрахунком, щоб 

з ними успішно спрацювався «віддалений» дослідник, використовуючи 

Інтернет-зв’язок та відповідне програмне забезпечення. Незважаючи на те, 

що лабораторії орієнтовані на підтримку вивчення природничих 

дисциплін, віртуальні досліди можуть використовуватися з метою 

ознайомлення з методикою проведення експериментів, фіксації вимірів, 

засвоєння навичок складання звітів, інтерпретації даних, тобто і з метою 

залучення до дослідницької та наукової діяльності. 

Аналіз науково-педагогічної літератури на предмет використання 

віртуальних лабораторій в навчальному процесі дозволяє стверджувати, 

що віртуальні лабораторії: 

- використовуються як ефективний інструмент навчання, який не 

замінює викладача, а дозволяє рухатися власною освітньою траєкторією; 
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- поєднують ідеї гарного підручника з можливостями 

інформаційних систем, які дозволяють зберігати великі обсяги текстової 

інформації, наочність, поєднання графіки, аудіо- та відео- інформації. 

Серед різних принад виконання лабораторних робіт в умовах 

віртуальної лабораторії варто виділити: 

- унаочнення природних законів; 

- можливість самостійної організації та проведення віртуального 

експерименту і спостереження за процесом; 

- можливість індивідуального проведення дослідів з паралельним 

дослідженням результатів в граничних умовах; 

- повну безпечність дослідів; 

- забезпечення суб’єктивного досвіду при розв’язуванні 

нестандартних і проблемних ситуацій. 

Використання віртуальних лабораторій замість традиційних зміщує 

акценти навчання з галузі одержання експериментальних даних, їхнього 

опрацювання і наочного представлення в інтелектуальну галузь наукового 

аналізу і детального осмислення одержаних результатів.  

Наразі констатуємо наявність значної кількості і розмаїття 

електронних освітніх ресурсів. Отже, важливим у контексті нашого 

дослідження є їхнє уточнення з позицій ефективності навчання математики 

і поліпшення якості математичної освіти майбутнього учителя. 

Проведений нами аналіз наукових робіт останніх років засвідчує 

велику кількість термінів і понять, пов’язаних з інформаційною 

підтримкою математичної освіти.  

З позицій навчання математики виділяють: програмні засоби 

навчального призначення, комп’ютерні засоби навчання, цифрові освітні 

ресурси, комп’ютерно орієнтовані програмні засоби, електронні засоби 

навчального призначення, предметно-орієнтовані програмні середовища, 

педагогічні програмні засоби тощо. 
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З позицій підтримки математичної освіти: системи комп’ютерної 

математики, комп’ютерні математичні системи, інтерактивні геометричні 

системи, програми динамічної геометрії, програми динамічної математики.  

З огляду на завдання нашого дослідження, охарактеризуємо основні 

поняття. 

І. Роберт [173, с. 24] визначає програмні засоби як засоби 

навчального призначення; «…в них відбивається деяка предметна галузь, в 

тій або іншій мірі реалізується технологія її вивчення, забезпечуються 

умови для здійснення різноманітних видів навчальної діяльності». 

Ю. Васильєва під комп’ютерним засобом навчання розуміє програмний 

засіб (програмний комплекс) або програмно-технічний комплекс, 

призначений для вирішення певних педагогічних завдань, що мають 

предметний зміст і орієнтовані на взаємодію з учнем [174]. У роботах 

М. Баришнікової, І. Роберт поряд з комп’ютерними засобами навчання 

зустрічається термін «цифровий освітній ресурс» (ЦОР), який охоплює не 

лише комп’ютерні програми, а й будь-які електронні ресурси, що 

забезпечують інформаційну, методичну, технічну, організаційну форми 

підтримки освітнього процесу [175]. 

Фахівці використовують також і більш широкий термін «електронні 

засоби навчального призначення» (ЕЗНП), який поєднує комп’ютерні 

програми, що розроблено з педагогічною метою, та інші засоби навчання, 

які ґрунтуються на використанні ІКТ.  

Так, у Наказі МОН «Про затвердження Порядку надання навчальній 

літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 

Міністерства освіти і науки України» зазначено, що «електронні засоби 

навчального призначення (ЕЗНП) – це засоби навчання, що зберігаються 

на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на 

електронному обладнанні (комп’ютерні програми загальнодидактичного 

спрямування, електронні таблиці, електронні бібліотеки, слайд-теки, 

тестові завдання, віртуальні лабораторії тощо) [176]. 
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Під предметно орієнтованими програмними засобами С. Шевчук 

розуміє «програмні засоби, які призначені для здійснення діяльності в 

деякому предметному середовищі, в ідеалі – із вбудованими елементами 

технології навчання» [177]. Тобто, використання предметно-орієнтованих 

програмних середовищ дозволяє здійснювати моделювання певних 

об’єктів (або їх елементів) у певній віртуальній оболонці для організації 

навчальної діяльності з деякої предметної галузі. В українській Вікіпедії 

термін «предметно орієнтовані програмні засоби» ототожнюють з 

мікросвітом, моделюючою програмою, навчально-розрахунковою 

програмою, навчальним пакетом для дослідження властивостей деякого 

об’єкта або співвідношень його елементів [178]. 

У науково-педагогічній літературі наявний і термін «педагогічний 

програмний засіб» або ППЗ. У Наказі МОН «Про затвердження 

тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів» зазначено, що 

«педагогічний програмний засіб – це програмна продукція, яка 

використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання 

чи виховання учнів і студентів (далі – ППЗ). … призначений для 

забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти України і 

відповідно до свого призначення повинен охоплювати ті питання, які 

передбачені затвердженою МОН України навчальною програмою з 

певного предмету» [179, с.13], тобто ППЗ характеризується як сучасний 

високоефективний засіб навчання, розроблений з метою полегшити процес 

сприйняття матеріалу учнем. 

Колективом авторів [180, с.78] зазначається, що науковці часто 

вкладають різний сенс у ППЗ: «Наприклад, такий термін, як «електронний 

підручник», на думку одних авторів, характеризує взагалі педагогічний 

програмний засіб, а на думку інших, – певний їх тип». Дослідники 

акцентують увагу і на певній термінологічній ієрархії: «До групи термінів 

верхнього рівня ієрархії належать такі, як «електронний засіб навчального 

призначення», «комп’ютерно-орієнтований засіб навчання», «програмний 
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засіб навчального призначення», «комп’ютерна система навчального 

призначення», «електронне видання навчального призначення» та інші». 

Т. Ільясова також відзначає відсутність чіткої термінології ППЗ і 

стверджує, що іноді такими засобами називають комп’ютерні навчальні 

засоби, електронні видання, комп’ютерні навчальні посібники, навчальні 

CD-посібники, освітні комп’ютерні програми, цифрові або електронні 

освітні ресурси. Вона пов’язує цей факт з різними підходами до 

класифікації програмних засобів, але зазначає, що усі вони визначають 

навчальні ресурси, створення та використання яких неможливе без 

комп’ютера [181]. 

Л. Наконечна під ППЗ розуміє «комплекс прикладних програм, який 

призначений для організації та підтримки навчального діалогу користувача 

(учня, вчителя) з комп’ютером» [182, с.45]. А. Кравченя трактує ППЗ як 

«комп’ютеризовані форми для навчання різних навчальних дисциплін, у 

тому числі і безпосередньо не пов’язаних з інформатикою» [183, с.23]. 

Вона зазначає, що такий засіб призначений «для забезпечення навчально-

виховного процесу в закладах освіти України і відповідно до свого 

призначення має охоплювати ті питання, які передбачені затвердженою 

МОН України навчальною програмою з певного предмету».  

М. Жалдак та Ю. Рамський [184, с.4] виділяють два типи ППЗ: «ППЗ, 

розраховані на зменшення часу спілкування учня і вчителя або і на 

навчання зовсім без учителя; ППЗ, розраховані на якомога інтенсивне 

спілкування учнів і вчителя за рахунок ефективного використання засобів 

ІКТ і звільнення учнів від необхідності витрачати значний час на 

виконання технічних, рутинних операцій, коли вони практично не 

спілкуються з вчителем».  

Науковцями К. Скрипкою, А. Сухіх [185] педагогічні програмні 

засоби за функціональним призначенням класифіковані за типами, на наш 

погляд, дуже широко: діагностичні, тестові програми; інструментальні 

програмні засоби розробки різних видів ППЗ; авторські програмні 
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системи; системи комп’ютерного моделювання; експертні системи 

навчального призначення; інформаційно-пошукові системи та ін. У цій же 

роботі наведено класифікацію предметно-орієнтованих програмних 

середовищ: програмні засоби для формування культури навчальної 

діяльності; для автоматизації процесу обробки результатів навчального 

експерименту; навчальні середовища програмування; середовища, які 

забезпечують певні функції викладача; автоматизацію процесу 

інформаційно-методичного забезпечення і діловодства; сервісні програмні 

засоби, які забезпечують комфортність роботи користувача; ігрові 

програмні засоби.  

Розмаїття підходів до тлумачення терміну ППЗ сприймаємо як 

нормальний науково-пошуковий процес, який відбувається на фоні 

швидкого розвитку інформаційних засобів. Тому наразі під педагогічними 

програмними засобами розуміємо різновид електронних освітніх ресурсів, 

який вимагає обов’язкового залучення певного виду комп’ютерної техніки 

(комп’ютера, смартфона, планшета тощо), використовується з певною 

педагогічною метою і слугує підтримкою навчального процесу.  

Вважаємо, що однією з важливих характеристик ППЗ є їх 

інтерактивність, тобто безпосередній відгук системи на дії користувача. 

Тому до ППЗ відносимо тренажери, які дозволяють закріпити певні, у тому 

числі математичні, навички; спеціалізовані середовища, які дозволяють 

організувати процес дослідження або візуалізацію аналітичних чи 

геометричних властивостей певного математичного об’єкту; навчальні 

ігри, які дозволяють не тільки безпосередню участь у ігровій ситуації учня, 

а й слугують засобом напрацювання умінь та навичок. 

Термінологічне поле, що характеризує власне математичні програмні 

засоби, також широке. Це й системи комп’ютерної математики (СКМ), і 

комп’ютерні математичні системи (КМС), і програми динамічної 

математики (ПДМ), й інтерактивні геометричні системи (ІГС) тощо. З 

огляду на проблематику нашого дослідження у системі програмних засобів 
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математичного спрямування визначимо роль і місце програм динамічної 

математики. 

За означенням В. Дьяконова системи комп’ютерної математики – це 

нові засоби, які автоматизують виконання як чисельних, так і аналітичних 

розрахунків. Дослідник розрізняє сім основних класів систем 

комп’ютерної математики: системи для чисельних обчислень, табличні 

процесори, матричні системи, системи для статистичних, спеціальних 

обчислень, аналітичних обчислень (комп’ютерної алгебри), універсальні 

системи [186]. 

Ю. Рамський у роботі [187] характеризує СКМ подібним чином і 

зазначає, що у СКМ акумульовано багатовіковий досвід розвитку 

математики. Під СКМ С. Раков розуміє «поліфункціональні, універсальні 

програмні засоби, призначені для ефективного виконання математичних 

операцій з даними як у символьній, так і в числовій формі, візуалізації 

математичних закономірностей, проведення навчальних та наукових 

досліджень, а також моделювання процесів та явищ в різних предметних 

галузях» [188, с.26].  

Цей клас програмних продуктів описують терміном «комп’ютерні 

математичні системи» (КМС). Т. Капустіна доводить, що КМС належать 

до класу обчислювальних середовищ, тобто електронної оболонки 

використання якої дозволяє якісну інформаційно-технологічну підтримку 

розв’язування різних класів математичних задач. Користувач за правилами 

уведення «надає» оболонці умови задачі, яка за «вшитими» алгоритмами 

візуалізує потрібні розв’язки. Характеризуючи КМС, науковець говорить 

про поєднання в них властивостей і систем комп’ютерної алгебри, і 

універсальних обчислювальних середовищ [189]. 

Система комп’ютерної алгебри (СКА, англ. computer algebra system, 

CAS) – це прикладна програма для символьних обчислень, тобто 

виконання перетворень і роботи з математичними виразами у символьній 

формі. Таке означення надає українська Вікіпедія. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Є. Чичкарьов [190] зазначає, що основне призначення СКА – 

проведення і перетворення символьних операцій, з-поміж яких: 

обчислення символьних або числових значень виразів, перетворення, зміна 

форми виразів, знаходження похідної, розв’язання різного роду рівнянь, 

обчислення границь, інтегралів, робота з множинами, матрицями. 

Додатково більшість СКА підтримують чисельні операції: обчислення 

значень виразів при певних значеннях змінних, побудова графіків на 

площині і в просторі; високорівневу мову програмування, яка дозволяє 

реалізувати свої власні алгоритми. Він розрізняє сім класів СКМ: системи 

чисельних розрахунків; табличні процесори; матричні системи; системи 

статистичних розрахунків; системи спеціальних розрахунків; СКА; 

універсальні системи. 

В. Таранчук [191] вважає СКА складовими СКМ. Цієї ж думки 

дотримується і В. Дьяконов [192]. Ю. Тріус характеризує засоби 

комп’ютерної математики як сукупність теоретичних, алгоритмічних, 

апаратних і програмних засобів, які у поєднанні забезпечують ефективне 

автоматичне і діалогове виконання усіляких математичних обчислень з 

якісною їх візуалізацією [193]. 

Програми комп’ютерної математики, на думку М. Жалдака [194], 

варто умовно розподілити на дві групи. До першої варто віднести ППЗ, яке 

розраховане на учнів загальноосвітніх шкіл та студентів перших курсів 

ВНЗ, які вивчають шкільний курс математики та основи вищої 

математики. До другої – математичні програмні засоби дослідницького 

призначення або ж професійно орієнтоване ПЗ, розраховане на фахівців у 

галузі математики високої кваліфікації. Серед останнього науковець 

розрізняє: «математичні пакети вузької спеціалізації: GAP, Macaulay, 

Singular та інші; програмні засоби візуалізації математичних даних: 

GnuPlot, JMol, LaTeX; системи геометричного моделювання: Autodesk 3ds 

Max, ANSYS та інші; системи комп’ютерної математики: Derive, Maple, 

Matlab, Mathematica, MathCAD, Maxima, Sage та інші» 
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С. Раков на основі аналізу програмних засобів математичного 

спрямування, здійснює їхню умовну класифікацію за шістьма напрямами 

[29]: «1. Умонтовані засоби систем програмування – практично всі мови 

програмування загального призначення: Algol, PL/1, Basic, C, Pascal тощо; 

2. Спеціальні мови програмування: алгоритмічні мови програмування 

Fortran; функціональні мови програмування Lisp, Hope, SmallTalk; мови 

логічного програмування: Пролог; 3. Спеціалізовані пакети – MacMath, 

Eureca, SPSS, StatGraph тощо; 4. Пакети комп’ютерної алгебри (CAS – 

Computer Algebra System) – Derive, Reduce, Macsyma, MuMath, MatLab, 

MathCAD тощо; 5. Пакети комп’ютерної геометрії (DGS – Computer 

Geometry System) – Cabri, SketchPad, Sinderella, Next, Gran–2D, DG й інші; 

6. Комп’ютерні математичні системи (СMS – Computer Mathematical 

System), які є універсальними, поліфункціональними пакетами і 

об’єднують в собі компоненти усіх інших математичних систем». 

Разом з цим, на думку С. Ракова, поряд із згаданими потужними 

професійними математичними прикладними програмами наразі 

розробляють і поширюють інші, які у більшій мірі, ніж СКМ, підтримують 

навчальний процес у контексті шкільної та початкової математичної 

підготовки. Ці програми дослідник визначає як програми динамічної 

геометрії. Під керівництвом С. Ракова було розроблено один із відомих на 

теренах України програмний засіб Динамічна геометрія або DG, який 

автор позиціонує як програму динамічної геометрії. Цей засіб вчителі 

часто вважають провідним українським педагогічним програмним 

засобом, як і пакет програм Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), що на нашу 

думку, не є коректним, якщо його порівнювати з іншими подібними 

середовищами. 

Про клас програм динамічної геометрії пишуть також й інші 

науковці. Так, О. Безумова, В. Дубровський, С. Котова, С. Ларин, 

Р. Овчинникова, М. Павлова, Н. Патронова, А. Томилова, Л. Форкунова, 

М. Шабанова, Т. Ширикова, Г. Шуман, А. Басагліні-Франк (А. Baccaglini-
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Frank) описують програми динамічної геометрії як комп’ютерні системи, 

де є можливим створення і використання динамічних креслень, тобто 

таких геометричних конструкцій, які можна візуально змінювати при 

збереженні алгоритму їх побудови шляхом надання змін однієї чи кількох 

геометричних параметрів конструкції [195, 196, 197, 198, 199]. 

У роботі К. Джонеса (К. Jones) зазначено, що однією з особливостей, 

яка відрізняє програми динамічної геометрії від інших програм є 

можливість задавати геометричні відношення між об’єктами, створеними 

на екрані комп’ютера. Другою є можливість графічно досліджувати 

геометричні відношення у побудованій фігурі, що досягається через 

передбачену розробниками можливість «перетягування» об’єкта, тобто 

вміння «захопити» елементи геометричної фігури, використовуючи мишу, 

а також спостерігати за тим, як різні частини фігури динамічно реагують, 

коли обраний елемент «тягнуть» по екрану. Складається враження, що 

геометрична фігура постійно деформується, водночас, зберігаючи 

геометричні відношення, які були закладені в первинній конфігурації» 

[200, с.55]. 

Подібне визначення програми динамічної геометрії пропонує 

І. Храповицький [201]. Дослідник вказує, що така програма передбачає 

динамізацію геометричних об’єктів. Динамічна модель – це виконане на 

комп’ютері креслення, яке відповідає умові задачі, і виведені (за 

необхідності) на монітор числові параметри. Це потенційно динамічне 

креслення, оскільки «несе» в собі можливість до зміни, яка зберігає 

закладені в рисунок властивості фігури.  

Терміном «програми динамічної геометрії» оперують також 

М. Антох (М. Antohe), Б. Гавен (В. Guven), М. Гонсалес-Лопес 

(М. González-López), Л. Гуймарес (L.Guimarães), К. Джонес (K. Jones), 

М. Доган (М. Doğan), К. Менг (С. Meng), К. Расвен (K. Ruthven), Ч. Сам 

(Ch. Sam), М. Синклер (М. Sinclair), Ш. Табаши (Sh. Tabaghi) та інші і 

зазначають, що це динамічний інструмент для побудови, демонстрації і 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Shiva+Gol+Tabaghi%22
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дослідження, який додає потужних можливостей вивченню геометрії і 

багатьом іншим розділам математики. [202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 

209; 210] 

З термінами «програми динамічної геометрії», «системи динамічної 

геометрії» науковці О. Зеленяк, Ф. Оливеро (F. Olivero), К. Могетта 

(C. Mogetta), К. Джонес (K. Jones), С. Паціомітоу (S. Patsiomitou), А. Леунг 

(A. Leung), Д. Нгуєн (D. Nguyen), Д. Йозен (D. Özen) ототожнюють термін 

«середовище динамічної геометрії», що підтверджують роботи [211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217] 

Науковці І. Сербіс, Т. Маркова, Т. Ширикова, М. Шабанова, 

Т. Сергеева [218, 219, 220] вживають термін «інтерактивне геометричне 

середовище», під яким розуміють таке програмне забезпечення, що 

дозволяє виконувати геометричні побудови на комп’ютері таким чином, 

що при зміні одного з геометричних об’єктів креслення інші також 

змінюються, зберігаючи незмінними задані між ними відношення. 

Перевагами такого середовища та створених на їхній базі цифрових 

освітніх ресурсів є інтерактивність, тобто передбачена можливість не 

тільки внесення початкових даних користувачем для побудови зображення 

геометричної конфігурації, але й додаткові зміни і параметризацію цих 

даних без зміни загального алгоритму побудови креслення, а також 

можливість оперативного одержання відомостей про властивості 

зображених фігур, які цікавлять користувача [221]. 

М. Хохенватор у своїй роботі [222] розрізняє два окремих типи 

програмних засобів у галузі навчання математики: СКА, які сфокусовані на 

маніпулюванні символічними виразами, та програми динамічної геометрії, 

які сконцентровані на зв’язках між точками, прямими, колами тощо. 

Дослідник зазначає, що програму GeoGebra не варто ототожнювати з 

програмою динамічної геометрії; її слід сприймати ширше, у поєднанні 

символічних маніпуляцій, які притаманні СКА, та динамічних змін 

математичних об’єктів, які передбачені у програмах динамічної геометрії. 
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Пізніше, у роботах В. Ракути з’являється термін «система динамічної 

математики», який ототожнюється науковцем з СКМ [223]. 

Наголосимо, що останні два підходи з’явилися після появи програми 

GeoGebra. На наш погляд, позиціонування цього середовища як такого, що 

передбачає символьні перетворення, дещо некоректне: вивчення команд та 

інструментів GeoGebra засвідчує потужну динамізацію, але передбачені 

розробниками команди для рядку вводу та можливість програмування усе 

ж не передбачають усього спектру тих перетворень алгебраїчних виразів, 

якими характеризуються СКА та СКМ.  

Разом з цим нам імпонує підхід, який пропонують науковці до опису 

математичних середовищ, де передбачені динамічні зміни математичних 

об’єктів. Зазначимо, що термін «програми динамічної геометрії» (поряд з 

терміном «середовища динамічної геометрії» або «інтерактивні 

геометричні середовища») з’явився завдяки появі програм для оперування 

саме геометричними об’єктами. Дещо пізніше розвиток програмного 

забезпечення зумовив появу наступних версій таких програм, де стали 

з’являтися інші послуги математичного напрямку (побудова графіків 

функцій, дотичних, параметрична візуалізація, інтегрування тощо). Тому 

вважаємо природною і зміну у термінології: «програми динамічної 

геометрії» перетворилися у «програми динамічної математики». 

Таким чином, наразі під програмами динамічної математики варто 

розуміти засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань, які 

передбачають динамічне оперування різними математичними об’єктами і 

можливість оперативного одержання відомостей про їх властивості.  

До таких засобів не можна віднести СКМ і СКА, оскільки в них 

реалізовані дещо інші математичні функції і не передбачено того 

механізму візуальних перетворень, які притаманні програмам динамічної 

геометрії. Також до таких засобів не можна віднести табличні процесори, 

системи статистичних розрахунків тощо через специфіку роботи у 
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згаданих середовищах. Програми динамічної геометрії при такому 

трактуванні терміну є складовими усіх програм динамічної математики. 

Також, якщо програми динамічної математики використовувати з 

навчальною метою, тобто як комп’ютерну підтримку процесу навчання 

математики, ці середовища можна вважати педагогічними програмними 

засобами. 

Наведемо додатково аргументи, які, на наш погляд, посилюють 

важливість опанувати вчителем математики саме ці програмні продукти.  

1. Порівняно з іншими програмами математичного спрямування 

ПДМ мають простий інтерфейс і не потребують багато часу на оволодіння 

їх комп’ютерними інструментами та методичними прийомами роботи з 

ними. Насамперед це пов’язано з тим, що у програмах реалізовано всі ті 

операції, для виконання яких раніше учні використовували лінійку, олівець 

і транспортир. 

2. Високий рівень візуалізації математичних об’єктів, у тому 

числі за рахунок динамізації, зокрема в тих випадках, коли в учнів 

недостатньо розвинена просторова уява (наприклад, при вивченні таких 

тем курсу шкільної математики, коли досить важко наводити відповідні 

аналогії чи демонструвати властивості – геометричні перетворення 

площини та простору, задачі на ГМТ площини тощо). 

3. Проста техніка вимірювання елементів геометричних фігур 

дозволяє засвоювати метричні співвідношення не догматично, а 

експериментально [224]. 

4. Можливість організації експериментальних випробувань, 

наприклад, при вивченні елементів теорії ймовірностей та математичної 

статистики для візуалізації закономірностей чи характеристик (наприклад, 

вивчення геометричного і статистичного означення ймовірності через 

«кидання» великої кількості точок). 
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5. Можливість організації не аналітичного, а емпіричного пошуку 

відповіді при визначенні окремих характеристик об’єктів (наприклад, при 

розв’язуванні задач на екстремум). 

6. Можливість організації пошуку закономірностей між 

параметрами математичних об’єктів (наприклад, сума кутів трикутника, 

теорема Фалеса, відношення довжини кола до його діаметра тощо), тобто 

«підведення» учнів до формулювання гіпотез при доведенні математичних 

теорем. 

7. Незаперечний методичний ефект від використання ПДМ як 

потужного засобу навчання, де заздалегідь можна підготувати яскраві 

кольорові моделі, демонструвати їх покроково, повернутися до попередніх 

рисунків будь-яку кількість разів.  

8. Істотне скорочення часу, який витрачається на побудову 

якісного геометричного рисунка, можливість використання попередньо 

створених моделей, створення власних комп’ютерних інструментів. 

9. «Миттєве» виявлення помилки у побудові: якщо допущена 

помилка, побудована конфігурація порушується за як завгодно малої зміни 

вихідних об’єктів (наприклад, при побудові кола, вписаного в трикутник, 

центр кола будується безпомилково, якщо за центр брати точку перетину 

бісектрис кутів трикутника, але при побудові вписаного кола за центром і 

точкою кола часто припускаються помилки і беруть за точку кола точку, 

яка візуально збігається з точкою дотику кола і сторони трикутника. У 

цьому випадку найменша зміна положення вершин трикутника (вихідних 

об’єктів) змусить побудоване коло «вилізти» за межі трикутника). 

10. Використання ПДМ може забезпечити певний рівень 

самостійності в навчанні. 

11. Використання ПДМ сприяє більш активному і свідомому 

засвоєнню учнями навчального матеріалу. 
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12. Використання ПДМ дозволяє природнім способом уводити в 

навчальний процес творчу складову, конструювання, експеримент, 

дослідження. 

13. Використання ПДМ є одним з найбільш сучасних засобів 

розвитку особистості учня, формування його інформаційної культури. 

14. Можливість організації дистанційного навчання завдяки 

створенню інтерактивних аплетів. 

Наведені аргументи не вичерпують усіх позитивів від залучення 

ПДМ у навчальний процес, але їх достатньо для того, щоб засвідчити їхню 

доцільність для української математичної освіти. 

Таким чином, проведені ретроспективний і термінологічний аналізи 

дають підстави стверджувати наступне.  

1. У системі української математичної освіти фігурують терміни, які 

характеризують її інформатизацію. Серед них: програмні засоби 

математичного спрямування, під якими розуміють засоби, покликані 

розв’язувати певні класи математичних задач, та педагогічні програмні 

засоби або ППЗ, під якими розуміють різновид електронних освітніх 

ресурсів, який вимагає обов’язкового залучення певного виду 

комп’ютерної техніки (комп’ютера, смартфона, планшета тощо), 

використовуються з певною педагогічною метою і слугують підтримкою 

навчального процесу.  

2. Однією з важливих характеристик педагогічного програмного 

засобу вважаємо інтерактивність, тобто безпосередній відгук системи на 

дії користувача. З огляду на це окремі програмні засоби математичного 

спрямування, які дозволяють організувати інтерактивний процес 

дослідження або інтерактивну візуалізацію аналітичних чи геометричних 

властивостей певного математичного об’єкту або конструкції, можна 

вважати педагогічними, тобто такими, які варто використовувати у 

навчанні математики.  
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3. Огляд наукової педагогічної і методичної літератури у галузі 

навчання математики свідчить про те, що програмні засоби математичного 

спрямування загалом можна поділити на два класи. Перший клас включає 

системи комп’ютерної математики, в яких використовуються традиційні 

позначення та способи написання формул. Ці системи особливо ефективні 

при розв’язуванні різноманітних прикладних задач, насамперед задач 

математичного моделювання в науці і техніці.  

До другого класу відносять програми динамічної математики, у яких 

передбачено не лише можливість креслення точних рисунків, побудови 

різноманітних графіків, відшукування коренів рівнянь, нерівностей та їх 

систем тощо, що без середовища є ускладненим, а й можливість 

динамічних змін вихідної математичної конструкції, вивчення набору її 

числових характеристик чи їх відношень у динаміці. Іншими словами, під 

програмами динамічної математики варто розуміти засоби комп’ютерної 

візуалізації математичних знань, які передбачають динамічне оперування 

різними математичними об’єктами і можливість оперативного одержання 

відомостей про їх властивості.  

4. Зважаючи на те, що якісна математична освіта формується під 

впливом гарного вчителя, вважаємо, що його професійна підготовка має 

обов’язково передбачати формування готовності використовувати ПДМ як 

ЗКВМЗ у професійній діяльності 

 

2.3. Комп’ютерні математичні інструменти вчителя математики 

Інтерфейси згаданих програм динамічної математики і принципи 

роботи в них дуже подібні: за допомогою миші та панелі інструментів 

можна задавати або будувати математичні об’єкти (функції, графіки), 

здійснювати поточні обчислення, створювати основні геометричні об’єкти 

(точки, прямі, відрізки, кола тощо та конструкції), слідкувати за 

динамічними змінами, досліджувати окремі властивості, знаходити 

значення довжин, кутів, площ та інших виразів. При цьому аналіз науково-
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методичних праць, дисертацій, монографій, присвячених використанню 

таких програм під час навчання математики виявив термінологічну 

обмеженість стосовно позначення дій, які можна здійснити у самому 

програмному засобі (наявні терміни «послуга», «інструмент», «команда», 

«засіб»). Кореляція цих понять у роботах науковців відсутня, тому у 

контексті нашого дослідження визначимо сутність комп’ютерного 

математичного інструменту. 

Слово «інструмент» означає предмет, пристрій, механізм або 

алгоритм, який використовується для впливу на об’єкт: його зміни або 

виміри [225] з метою досягнення корисного ефекту. В основі конструкції і 

правил використання інструменту лежить знання законів матеріального 

світу, покладених до технології виробництва.  

Комп’ютерний інструмент розглядаємо як віртуальний механізм 

або алгоритм, окремий або у середовищі комп’ютерної програми, який 

використовують для впливу на об’єкт з одержанням необхідного кінцевого 

результату.  

Математичні інструменти – це інструменти, що застосовуються для 

вивчення предметів і явищ через їх числові і геометричні характеристики. 

Як правило, вони використовуються для обчислень, вимірювань і побудов 

фігур.  

Наведені означення дають можливість уточнити термін 

«комп’ютерний математичний інструмент» – це віртуальний механізм 

або алгоритм комп’ютерної програми, або сама програма, що 

застосовується для створення або дослідження математичних об’єктів 

чи їхніх складових через числові і геометричні характеристики самих 

об’єктів. 

З огляду на таке тлумачення терміну нами розглянуто окремі 

комп’ютерні програми математичного спрямування на предмет наявності у 

них комп’ютерних математичних інструментів. Ці програми можна 

вважати, з одного боку, комп’ютерним математичним інструментом для 
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кожного, хто займається чи цікавиться математикою, а з іншого, – 

середовищем, де зосереджено множину різних більш вузьких 

комп’ютерних інструментів.  

Спектр наявних інструментів настільки широкий, що вважаємо 

доцільним згрупувати комп’ютерні математичні інструменти, які 

пропонуються розробниками середовищ для підтримки навчання 

математики та уточнити їх наявність у згаданих програмних середовищах 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Комп’ютерні інструменти, закладені у ПДМ 

№ 
Інструмент,  

доступний з панелі або меню 
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1.  Калькулятор + + + + + + + + + 

2.  Побудова точки, прямої, променю, 

відрізка, кола 
+ – + – + + + + + 

3.  Побудова дуги + – + – + + + + + 

4.  Побудова сектора, сегмента – – – – – + + – + 

5.  Побудова середини відрізка, 

бісектриси 
+ – + – + + + + + 

6.  Поділ відрізка або кута на частини – – – – - – – – + 

7.  Побудова перпендикуляра  

чи паралельної прямої 
+ – + – + + + + + 

8.  Побудова многокутника + –  – + + + + + 

9.  Визначення довжини, кута, площі + – + + + + + + + 

10.  Побудова симетричної точки + – + – + + +  - 

11.  Побудова дотичної до кривої – –  – – +  +  – + 

12.  Побудова графіка функції, заданої 

явно і неявно 
– + – +     + 

13.  Побудова графіка функції, заданої 

параметрично 
– + – -     + 

14.  Перетворення графіків функцій – – – – – – – – + 

15.  Дії над множинами – – – – – – – – + 

16.  Побудова інтерполяційного полінома – + + – – + + – + 

17.  Побудова многогранників – – – + + – + – – 

18.  Керування просторовими об’єктами – – –  + – + – – 

19.  Побудова площини, півплощини, 

виділення грані многогранника, 

побудова циліндра, конуса, сфери 

– – –  + –  – – 

20.  Обчислення інтегралів, розв’язування 

рівнянь, нерівностей та їх систем 
– + –  –   – – 
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№ 
Інструмент,  

доступний з панелі або меню 
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21.  Статистичне опрацювання результатів – + – – – + + – – 

Вважаємо, що уміння оперувати такими інструментами та 

застосовувати їх під час навчання математики вирізняє професійно 

підготовленого вчителя. Такий учитель слідкує за сучасними тенденціями 

у галузі предметно орієнтованого програмного забезпечення і постійно 

оновлює власний інструментарій для якісної підготовки молоді. 

Наведені інструменти не вичерпують усіх можливостей, які 

закладені розробниками у кожну з програм. Разом з цим описане коло 

засобів охоплює значну кількість питань шкільного навчального матеріалу, 

що забезпечує доцільність і можливість використання кожного з пакетів на 

уроках математики.  

Розробники сучасних інформаційних продуктів останнім часом 

звертають увагу не лише на можливість розв’язання широкого кола задач, 

а й передбачають інструменти для спрощення організації навчання. Серед 

таких «методичних знахідок» виділимо покрокову демонстрацію і 

можливість приховати окремі об’єкти або текстову інформацію. Сучасні 

версії деяких програм (наприклад, Математичний конструктор) 

додатково передбачають на основі проведених досліджень організацію у 

самому середовищі тестового контролю знань – вибір одної відповіді з 

багатьох, кількох із багатьох – це передбачили розробники у самому меню.  

Узагальнена інформація про можливі методичні прийоми 

використання пакетів  динамічної математики наведена у таблиці 2.2. 

Додамо, що програма Математичний конструктор відрізняється від 

інших інтерактивних середовищ можливістю встановлювати звичні 

позначки рівності відрізків і кутів (кнопки  та ), а при побудові 

геометричних конфігурацій є можливість «обрізати» прямі для надання 

рисунку більш охайного вигляду (інструмент Рисовать укороченной). 
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Методичні особливості використання комп’ютерних математичних 

інструментів виявляються в кількох аспектах, серед яких виділимо такі. 

 Можливість динамічних змін рисунка і спостереження за траєкторіями 

окремих точок відкриває шляхи для організації експериментальної і 

творчої діяльності всіх учасників навчального процесу: учні одержують 

інструмент для математичних відкриттів, а вчитель – педагогічний 

засіб для організації самостійного усвідомлення математичної ідеї. 

Таблиця 2.2 

Методичні прийоми, передбачені в ПДМ 

Характеристика 
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Покрокова анімація + – + – + + + + + 

Встановлення типу і кольору 

об’єктів 
+ + + + + + + + + 

Встановлення кнопок – – – – + + + + + 

Приховування об’єктів + + + – + + + + + 

Організація контролю – – – – – – – – + 

Динамічний слід + – + – + + + + + 

Створення власних інструментів + – + – – + + + + 

Встановлення позначок на об’єкті  – – – – –   – + 

Обмеження зображення – – – – – – – – + 

Вбудовані демонстрації – – – – – – – – + 

 

 Можливість попереднього встановлення використовуваних 

інструментів – або розширення набору інструментів (побудова 

середини відрізка, паралельної прямої чи перпендикуляра), що, як 

правило, спрощує процес побудови, або обмеження інструментарію, що 

ставить принципово нові задачі – наприклад, розв’язувати задачу, 

використовуючи лише циркуль або лише лінійку. 

 Комп’ютер звільняє вчителя від виснажливої перевірки побудов (у 

випадку неправильної побудови конструкція при зміні базових об’єктів 

"розсипається"), причому в деяких системах, зокрема Математичному 

конструкторі, така перевірка може здійснюватися автоматично. 
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Але згадані позитивні моменти передбачають попередню досить 

ґрунтовну підготовку вчителя математики. Конкретизуємо це. 

1. Використання ПДМ вимагає переосмислення учителем форм і 

методів навчання. Традиційне розв’язування задачі з підручника за 

допомогою програмних засобів є проблемним. Наприклад, задачі на 

перетворення виразів потребують знання формул, і середовища динамічної 

математики тут будуть зайвими, геометричні задачі на доведення 

вимагають попередньої підготовки, потрібно продумати алгоритм дій учня, 

який спонукатиме знайти результативний шлях і правильні висновки. У 

більшості випадків, якщо вчитель бажає залучити комп’ютерний засіб, він 

має бути готовий творчо підійти до переформулювання задач підручника.  

Наприклад, задачу «Кола з радіусами 4 і 6 см дотикаються. Знайдіть 

відстань між центрами кіл у випадках зовнішнього і внутрішнього 

дотиків» [226] можна переформулювати так: «Дослідити взаємне 

розташування двох кіл». Учні повинні записати результати своїх 

досліджень у таблицю (табл. 2.3) і зробити відповідні висновки. 

Таблиця 2.3 

Таблиця результатів дослідження 

Досліджуваний 

параметр 

Кола не 

перетинаються 

Кола 

перетинаються 

(дві спільні 

точки) 

Кола 

дотикаються 

(зовнішній 

дотик) 

Кола 

дотикаються 

(внутрішній 

дотик) 

Номер 

експерименту 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Відстань між 

центрами кіл  

            

Сума радіусів кіл 

2121 BBAA   

            

Різниця радіусів 

кіл 2121 BBAA   

            

Висновок       

 

Пропонуємо варіанти висновків.  

1. Кола не перетинаються, тобто не мають спільних точок, коли 

212121 BBAAOO   і 212121 BBAAOO  . 
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2. Кола перетинаються, коли 2121212121 BBAAOOBBAA  . 

3. Кола дотикаються, коли 212121 BBAAOO   (зовнішній дотик) і 

212121 BBAAOO   (внутрішній дотик). 

2. Постійний пошук творчих завдань. Для сучасної педагогіки 

характерна орієнтація процесу навчання на розвиток творчих здібностей 

дитини, який наразі здійснюється і з допомогою ІТ. Одним із компонентів 

творчого мислення є інтуїція, розвиток якої, зокрема, зумовлений змістом 

математичних задач: їхнє розв’язання вимагає спостережливості, уміння 

«дивитися і бачити». Активне залучення в роботу наочно-образного 

мислення сприяє включенню нового математичного об’єкта у систему вже 

сформованих зв’язків, створенню багатозначного контексту, руйнації 

стереотипів мислення.  

Пошук творчих завдань, розробка авторських лабораторних робіт у 

згаданих середовищах – цікаве, але нетривіальне завдання для кожного 

вчителя. Тут виявляються не лише ґрунтовні знання навчального матеріалу 

і навички розв’язувати задачі теми, а й уміння вчителя професійно підійти 

до реалізації навчальної задачі саме з позицій сучасних інформаційних 

технологій, їх доцільності і методу застосування. Нами відзначені ідеї, 

запропоновані І. Храповицьким [227] стосовно замощення площини, – 

побудова власного паркету. Автори пропонують скористатися 

паралельним перенесенням кривих для побудови базового многокутника, 

який можна поширити у площині, і виявити фантазію у зафарбуванні та 

особливій формі. 

3. Проблема раціонального вибору середовища. Проведені нами 

спостереження засвідчили ситуації коли задача розв’язується 

комп’ютерними інструментами, але ці інструменти не можна вважати 

вдало підібраними щодо розв’язування даного класу задач. Ця проблема 

усувається з часом, коли вже напрацьований досвід роботи з різними 

інструментами та визначено можливості їх використання на уроках 

математики. Так, для задачі: «Знайти рівняння образа площини 
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012:  zyx , який послідовно визначається вектором паралельного 

перенесення AB , )2,1,1( A , )1,1,3(B  і площиною симетрії β, що проходить 

через точку А паралельно площині 0532  zyx », – доцільно обрати 

програму GeoGebra 5.0, оскільки в інших програмах може бути відсутнім 

потрібний комп’ютерний інструмент для її розв’язування, зокрема, Gran3d 

дозволяє виконувати лише паралельне перенесення і поворот, а програма 

Cabri 3D не передбачає задання об’єктів їх рівняннями. 

4. Принципово іншого методичного змісту набуває уміння вчителем 

перевірити результат «електронного» розв’язання. Потрібно бути 

готовим не лише вміти знайти помилку, а й зрозуміти авторський спосіб 

розв’язання учня. Наприклад, задача про побудову правильного 

трикутника може бути розв’язана кількома способами: один учень 

розв’яже задачу за допомогою побудови відрізка і кола того ж радіусу, 

інший намалює коло, яке потім поділить засічками на шість дуг і з’єднає 

через одну три засічки, третій намалює довільний трикутник, а потім 

«підгонить» його вершини так, щоб візуально трикутник сприймався 

правильним, четвертий – задасть вершини трикутника через координати, а 

потім з’єднає їх у «правильний» трикутник тощо). Авторське розв’язання 

може викликати труднощі у розумінні обраного учнем прийому 

розв’язування у того, хто перевіряє. Тоді в нагоді може стати покрокова 

візуалізація розв’язання, яка передбачена майже у кожному середовищі. 

5. Типові помилки у використанні комп’ютерних інструментів. 

Робота у спеціалізованих середовищах кілька років поспіль дозволяє 

говорити про появу не лише типових підходів, а і типових помилок 

стосовно використання окремих комп’ютерних інструментів, про що 

детально нами зазначено у публікації [228].  

Згадані типові помилки не вичерпують весь спектр помилок, які 

допускають учні і студенти – майбутні вчителі математики. Водночас 

акцентування уваги на них додає упевненості в тому, що у майбутній 

професійній діяльності молодь не тільки уникатиме, а і попереджатиме 
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такі помилки. Тому дуже важливим є виважене подання навчального 

матеріалу, правильно дібрана система вправ, прямі вказівки, які 

попереджують можливі неправильні дії. Типові помилки змушують 

учителя здійснювати пошук таких методичних прийомів, які б 

забезпечували майданчик для оцінювання молоддю правильності 

результату й адекватності вибору комп’ютерного продукту.  

Вирішення проблеми помилкового розв’язування задач з 

використанням ПДМ вбачаємо у впровадженні такої технології навчання, 

яка б надавала змогу перевірити одержаний результат, зокрема, при 

використанні кількох ПДМ, паралельному залученні аналітичних методів 

розв’язування, а також при використанні завдань із недостатньою або 

надлишковою кількістю даних, завдань на виявлення протиріччя, творчих 

завдань пошукового характеру тощо.  

Усе зазначене робить особливо актуальною попередню підготовку 

вчителя до виваженого використання комп’ютерних інструментів  на уроці 

математики. Варто не тільки визначитися з кожним із завдань та 

інструментами для їх розв’язування, а й розташувати обрані завдання в 

такій послідовності, щоб перші з них були простими і посильними 

більшості учнів у класі, а їхня складність зростала поступово (комп’ютер 

може не лише допомагати, а й заважати. Як тільки учень відчує, що 

завдання складне, він «відключиться» від роботи і зорієнтується на інші 

справи на тому ж комп’ютері, але в іншому віртуальному середовищі). 

Уточнення переліку комп’ютерних математичних інструментів, 

необхідних учителеві математики, реалізовано нами на типових задачах 

шкільного курсу математики, чинних програмних засобах математичного 

спрямування, у вимогах до випускника основної школи та освітніх 

стандартах вищої школи. 

За результатами магістерського дослідження С. Шамрай [229] нами 

визначено перелік тем доцільного застосовування комп’ютерних 

математичних інструментів, зазначено програми, де ці інструменти 
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передбачені, зазначено наявність комп’ютерних інструментів окремих 

програм динамічної математики при вивченні тем шкільного курсу 

математики (додатково наведені умови типових задач теми). 

Зокрема, нами було здійснено розширений аналіз тем шкільного 

курсу математики основної школи з метою їхньої підтримки 

комп’ютерними математичними інструментами, які виокремили під час 

аналізу відповідних середовищ. Такий аналіз поряд з вивченням стандарту 

математичної освіти виявив, що вимоги до підготовки фахівця 

сформульовані надто «широко». Зокрема, рівень стандарту для 

майбутнього вчителя математики у галузі використання спеціальних 

комп’ютерних програм визначено лише як «уміння добирати та 

використовувати готові програмні засоби (математичні пакети прикладних 

програм) для символьно-формульного, графічного, чисельного аналізу 

математичних моделей реальних об’єктів». Відсутнє уточнення переліку 

комп’ютерних засобів чи їх типів, методів їх вивчення чи методик 

використання на рівні завдань кількісного змісту чи компетентісного 

характеру. 

Це спонукає спрямувати подальші пошуки нашого дослідження у бік 

уточнення переліку тих комп’ютерних інструментів, які мають бути в 

арсеналі сучасного вчителя математики. 

Уточнення переліку комп’ютерних математичних інструментів, 

необхідних сучасному вчителю математики, нами реалізовано на типових 

задачах шкільного курсу математики, існуючих програмних засобах 

математичного спрямування, вимогах до випускника основної школи та 

освітніх стандартах вищої школи [230; 231]. 

У Додатку Е нами наведено перелік тих тем, де можливо і доцільно 

застосовувати комп’ютерні математичні інструменти, із зазначенням 

програм, де ці інструменти передбачені [232]. 

У Додатку Ж нами зазначено про наявність комп’ютерних 

інструментів окремих програм динамічної математики при вивченні тем 
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шкільного курсу математики (додатково наведені умови типових задач 

теми) [233; 234; 235; 236]. 

Таким чином, проведений аналіз стандартів освіти для вищої школи 

та загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних планів підготовки 

вчителів математики дозволив конкретизувати та узгодити вимоги 

освітнього стандарту педагогічної освіти, потреби навчання шкільної 

математики основної школи та поширені комп’ютерні інструменти у 

межах підготовки сучасного вчителя математики (таблиця 2.4).  

Таблиця 2.4 

Комп’ютерні інструменти за вимогами стандарту 

Вимога стандарту 
Уточнення вимоги у контексті 

дослідження 

Відповідні 

комп’ютерні 

інструменти 

(мінімум) 

Вміти добирати та використовувати 

готові програмні засоби 

(математичні пакети прикладних 

програм) для символьно-

формульного, графічного, 

чисельного аналізу математичних 

моделей реальних об’єктів 

Вміти обрати кращий з наявних 

математичних комп’ютерних 

інструментів для візуалізації 

умови, покрокової демонстрації 

розв’язання, прискорення 

одержання результату, перевірки 

відповіді 

1-23 

GeoGebra, 

MathKit, 

Живая 

Математика, 

Gran, Maple 

Володіти знаряддєвим 

застосуванням комп’ютера, системи 

опрацювання числової та графічної 

інформації, предметно-

орієнтованими прикладними 

системами 

Володіти інструментарієм програм 

динамічної математики та систем 

комп’ютерної математики 

1-23 

GeoGebra, 

MathKit, 

Живая 

Математика, 

Gran, Maple 

Вміти складати програми для 

розв’язування типових навчальних 

задач 

Вміти розв’язувати типові задачі 

тем шкільного курсу математики із 

застосуванням комп’ютерного 

інструментарію 

1-23 

GeoGebra, 

MathKit, 

Живая 

Математика, 

Gran, Maple 

Вміти добирати засоби та методи 

навчання з використанням 

комп’ютерної техніки  

Вміти з урахуванням обраного 

методу навчання обрати доцільний 

комп’ютерний інструмент 

1-23 

GeoGebra, 

MathKit, 

Живая 

Математика, 

Gran, Maple 

Вміти використовувати 

комп’ютерно-орієнтовані системи 

навчання дисциплін за своїм фахом 

Вміти на уроці використати 

комп’ютерний інструмент та 

навчити його застосовувати 

самостійно 

1-23 

GeoGebra, 

MathKit, 

Живая 

Математика, 
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Вимога стандарту 
Уточнення вимоги у контексті 

дослідження 

Відповідні 

комп’ютерні 

інструменти 

(мінімум) 

Gran, Maple 

Володіти методиками використання 

прикладних програмних продуктів 

для підтримки навчального процесу 

Володіти методиками 

використання комп’ютерних 

програм математичного 

спрямування 

 

 

Описаний аналіз та уточнення стандартів дозволяють виокремити ті 

навчальні завдання, вирішення яких буде забезпечувати формування у 

майбутніх вчителів математики уміння використовувати у професійній 

діяльності засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань:  

 формування умінь розв’язувати типові задачі тем шкільного курсу 

математики із застосуванням комп’ютерного інструментарію; 

 формування цілісного комп’ютерного математичного інструментарію як 

одного з засобів навчання; 

 формування умінь з урахуванням обраного методу навчання обрати 

доцільний комп’ютерний інструмент; 

 формування умінь обрати кращий з наявних математичних 

комп’ютерних інструментів для візуалізації умови, покрокової 

демонстрації розв’язання, прискорення одержання результату, перевірки 

відповіді. 

Такі завдання можуть стати основою для розробки критеріальної 

бази щодо визначення сформованості рівнів готовності майбутнього 

вчителя математики використовувати ПДМ у професійній діяльності. 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі запропоновано клас програмних засобів, використання 

яких передбачає якісну візуалізацію математичних понять та їх 

властивостей в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, і їх місце у 

підготовці сучасного вчителя математики в умовах навчання у вищих 

педагогічних навчальних закладах. 
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За термінологічним аналізом, поняття «візуалізація» ототожнюється 

зі сприйняттям деякого об’єкта через зір, тобто через наочний образ. 

Водночас сам термін «візуалізація» і його походження від англійського 

слова visualization як похідні від дієслова вимагають дії, тому під 

візуалізацією розуміємо процес демонстрації чогось, який вимагає не лише 

відтворення зорового образу, але і його конструювання. Ця теза покладена 

в основу формування у майбутніх учителів математики умінь візуалізувати 

математичні поняття, об’єкти, моделі, їх характеристики – деякий 

математичний об’єкт недостатньо тільки вміти показати, необхідно вміти 

передбачити всі потрібні властивості при уявному його моделюванні, а 

після зуміти побудувати, сконструювати. Це вимагає залучення засобів 

комп’ютерної візуалізації, під якими слід розуміти середовища, де 

розробниками передбачені можливості моделювання процесів, створення 

образів об’єктів та маніпулювання ними.  

Під час дослідження виявлено, що у контексті математичної освіти 

до таких засобів варто віднести комп’ютерні програми, орієнтовані на 

інтерактивне маніпулювання математичними об’єктами, а тому під 

засобами комп’ютерної візуалізації математичних знань слід розуміти такі 

середовища, де розробниками передбачено інструменти створення 

математичних об’єктів та їх інтерактивні перетворення для унаочнення 

певних характеристик математичних об’єктів, вивчення їхніх 

властивостей, встановлення співвідношень структурних компонентів тощо.  

Однією з найважливіших характеристик таких засобів визначена їх 

інтерактивність, тобто безпосередній відгук системи на дії користувача. З 

огляду на це окремі програмні засоби математичного спрямування, 

використання яких дозволяє організувати інтерактивний процес 

дослідження або інтерактивну візуалізацію аналітичних чи геометричних 

властивостей певного математичного об’єкту або конструкції, можна 

вважати не лише засобами комп’ютерної візуалізації математичних знань, 
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а і педагогічними, тобто такими, які варто використовувати у навчанні 

математики.  

Проведений ретроспективний аналіз спеціалізованого у галузі 

математики програмного забезпечення виявив наявність двох класів 

програм. Перший включає системи комп’ютерної математики, в яких 

розробниками закладено сучасні методи чисельних і символьних 

розрахунків, математичні закони опрацювання даних і правила 

математичної логіки. Ці системи особливо ефективні при розв’язуванні 

різноманітних прикладних задач, насамперед, задач математичного 

моделювання в науці і техніці. До другого класу відносяться програми 

динамічної математики (або ПДМ), у яких передбачена не лише 

можливість креслення яскравих і чітких рисунків, побудови різноманітних 

графіків, чисельного відшукання коренів рівнянь, нерівностей та їх систем 

і тощо, а і можливість динамічних змін вихідної математичної конструкції, 

вивчення набору її числових характеристик чи їх відношень саме на основі 

візуалізації навчального матеріалу.  

З огляду на предмет дослідження поряд з авторським визначенням 

«засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань» було надано 

тлумачення термінам «програми динамічної математики» (засоби 

комп’ютерної візуалізації математичних знань, які передбачають 

динамічне оперування різними математичними об’єктами і можливість 

оперативного одержання відомостей про їх властивості) та 

«комп’ютерний інструмент» (віртуальний механізм або алгоритм, 

окремий або у середовищі комп’ютерної програми, який використовують 

для впливу на об’єкт з одержанням необхідного кінцевого результату) і 

«комп’ютерний математичний інструмент» (віртуальний механізм або 

алгоритм комп’ютерної програми, або сама програма, що застосовується 

для створення або дослідження математичних об’єктів чи їхніх складових 

через числові і геометричні характеристики самих об’єктів). 
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У розділі обґрунтовано, що саме ПДМ є тими ЗКВМЗ, використання 

яких може вплинути на якість шкільної математичної підготовки а тому 

має виступати об’єктом вивчення майбутнього вчителя математики. У 

свою чергу, професійна підготовка в умовах педагогічних ВНЗ має 

обов’язково передбачати формування готовності майбутнього вчителя 

математики використовувати ЗКВМЗ, що серед іншого включає: 

формування інтересу до використання ПДМ, готовності використовувати 

їх інструментарій; формування умінь розв’язувати типові задачі тем 

шкільного курсу математики із застосуванням комп’ютерного 

інструментарію; формування уявлень про програмні засоби математичного 

спрямування і місце ПДМ серед них; формування умінь з урахуванням 

обраного методу навчання обрати доцільний комп’ютерний інструмент; 

формування умінь обрати кращий з наявних математичних комп’ютерних 

інструментів для візуалізації умови, покрокової демонстрації розв’язання, 

прискорення одержання результату, перевірки відповіді. 

Означені характеристики стали базовими при побудові 

організаційно-педагогічної моделі формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання ЗКВМЗ, а також 

покладені нами в основу визначення компонентів, критеріїв, показників та 

рівнів сформованості професійної готовності майбутнього вчителя 

математики використовувати ПДМ у професійній діяльності.  

Основні результати розділу представлено у роботах [237; 238; 239; 

240; 241; 242; 243; 244; 245]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ  

КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

3.1. Тенденції гуманітаризації, фундаменталізації, інформатизації 

математичної освіти як підґрунтя для її вдосконалення 

Одним із чільних завдань вищої освіти є підготовка компетентного 

фахівця, який володіє сучасними надбаннями науки у профільній галузі і 

суміжних з нею галузях, орієнтується у інформаційному просторі, є 

конкурентноздатним на ринку праці, готовий виконувати професійні 

завдання на рівні світових стандартів і зорієнтований на постійне 

професійне зростання. У зв’язку із цим важливим у сфері вищої освіти є 

надання якісних освітніх послуг щодо оволодіння професійними знаннями, 

вміннями та навичками, оскільки для кожної особистості професійна освіта 

є визначальною в реалізації особистості у соціумі. 

Розуміння цього обумовлює постійні реформування й зміни 

парадигм освітньої галузі. Зокрема, Міністерством освіти і науки України 

у 2015 році було представлено до обговорення Проект Концепції розвитку 

освіти на період 2015-2025 років як один із шляхів реалізації Дорожньої 

карти освітньої реформи в Україні. У цьому документі, зокрема, зазначено, 

що у відповідь на накопичення системних негараздів, серед яких занепад 

матеріально-технічної бази, низький рівень зарплат, зниження престижу 

роботи у сфері освіти, сформувалися три основні моделі відповіді.  

До першої відносять творення нових форм організації освітньої 

діяльності у відповідь на виклики сьогодення – модель поширена у 

закладах, які займаються навчально-виховною діяльністю. Друга модель – 

трансформація наявних інституцій, технічне пристосування до нових умов 
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існування й діяльності. Модель є спонтанною реакцією на появу проблеми. 

Третя модель – імітація змін. [246] 

При цьому акцентується увага на тому, що в освітній галузі України 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. більш поширеними є, на жаль, друга і третя 

моделі. Забезпечення ж сталого розвитку країни, вихід її на щабель 

розвинених країн світу потребує більшої ваги першої і другої моделей 

змін. Тобто затребуваними стають саме оновлення моделей освітньої 

діяльності та вдосконалення професійної підготовки. Це стимулює пошук 

у сфері освіти таких стратегій підготовки фахівців, рівень професійних 

якостей яких дозволяв би реальне швидке реагування на виклики 

інформаційного суспільства. У сфері педагогічної освіти парадигма такого 

оновлення має охоплювати вищі педагогічні навчальні заклади і 

орієнтуватися на підготовку конкурентоздатного сучасного вчителя, який в 

умовах постійного розвитку інформаційних технологій буде спроможний 

демонструвати сучасне бачення власного предмету, застосовувати сучасні 

методи навчання, залучати існуючі програмні засоби для поліпшення 

якості навчального процесу, зацікавлювати молодь своїм предметом, 

нарощувати професійну досконалість і власний інтелектуальний, 

технологічний і творчий потенціал. 

Розв’язання означених тез вимагає детального аналізу останніх 

напрацювань у сфері підготовки вчителя математики і виокремлення з них 

таких, які становитимуть підґрунтя для визначення шляхів формування 

професійної готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ. З 

цією метою нами проведено аналіз дисертаційних робіт з проблематики 

нашого дослідження.  

З’ясовано, що професійну підготовку вчителя математики 

досліджують у різних напрямах (табл. 3.1). Аналіз наведених 

дисертаційних робіт, а також науково-методичних монографій, збірників 

наукових робіт в галузі педагогіки, психології, методик навчання дозволяє 
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виокремити тенденції гуманітаризації, фундаменталізації, інформатизації 

математичної освіти.  

Таблиця 3.1 

Напрями дослідження проблеми підготовки вчителя математики 

Напрям Автор Рік Тематика дослідження 

Аспекти 

професійної 

підготовки 

вчителя 

математики 

Моторіна В.Г. 2005 

Дидактичні і методичні засади 

професійної підготовки майбутніх 

учителів математики у вищих 

педагогічних навчальних закладах 

[247] 

Семенець С.П. 2011 

Теорія и практика розвиваючого 

навчання у системі методичної 

підготовки майбутніх учителів 

математики  [248] 

Коростіянець Т.П. 2013 

Теорія і практика професійної 

підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних 

дисциплін за індивідуальними 

освітніми траєкторіями [249] 

Самойленко О.М. 2014 

Теоретичні і методичні засади 

підготовки бакалаврів-учителів 

математики за дистанційною 

формою навчання [250] 

Питання 

фундаменталізації 

та гуманітаризації 

математичної 

освіти 

Лаврентьєв Г.В. 2001 

Гуманітаризація вищої 

математичної освіти на основі 

блочно-модульного підходу [251] 

Ковтонюк М.М. 2011 

Фундаменталізація професійної 

підготовки майбутнього вчителя 

математики-бакалавра [252] 

Формування 

фахових якостей 

вчителя 

математики 

Раков С.А. 2005 

Формування математичних 

компетентностей учителя 

математики на основі 

дослідницького підходу в навчанні 

з використанням інформаційних 

технологій [188] 

Петрук В.А. 2008 

Теоретико-методичні засади 

формування базових професійних 

компетенцій у майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей [253] 

Аспекти 

інформатизації 

математичної 

освіти 

Капустіна Т.В. 2001 

Практика створення і застосування 

у педагогічному ВНЗ НІТ на основі 

комп’ютерної системи Mathematica 

[189] 

Тріус Ю.В. 2005 

Комп’ютерно-орієнтовані 

методичні системи навчання 

математичних дисциплін у вищих 

навчальних закладах [193] 

Рагуліна М.І. 2008 
Комп’ютерні технології в 

математичній діяльності педагога 
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Напрям Автор Рік Тематика дослідження 

фізико-математичного спрямування 

[254] 

Мартиросян Л.П. 2010 

Теоретико-методичні основи 

інформатизації математичної освіти 

[36] 

Горошко Ю.В. 2013 

Система інформаційного 

моделювання у підготовці 

майбутніх учителів математики та 

інформатики [255] 

Проблема 

формування 

професійної та 

інформаційної 

культури вчителя 

математики 

Михалін Г. О. 2004 

 Формування основ професійної 

культури вчителя математики у 

процесі навчання математичного 

аналізу [256] 

Рамський Ю.С. 2013 

Методична система формування 

інформаційної культури майбутніх 

учителів математики [33] 

Лаврентьєва О.О. 2015 

Теоретичні і методичні засади 

розвитку методологічної культури 

майбутніх учителів природничих 

дисциплин у процесі професійної 

підготовки [257] 

 

Зупинимося на цьому більш детально. 

Г. Лаврентьєв [251], аналізуючи гуманітаризацію вищої 

математичної освіти на основі блочно-модульного підходу виходить з 

основних  положень синергетики, де: 1) особистість сама формує межі 

свого розвитку; 2) розвиток особистості не є стихійним процесом, він 

допускає виважене і делікатне регулювання; 3) керуючий вплив має бути 

гуманним за своєю суттю, вважаючи свідомість головною особистісної 

цінністю; 4) управління процесом навчання має бути спрямоване на 

самоорганізацію індивіда, сприяти його розвитку, отже, бути 

технологічним; 5) навчання і виховання у ВНЗ повинні бути спрямовані на 

соціальний саморозвиток людини, сприяти становленню студентів як 

професіоналів, підвищувати їхню соціальну адаптивність, всіляко 

розвивати та ініціювати їх творчу активність – і робить висновок про те, 

що гуманітаризація математичної освіти сприймає особистісний та 

професійний розвиток студента як головну мету, а критеріями ефективної 
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організації професійної освіти виступають ключові характеристики 

професійної підготовки.  

Автор зазначає, що інформація як невичерпний, поновлюваний 

ресурс людства перетворилася на головну цінність, а тому процес 

інформатизації не міг не торкнутися математики як науки, що становить 

основу інформатики. Стратегічною метою вищої математичної освіти 

стало підвищення інтелектуального потенціалу фахівців усіх профілів, 

оскільки саме фахівець-професіонал є головним багатством країни в 

інформаційно-технологічному суспільстві, а проблема якості підготовки 

вчителя математики стає провідною. Вирішення проблеми можливе тільки 

на базі ґрунтовної фундаментальної підготовки, а процеси – 

фундаменталізація профільних і профілізація фундаментальних дисциплін 

– здатні забезпечити побудову цілісного вирішення проблеми в 

пізнавальній та професійній діяльності студентів. Такий підхід, на думку 

автора, дозволяє сформувати у майбутніх учителів міждисциплінарні 

знання й уміння для комплексного вирішення професійних завдань. 

У роботі В. Моторіної [247] обґрунтовано концептуальні засади 

діяльності вищих навчальних закладів з реформування шляхів, умов і 

засобів професійної підготовки учителів математики в умовах 

реформування освітньої галузі. Науковцем запропоновано структурно-

змістову модель професійної підготовки вчителя математики й 

обґрунтовано доцільність її функціонування в умовах модернізації освіти в 

Україні, розроблено педагогічну технологію навчання майбутніх учителів 

математики, особливостями якої є інтеграція, цілісність змісту і 

діяльнісний підхід до професійної підготовки.  

Про використання програмних засобів математичного спрямування у 

контексті інформатизації та інтелектуалізації освіти йдеться в роботі 

Т. Капустіної [258]. На її думку, інформатизація освіти як процес 

забезпечення сфери освіти методологією і практикою розробки та 

оптимального використання сучасних інформаційних технологій ініціює: 
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1) удосконалення механізмів управління системою освіти на основі 

використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної 

інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних 

мереж; 2) створення методичних систем навчання, орієнтованих на 

розвиток інтелектуального потенціалу учня, на формування умінь 

самостійно здобувати знання, здійснювати різноманітні види діяльності з 

обробки інформації; 3) створення і використання комп’ютерних 

навчальних, тестувальних, діагностичних методик набуття, контролю і 

оцінки рівня знань учнів.  

Поряд з описом методики впровадження інформаційних технологій у 

підготовку вчителів математики (зокрема, СКМ) автором сформульовані 

принципи системного введення комп’ютерних математичних систем у 

навчальний процес університету: принцип нових завдань; принцип 

системного підходу; принцип максимальної розумною типізації проектних 

рішень; принцип безперервного розвитку системи; принцип єдиної 

інформаційної бази. 

У роботі В. Кондратьєва [259] представлена концепція 

фундаменталізації професійної підготовки в галузі математичної освіти 

базується на спрямованості фундаменталізації технологічної освіти на 

посилення фундаментальних складових технологічних дисциплін у 

взаємодії таких принципів: науковості, системності, цілісності, наступності 

і неперервності. Засобом фундаменталізації виступає безперервна 

математична підготовка, що формує системні підходи і мову 

міждисциплінарного спілкування. 

У дослідженні В. Майєра [260] наголошується на поступовій 

інформатизації математичної, і особливо геометричної освіти завдяки 

появі потужних інформаційних засобів та мов програмування. Автором 

обґрунтовано положення, що при навчанні геометрії у педагогічному 

університеті пріоритет у виборі комп’ютерних засобів має бути наданий 

таким інструментам пізнання, які є активним середовищем навчання. 
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Науковець теоретично обґрунтовує та експериментально підтверджує, що 

програмування, і зокрема, його графічні можливості, а також програмні 

засоби математичного спрямування являють собою ефективні інструменти 

пізнання при вивченні геометрії.  

У дисертаційному дослідженні С. Ракова [29, с.26] відзначено 

потребу інформатизації математичної галузі знань, наголошено на появі 

нової парадигми математичної освіти: «Діалектика розвитку методології 

навчання є рухом від передавання системи знань від викладача до студента 

до самостійного конструювання студентом особистої системи знань у 

навчальному процесі на основі дослідницьких підходів у навчанні. При 

цьому функції викладача перетворюються з функції демонстратора 

готових теорій у менеджера процесу пошуку та конструювання нових 

знань, а функції студента – з реципієнта готових теорій до активного 

конструктора власної системи знань». На його думку, це зумовлює нову 

парадигму навчального процесу, де активними співтворцями знань стають 

і студенти, і викладачі. 

Ю. Тріус [261] доводить, що «… складний, багатоаспектний і 

тривалий процес інформатизації залежить від комплексного вирішення 

ключових проблем: «створення необхідної матеріально-технічної бази, 

відповідного комунікаційного, програмного, організаційного, кадрового, 

науково-методичного забезпечення, формування такого рівня професійної 

та інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу, який би 

задовольняв вимоги інформаційного суспільства». 

Сучасну освітню парадигму вчений розглядає у тріаді: «студент – 

інформаційні ресурси і технології – викладач», яка реалізується на основі 

діяльнісного підходу, активних та інтерактивних методів навчання, 

упровадження сучасних педагогічних технологій у контексті адекватних 

особистісно-орієнтованого і гуманістичного підходів та реалізації 

«положення про те, що існуючі й майбутні інноваційні педагогічні 

технології і методи не можна реалізувати без широкого використання 
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інформаційних технологій, передусім комп’ютерних і телекомунікаційних, 

оскільки саме з їх використанням можливо у повній мірі розкрити 

дидактичні функції цих технологій і методів, реалізувати потенційні 

можливості їх використання». 

Ю. Тріус [262] акцентує також увагу на тому, що запровадження 

комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики у ВНЗ не вирішує 

певні освітні проблеми сучасності. Серед таких проблем:  

- «питання про вплив процесів інформатизації та інтелектуалізації 

суспільства, економічних, соціальних й інших проблем інформаційного 

суспільства на зміст математичної та інформаційно-комп’ютерної 

підготовки майбутніх математиків»; 

- проблема формування «інформаційної культури всіх учасників 

освітнього процесу, оскільки без вирішення цих питань на рівні ВНЗ 

неможливо забезпечити систематичне і комплексне використання ІКТ у 

навчальному процесі, зробити його комп’ютерно-орієнтованим». 

Інформаційну культуру Ю. Тріус трактує як складову частину 

загальної культури, що «орієнтована на інформаційне забезпечення 

діяльності людини, яка відображає досягнутий рівень організації 

інформаційних процесів, рівень ефективності створення, збирання, 

зберігання, опрацювання, подання i використання різноманітних 

відомостей, що забезпечують цілісне бачення світу, його моделювання, 

передбачення наслідків рішень, які приймаються людиною». 

М. Жалдак [263] вважає, що для сучасного вчителя це питання є 

надважливим. У контексті підготовки вчителя математики відомий 

дослідник окреслює компоненти інформаційної культури: 

- уміння « будувати інформаційні моделі досліджуваних процесів і 

явищ, аналізувати їх за допомогою сучасних ІКТ та інтерпретувати 

отримані результати…»; 
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- «володіння знаряддєвими застосуваннями ЕОМ, систем 

опрацювання текстових, числових і графічних повідомлень і даних, баз 

даних і знань, предметно-орієнтованих прикладних систем…».  

- «здатність людини, яка володіє необхідним інструментарієм, 

передбачати наслідки власних дій…»; 

- «розуміння сутності математичного моделювання, адекватності 

моделі досліджуваному явищу, коректності постановки задачі, стійкості 

методу розв’язування та відповідного алгоритму, впливу похибок на 

результати обчислень, володіння елементами обчислювальної та 

програмістської культури»; 

- «вміння використовувати сучасні ІКТ для підготовки, супроводу, 

аналізу, коригування навчального процесу, управління навчальним 

процесом і навчальним закладом»; 

- «вміння добирати найбільш раціональні методи і засоби навчання, 

враховувати індивідуальні особливості учнів, їх запити, нахили і 

здібності...». 

Інформатизацію математичної освіти Л. Мартиросян [264] 

характеризує як цілеспрямований організований процес створення та 

використання науково-педагогічних, навчально-методичних, програмно-

технологічних розробок, орієнтованих на досягнення цілей навчання 

математики в умовах реалізації можливостей використання інформаційних 

і комунікаційних технологій з урахуванням педагогічно-ергономічних 

умов безпечного їх застосування.  

Авторка зазначає, що інформатизація у процесі навчання математики 

забезпечує: 1) розвиток особистості суб’єктів навчання за рахунок їх 

залучення до експериментально-дослідної діяльності; 2) формування 

пізнавального інтересу в умовах особистісно орієнтованого навчання 

математики; 3) виконання соціального замовлення суспільства за рахунок 

залучення молоді до використання інформаційних технологій як 

інструментів дослідження в умовах прикладної спрямованості навчання 
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математики; 4) підвищення якості процесу навчання математики за 

рахунок реалізації дидактичних можливостей інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

На думку М. Сподарець, активна інформатизація актуалізує 

проблему зміни парадигми предметної діяльності в інформаційному 

суспільстві, що є «відображенням об’єктивного процесу сучасного 

розвитку науки і практики в умовах бурхливої експансії інформаційно 

комунікаційних технологій» [265]. В інформаційному суспільстві 

змінюються не лише виробництво, а і стиль мислення – актуальними 

стають формалізація, алгоритмізація, візуалізація тощо.  

М. Рагуліна [254] наголошує, що завдяки саме інформатизації освіти 

використання спеціалізованих програмних інструментів, зокрема 

математичних, стає невід’ємною частиною роботи вчителя математики, а 

навички володіння інструментальними засобами – невід’ємним 

складником підготовки цих фахівців. Додатково автором порушується 

питання про оптимальне співвідношення фундаментальних, технологічних 

і гуманістичних компонентів і підходів у організації навчання 

інформатико-математичних дисциплін, створення умов для самостійного, 

діяльнісного освоєння нового досвіду. Також відзначається, що зростає 

потреба у формуванні широкого набору базових і спеціальних компетенцій 

– від фундаментальних знань і методів досліджень до технологічних умінь, 

які забезпечують успішну діяльність учителя математики на ринку праці. 

Поряд з потребою підвищити вимоги до професійно-педагогічної та 

предметної підготовки вчителя математики М. Рагуліна зазначає про те, 

що інформаційні технології ще недостатньо повно відображені у реальній 

математичній діяльності. Пояснює це тим, що ІКТ не сприймається 

освітянами звичним компонентом змісту і структури професійної 

діяльності вчителя, що «не дозволяє ефективно здійснювати формування у 

учнів базових і спеціальних компетенцій для повноцінної реалізації 

математичної діяльності, …проілюструвати роль емпіричних (поряд з 
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теоретичними) методів вирішення реальних практичних завдань за рахунок 

засобів візуалізації та застосування комп’ютерних програм у розв’язанні 

математичних задач, підвищити швидкість засвоєння і глибину сприйняття 

навчального матеріалу, сформувати системне алгоритмічне мислення, 

підвищити роль математичного та комп’ютерного моделювання як ідейної 

основи і реальної практичної мети математичної освіти» [254]. 

У тренді гуманітаризації освіти виконана робота А. Дорофеєва [266]. 

Автор пропонує концепцію багатовимірної математичної підготовки 

майбутнього вчителя, яка ґрунтується на принципах багатовимірності, 

професійно-педагогічної спрямованості, модульності, міжпредметності та 

універсальності, єдності математичного та професійного мислення, 

моделювання та творчої самореалізації. Особливий акцент автора – на 

потребі забезпечити міжпредметні зв’язків математики з іншими 

дисциплінами, забезпечити прикладну спрямованість знаково-символьної 

діяльності і обов’язковий моніторинг відповідності змістового і 

процесуального наповнення математичних дисциплін цілям професійного 

становлення майбутнього вчителя математики для отримання 

гарантованого результату навчання. 

У дисертаційному дослідженні М. Солдатенка [267] зазначається про 

зміну функції викладача і вчителя, який сьогодні є не скільки 

інформатором, скільки організатором, консультантом, співучасником 

процесу пізнання, що вимагає їх спеціальної підготовки до професійної 

діяльності, у тому числі стосовно передавання знань. Таке передавання 

може і має спиратися в інформаційному суспільстві на комп’ютерні 

технології і засоби. Дослідник зазначає, що саме у загальноосвітніх 

навчальних закладах мають формуватися «…перші уміння, перші бажання 

і так званий смак до знань» [267, с.32].  

У іншій своїй роботі автор стверджує, що у випадку відображення 

змісту гуманітарних видів знань текст є домінуючим і адекватно фіксує 

цей зміст, але у випадку науково-технічного знання найбільш суттєва 
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інформація подається через креслення, схеми, технічні рисунки, формули, 

діаграми, графіки тощо, а текст тут має сполучну функцію для розуміння 

використаних позатекстових форм і робить висновок про те, що «…щоб 

суб’єкт учіння міг найбільш легко, повно і зрозуміло засвоїти потрібну 

йому інформацію, необхідно подбати про вдосконалення форм 

пред’явлення останньої» [268, с.7]. 

А тому у контексті нашого дослідження відзначаємо потребу у 

підготовці такого вчителя математики, який би міг використовувати 

спеціалізовані програмні засоби для передавання або подання 

математичних знань не скільки текстовою, скільки іншими формами. 

У роботі Г. Михаліна [269] акцентується особлива увага на 

формуванні професійної культури майбутнього вчителя математики, яка 

включає інформаційну складову. Ним запропоновано авторську методичну 

систему навчання, яка забезпечує підвищення рівня професійної культури 

вчителя і яка спирається на різні форми і методи навчання, але автором 

окремо наголошується на виваженому використанні сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання і акцентується увага на 

можливих помилках, які можуть бути допущені при недостатньо 

сформованому рівні математичної культури поряд з використанням 

комп’ютерних засобів.  

Усвідомлюючи проблеми і потреби, які несе інформатизація та 

інтелектуалізація у сферу математичної освіти І. Роберт [270, с.2] 

стверджує, що наразі варто опікуватися «...методологією, технологією та 

практикою розробки та оптимального використання інформаційних 

технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей 

навчання і виховання і використовуваних в комфортних і 

здоров’язберігаючих умовах». 

Проведений аналіз досліджень дає підстави виявити тенденції у 

галузі сучасної математичної освіти.  
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1. Математична галузь знаходиться під особливим впливом 

інформаційних технологій. Цей вплив виявляється у появі спеціалізованих 

математичних комп’ютерних засобів, поширенні математичних 

інформаційних ресурсів, використанні комп’ютерних середовищ для 

організації навчання математики тощо. Затребуваними є діяльнісні та 

компетентісні підходи і особлива увага до розвитку інтелектуального 

потенціалу особистості як головного багатства країни в інформаційному 

суспільстві. Це стає провідною ідеєю сучасної математичної освіти, а отже, 

проблема якості підготовки сучасного вчителя математики набуває 

особливої актуальності.  

2. До передумов виникнення потреби у формуванні професійної 

готовності вчителя математики використовувати ЗКВМЗ важливо 

віднести:  

- інформатизацію суспільства і освітньої галузі; 

- інтеграцію науки і практики завдяки активному використанню ІТ; 

- запит на інтелектуалів з навичками мислення високого рівня, які 

використовують ІТ як інструмент досягнення цілей; 

- інтенсифікацію навчання; 

- орієнтацію на особистість та її компетентність в обраній галузі; 

- усвідомлення потреби навчатися протягом життя і бути 

конкурентоспроможним на ринку праці; 

- «моду» на самоосвіту, самовдосконалення і самореалізацію особистості 

в соціумі на базі ІТ 

3. Означені процеси зумовлюють особливі вимоги щодо 

підготовки вчителя математики до використання ЗКВМЗ у професійній 

діяльності: 

- володіння інформатико-математичними знаннями, операційними 

уміннями і професійними навичками, які забезпечують ефективність 

навчання математики; 

- мотивація на використання ЗКВМЗ у навчанні математики; 
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- володіння інструментарієм ЗКВМЗ; 

- наявність стійкої потреби у використанні ЗКВМЗ при розв’язуванні 

математичних задач і професійних завдань; 

- творча спрямованість використання ЗКВМЗ; 

- високий рівень рефлексії до впровадження ЗКВМЗ 

4. З урахуванням тенденцій інформатизації, інтелектуалізації та 

гуманітаризації математичної освіти вирішення проблеми можливе з 

урахуванням розвитку інформаційних технологій, запитів суспільства на 

формування оновленого стилю мислення молоді (актуальними стають 

формалізація, алгоритмізація, систематизація, узагальнення, візуалізація і 

т.д.), особистісні якості і уподобання кожного суб’єкта навчання.  

5. Усе зазначене неможливе без визначення стратегії якісної 

підготовки сучасного вчителя математики, яка, окрім фундаментальності 

інформатико-математичних знань, забезпечить формування технологічних 

умінь використовувати математичний комп’ютерний інструментарій.  

 

3.2. Методологічні підходи у формуванні професійної готовності 

вчителя математики до використання ЗКВМЗ 

Стратегія якісної підготовки фахівця вимагає обґрунтування 

відповідних положень, тому зупинимося на педагогічних концепціях і 

визначимо концептуальну основу проблеми нашого дослідження.  

Педагогічною концепцією називають «складну, цілеспрямовану, 

динамічну систему фундаментальних знань про педагогічний феномен, що 

повно і всебічно розкриває його сутність, зміст, особливості, а також 

технологію оперування з ним в умовах сучасної освіти» [271]. 

І. Андрущенко, О. Вусатюк, С. Линецький та А. Шуба зазначають, що 

кожна концепція має містити «зміст відповідних категорій, ідей, норм, 

соціокультурний зміст та аксіологічні висловлювання, які розкривають 

розуміння тих чи інших наукових тверджень, висловлювання, які 
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відтворюють цілісність об’єкта знань, висловлювання, які пояснюють 

процес втілення знань в практичну діяльність людини» [272, с.439]. 

У педагогіці концепція визначається переважно як «основоположний 

задум, ідея педагогічної теорії, яка демонструє спосіб побудови системи 

засобів навчання та виховання на основі цілісного розуміння сутності цих 

процесів. Вона є стратегією педагогічної діяльності, визначаючи розробку 

відповідних теорій» [273, с.216]. 

У підручнику М. Буланової-Топоркової педагогічна концепція 

розуміється як одна із форм проектування, де наводиться основна ідея, 

провідний задум, вихідні теоретичні принципи розбудови педагогічної 

системи [274, с.123]. 

Є. Шиянов і С. Бобришов у роботі [275, с.13] стверджують, що 

педагогічна концепція та педагогічна теорія генетично пов’язані і дуально 

відображають структуру, стратегії та логічні етапи опису педагогічної 

діяльності. На їхню думку, концепція є основою педагогічної теорії і 

виконує функцію попереднього теоретичного опису. У межах однієї теорії 

може існувати кілька концепцій. Зокрема, ними згадано гуманістичну 

педагогіку, яка представлена різними концепціями: психолого-

педагогічною концепцією особистісно орієнтованого виховання 

(І. Якіманська), аксіологічною концепцією особистісного виховання 

(І. Котова, А. Петровський, Є. Шиянов), дидактичною моделлю 

особистісно орієнтованої освіти (В. Сєріков), проектною моделлю 

особистісно орієнтованого навчання (Н. Алєксєєв) і т.д. 

Досліджуючи феномен педагогічної концепції, М. Боритко зазначає, 

що характерними ознаками концепції є її стислість (можливість 

відтворення навіть у екстреній ситуації), логічність (несуперечливість та 

узгодженість положень), завершеність (всеохоплюючий і універсальний 

опис вирішення проблеми), обґрунтованість (вивірені за результатами 

теоретичного аналізу закономірності), конкретність (динамічна прив’язка 

до конкретних умов педагогічної діяльності), доступність (простота опису і 
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розуміння ідеї усіма суб’єктами навчального процесу) [276, с.166]. Аналіз 

закордонних видань у контексті тлумачення терміну «концепція» виявив 

одностайність у тому, що концепція – це думки чи ідеї про щось [277; 278; 

279]. 

Припускаємо, що педагогічну концепцію важливо розглядати як 

категорію педагогіки, для якої визначальною характеристикою є ідея або 

задум. Провідною ідеєю нашої концепції є усвідомлення сутності 

професійної готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ як 

важливого компонента його професійного становлення, який ґрунтується 

на єдності та взаємозв’язку її особистісної, когнітивної, процесуальної та 

рефлексивної складових.  

Реалізація такої концепції зумовлює важливість обгрунтування ідей 

дослідження на методологічному, теоретичному та технологічному рівнях. 

Методологічні основи формування професійної готовності вчителя 

математики використовувати ЗКВМЗ відображає взаємозвязок і взаємодію 

різних підходів загальнонаукової і конкретно-наукової методології у 

контексті проблеми дослідження. 

Зупинимося на них більш детально. 

Системний підхід. Системний підхід передбачає сприйняття 

готовності до використання ЗКВМЗ як цілісної динамічної системи, 

системний характер її формування, дослідження особистості майбутнього 

вчителя як відкритої системи для формування такої готовності. 

Послідовники системного підходу (В. Афанасьєв [280], В. Беспалько 

[281], М. Каган [282] та ін.) зазначають, що такий підхід охоплює 

проблему з усіх боків її дослідження і дозволяє розглядати процес 

формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання 

ЗКВМЗ як динамічну систему з усіма її властивостями, особливостями та 

закономірностями. Система досліджується як єдине ціле, де враховуються 

внутрішні зв’язки між елементами та зовнішні зв’язки елементів системи з 

іншими системами і об’єктами. До якісних характеристик системи 
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формування професійної готовності вчителя математики відносять: 

цілісність, структурність, системність, взаємозв’язок навчання в 

університеті і професійного середовища, ієрархічність, наступність.  

Формування професійної готовності вчителя математики до 

використання ЗКВМЗ з позицій системного підходу сприймається нами у 

двох аспектах. По-перше, це педагогічна система, яка складається з 

упорядкованої сукупності функціонально однорідних, взаємопов’язаних 

компонентів, що обумовлюють специфічне середовище, в умовах якого у 

майбутніх вчителів математики виникають нові, професійно значущі 

якості для ефективного використання ЗКВМЗ. По-друге, це складне явище, 

яке включає організаційну, педагогічну і професійно зумовлену складові, 

кожна із яких містить специфічний набір системних характеристик. 

У нашій інтерпретації системний підхід обумовлює формування 

професійної готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ як 

цілісний педагогічний процес з характерними ієрархічністю, наступністю, 

структурною і взаємною залежністю із професійним середовищем, який 

дозволяє виділити відповідні компоненти готовності та їх взаємозв’язки. 

Інтегрований підхід (І. Бех [283], К. Колєсіна [284], А. Миронов, 

В. Моргун [285] та ін.) сприймаємо як основу для поєднання і 

взаємопроникнення інформатичних і математичних знань та технологічних 

умінь, які в комплексі забезпечують достатній рівень володіння 

спеціалізованими засобами математичного спрямування. Такий підхід, на 

наш погляд, сприятиме появі нових метапрофесійних якостей майбутнього 

вчителя математики, здатного перености одержані системні знання і 

методи в різні галузі знань і сфери власної діяльності. 

Загалом, інтегрований підхід в освіті сприяє формуванню цілісного 

бачення проблеми, її системному сприйняттю. У контексті підготовки 

вчителя математики під таким підходом розуміємо природне поєднання 

дисциплін інформатико-математичного, природничого, технологічного 

циклів і професійного орієнтованих дисциплін, активізацію пізнавальної 
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діяльності за рахунок їхньої прикладної спрямованостя шляхом 

встановлення міжпредметних і надпредметних звязків. Такий підхід, як 

правило, сприяє пожвавленню і зацікавленості навчанням. 

У сенсі нашого дослідження бачимо використання інтегрованого 

підходу як об’єднуючої ланки математики та інформаційних технологій, 

що сприяє появі нової якості інформатико-математичних знань та 

технологічних умінь у майбутнього вчителя математики.  

Компетентісний підхід. Такий підхід розглядаємо як основу 

діяльнісної підготовки майбутнього вчителя до використання ПДМ.  

Компетентісний підхід, як зазначають Н. Бібік, Л. Ващенко, 

О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, 

С. Трубачева 286, О. Заблоцька 287, С. Скворцова 288, В. Шадриков 

289, В. Ягупов і В. Свистун 290 та ін., у тому числі В.Адольф [291], 

І. Зімняя [292], А. Хуторской [293] та ін., у навчанні зосереджується на 

набутті та розвитку здатностей суб’єкта навчання розв’язувати професійні 

завдання різного рівня складності на основі наявних знань та умінь. 

Оскільки компетентність можна характеризувати і як сукупність 

здібностей до реалізації власного потенціалу при розв’язуванні різного 

роду задач, через них визначаються і ініціативність, здатність до роботи у 

колективі, уміння вчитися, оцінювати, аналізувати та робити висновки. 

Усвідомлення прогресивних ідей цього підходу регулярно 

обговорюється на рівні Ради Європи [294; 295; 296; 297; 298]. Зокрема, 

описані п’ять ключових компетентностей, серед яких окремими групами 

виділені компетентності, що пов’язані з динамічною інформатизацією 

суспільства, тобто володіння інформаційними технологіями, усвідомлення 

потреб у їх застосуванні, слабких і сильних їх сторін тощо, а також 

здатність навчатися протягом життя як підґрунтя неперервного особистого, 

професійного та соціального зростання. Це забезпечує підґрунтя для 

інтеграції процесів інформатизації та компетентісного підходу визначає 

важливий напрям вдосконалення сучасної освіти 
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В. Адольф [299] зазначає, що формування компетентностей є 

найбільш актуальною проблемою сучасної педагогічної освіти, і вирішити 

її неможливо без формування, у тому числі, знань у психолого-

педагогічній галузі та у галузі методики використання засобів навчання, 

які залучаються до розв’язування як типових, так і нетипових завдань.  

Інтерпретувати компетентісний підхід можна інтеграцією 

мобільності і варіативності знань з уміннями гнучко використовувати 

відомі методи опрацювання даних та обов’язковим критичним поглядом 

щодо одержаного результату. Згаданий підхід активно протистоїть 

традиційному предметному навчанню, де на першому плані – трансляція і 

засвоєння знань, дворівневій системі оцінювання (знає – не знає), 

примусовим формам в організації навчання. 

На думку М. Рагуліної [254], домінуючим чинником, який визначає 

напрям удосконалення сучасної педагогічної освіти, є інтеграція 

інформатизації та компетентісного підходу, де ІКТ-компетентність 

сприймається як важлива особистісно-діяльнісна характеристика вчителя 

математики. Дійсно, разом з поглибленням знань і практичних навичок 

роботи з програмними засобами «щільність» їх застосування буде 

зростати, тому варто очікувати, що компетентісний підхід змусить усе 

більше заповнювати шкільну математику, а отже, і предметну математичну 

сферу підготовки вчителя математики, методами та навичками 

застосування математичних систем на регулярній основі, тобто сприймати 

комп’ютерний інструментарій та його опанування частиною обов’язкової 

математичної освіти.  

Таке розширення інструментарію математики та інформатики у 

шкільній та педагогічній освіті може стати дієвим способом актуалізації 

методології комп’ютерного математичного моделювання, реального 

втілення діяльнісного підходу до навчання, формування в учнів розуміння 

ролі математики як засобу вирішення практичних завдань.  
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На думку М. Сподарець, обов’язковим компонентом професійної 

компетентності сучасного вчителя є їхня ІКТ-компетентність, що 

«орієнтована на практичне використання інформаційних та 

комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності і не зводиться 

лише до оволодіння компонентами комп’ютерної грамотності». ІКТ-

компетентність є особистісно-діяльнісною характеристикою вчителя, 

підготовленого до мотивованого і звичного використанню всієї сукупності 

і різноманітності комп’ютерних засобів і технологій [265].  

Цієї ж позиції дотримується і Е. Хеннер, який трактує інформаційно-

комунікаційну компетентність вчителя як «сукупність знань, навичок і 

вмінь, що формуються в процесі навчання і самонавчання інформатики та 

інформаційних технологій, а також здатність до виконання педагогічної 

діяльності за допомогою інформаційних технологій. Відповідно до цього, 

ВКК складається з трьох компонентів: знати, вміти користуватися, вміти 

застосовувати в навчальній діяльності» [300, с.29]. 

У дослідженні С. Ракова [188, с.20] зазначено, що 

«…компетентностей можна набути лише своєю особистою активною та 

продуктивною діяльністю, особистою творчістю, особистим досвідом 

через пізнання соціального досвіду, його критичне осмислення, через своє 

неповторне особисте буття». Підґрунтя математичної компетентності 

складає володіння математичним методом. «…це вміння бачити та 

застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод 

математичного моделювання, уміння будувати математичну, зокрема, 

комп’ютерну модель, досліджувати її методами математики з 

використанням сучасних ІКТ, інтерпретувати отримані результати, 

оцінювати похибки обчислень».  

Математична компетентність учителя математики передбачає 

«…технологічну компетентність, зміст якої визначено як володіння 

сучасними комп’ютерними математичними системами, передусім 

пакетами комп’ютерної алгебри та комп’ютерної геометрії для побудови 
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комп’ютерних реалізацій математичних моделей і використання їх для 

знаходження точних або наближених розв’язань задач та їх дослідження».  

При такому підході результат професійної готовності сприймається 

як цілісна система ознак готовності до здійснення певних видів діяльності. 

Особливого значення набуває практичний аспект підготовки. У контексті 

нашого дослідження компетентісний підхід сприймаємо як один із 

важливих у системі теоретико-практичної підготовки вчителя математики 

та формуванні у нього готовності використовувати ПДМ саме з позицій 

практики навчання: використання ПДМ під час викладання предметів 

математичного циклу, заглиблення у професійне середовище через роботу 

проблемних груп, навчальних практик і практикумів, участь у роботі 

спеціальних лабораторій, виконання практично значущих проектів, 

індивідуальних робіт, підготовка доповідей і т.д. Компетентісний підхід 

забезпечує усвідомлення професії вчителя математики як сукупності 

інформатико-математичних, психолого-педагогічних і технологічних 

компетентностей, що разом характеризують професійну готовність 

майбутнього вчителя математики до використання ПДМ.  

Акмеологічний підхід. Акмеологічний підхід, як зазначають його 

послідовники А. Деркач [301], Н. Кузьміна [302], В. Кушнір [303], 

Є. Степанова [304], спрямований на вдосконалення і корекцію професійної 

діяльності, забезпечує керування індивідуальним професійним розвитком 

майбутнього вчителя, орієнтує його на постійне самовдосконалення і 

здатність до самореалізації, саморегуляції і самоорганізації. 

Акмеологічний підхід забезпечує розвиток особистості педагога через 

органічну єдність процесів професійного виховання, соціалізації, а також 

самовиховання і саморозвитку. 

Сучасний вчитель математики має сприймати свою професію як 

інтегроване наповнення соціальних звязків. Педагог має усвідомлювати 

місце інформаційних технологій і ПДМ у системі професійної діяльності, 

знати вимоги, що ставляться до їх використання, орієнтуватися у 
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професійних завданнях і вміти визначати шляхи їх вирішення разом із 

активним залучненням спеціалізованих програмних засобів.  

З використанням акмеологічного підходу на перший план виступає 

розвиток особистісних здібностей професіоналів за умов урахування 

різних аспектів підготовки. Як зазначено у А. Деркач [305], акмеологічний 

підхід в аспекті освіти акцентує увагу на діагностиці й розвитку знань і 

умінь особистості, а у професійному аспекті – на шляхах і результатах 

професійної діяльності через визначення психологічної готовності до 

обраної професії і міри соціальної відповідальності за рівень і якість її 

реалізації та результати.  

Професійний аспект передбачає психологічний і соціальний 

компоненти. Перший – характеризує становлення професійної свідомості, 

другий пов’язаний з формуванням професійних знань, умінь та навичок, 

тобто становлення особистості як суб’єкта професії. Результатом є якісне 

перетворення особистості вчителя математики, що відображається у 

прогресивних змінах підсистем професіоналізму, а саме: у розвитку знань, 

умінь і навичок, у розвитку здібностей і особистісних якостей, власної 

рефлексії, мотивації досягнень, у формуванні професійної моралі, 

міжособистісних стосунків тощо.  

Серед складових професіоналізму – «освіченість, системність та 

аналітичність мислення, вміння прогнозувати розвиток ситуації, 

передбачати результат рішень, вміння мислити масштабно та реалістично 

водночас; комунікативні вміння, навички ефективної міжособистісної 

взаємодії; високий рівень саморегуляції, розвиненість самоконтролю, 

стійкість до стресів; ділову спрямованість, активність, прагнення до 

постійного підвищення професіоналізму; чітку Я-концепцію, реалістичне 

сприйняття своїх здібностей» [306, с.46]. 

У контексті проблематики нашого дослідження акмеологічний підхід 

має стати тією основою формування готовності до використання ПДМ, 

яка забезпечить для майбутнього вчителя математики подальшу рефлексію 
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власної професійної діяльності і діяльності своїх колег з подальшим 

індивідуальним проектуванням самовдосконалення і саморозвитку.  

Діяльнісний підхід. Розглядаємо діяльнісний підхід поряд з 

особистісно орієнтованим і вважаємо його необхідним з огляду на 

діяльнісний характер досліджуваної проблеми – використання ЗКВМЗ у 

професійній діяльності вчителя математики.  

Ще за часів А. Дістервега вважалося, що відомості науки, просто 

переказані учню, – ніщо порівняно з тими результатами, які цей учень 

здобув власноруч. Саме тому такий метод, метод дії, кращий і вирізняється 

з-поміж інших. У цьому полягає принципова відмінність від інших 

підходів – діяльнісний підхід описує діяльність не того, хто навчає, а того, 

хто навчається.  

Ідея аналізу діяльності була описана Л. Виготським: ним уведені 

означення інструментальних операцій, цілі, а пізніше – мотив 

(мотиваційної сфери свідомості) [307]. Пізніше сутність діяльнісного 

підходу, особливості його застосування у вирішенні педагогічних проблем 

були всебічно обґрунтовані у працях П. Гальперіна [308], Н. Тализіної 

[309], В. Давидова [310] та ін. Розкриття структури діяльності педагога 

описано у роботах І. Лернера [311], Є. Машбіца [312], В. Сластьоніна [313] 

та ін.  

На думку О. Леонтьєва, «частина операцій рано чи пізно стає 

функцією машини, а проблема машинізації та автоматизації людської 

діяльності та навчальної зокрема має бути поставлена як проблема 

реалізації операційного компонента діяльності» [314, с.14]. Тому при 

входженні суспільства у інформаційну фазу свого розвитку 

інструментальний аспект педагогічної діяльності набуває домінуючого 

значення, оскільки еволюційне перетворення комп’ютера з об’єкта 

навчальної діяльності у засіб навчання і потім у знаряддя навчально-

пізнавальної діяльності безпосередньо впливає на структуру предметної 

діяльності і перебудовує її компоненти.  
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Інформатизація ставить перед системою підготовки вчителя 

математики завдання, пов’язані з оновленням моделі педагогічної 

діяльності. Слушно зауважує А. Новиков [315], що в умовах 

інформаційного (постіндустріального) суспільства відбуваються зміни в 

організації навчальної діяльності, які стосуються: 

- мотивів – від діяльності педагога як виконавця професійного обов’язку 

до зацікавленості педагога в розвитку учнів;  

- позицій учасників навчального процесу – від педагога, що передає 

знання, до педагога-партнера, що створює умови для самостійного 

навчання;  

- форм, методів, засобів, а також параметрів контролю та оцінки – від 

оцінювання педагогом до самоконтролю і самооцінки. 

Зауважимо, що сучасні нормативні документи, зокрема Державний 

стандарт базової і повної загальної середньої освіти [316] містить 

положення про обов’язковість діяльнісного підходу, який розуміють як 

«спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок 

особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних 

предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну 

самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та 

самоосвіти» та характеризує такий підхід як пріоритетний щодо сучасної 

освітньої політики. 

У нашому дослідженні діяльнісний підхід сприймаємо як 

пріоритетність активної дії у формуванні готовності майбутнього 

вчителя до використання ЗКВМЗ. Використання положень підходу дає 

можливість виявити й розкрити потенціал і можливості майбутнього 

вчителя у процесі залучення комп’ютерного інструментарію до 

розв’язуання математичних задач на різних етапах навчання.  

Нами виділено наступні принципи процесу підготовки майбутніх 

вчителів математики до використання ЗКВМЗ: системності, науковості, 

неперервності, систематичності, інтеграції інформатико-математичних 
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знань, орієнтації на ЗКВМЗ, когнітивної візуалізації, технологічності і 

створення інформаційного середовища. 

Принцип системності навчання ґрунтується на тому, що сприйняття 

і пізнання світу, будь-якої науки у ньому можливе тільки у певній системі. 

Кожна наукова теорія формується через систему базових знань, які 

об’єднані між собою певними зв’язками-властивостями, тому послідовне 

розгортання змісту цих знань і способів діяльності мають забезпечити 

фундамент для засвоєння нової їх частки. Тобто початковий рівень знань 

має виступати фундаментом ефективності засвоєння наступної їх частки. 

Це зумовлює потребу у поступовому вивченні ЗКВМЗ, що базується на 

початковому вивченні інструментарію ЗКВМЗ, подальшому аналізі його 

застосування до розв’язування окремих класів математичних задач, потім 

на прикладах-порівняннях і контр-прикладах використання різних ЗКВМЗ 

для типових задач шкільного курсу математики тощо.  

Додатково урахування принципу системності передбачає, щоб у 

наданні інформації про інструментарій ЗКВМЗ та про його залучення у 

процес навчання математики враховувалися, крім послідовності і 

доступності викладу, ще й зв’язок математики з іншими дисциплінами та 

власний досвід студентів щодо розв’язування задач з використанням 

ЗКВМЗ.  

Ідея реалізації міжпредметних зв’язків має бути закладена ще під час 

складання навчальних планів і робочих програм. Наприклад, у 

навчальному плані підготовки вчителів математики, який передбачає 

формування готовності вчителя до використання ЗКВМЗ, послідовність 

вивчення навчальних дисциплін варто будувати так, щоб вони 

забезпечували спочатку фундаментальну інформатико-математичну 

підготовку (вивчення інформатико-математичних дисциплін, серед яких 

математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія, проективна і 

диференціальна геометрія, диференціальні рівняння і т.д., інформатика, 

програмування, ІКТ і т.д.), яка активно спирається на інструментарій 
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програмних засобів математичного спрямування, у тому числі і ЗКВМЗ, 

потім йшло вивчення ЗКВМЗ як об’єктів навчання, тобто має вивчатися 

інструментарій ЗКВМЗ та його застосування у розв’язуванні різних класів 

математичних задач, а вже потім має йти вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін, серед яких «Методика навчання математики», 

«Інформаційні технології в навчанні математики» тощо. Останні мають 

сприймати ЗКВМЗ уже не як об’єкти для навчання, а як засоби підтримки 

професійної діяльності, інструменти роботи вчителя, які підтримують 

навчання математики і виводять його на якісно новий рівень. 

Використання принципу науковості забезпечує у майбутніх вчителів 

математики формування: теоретичних знань про основні методи і способи 

реалізації математичної діяльності, яка є основою професійної (предметної 

математичної) підготовки майбутніх вчителів математики; знання 

теоретичних основ впровадження інформаційних засобів навчання, які 

формують професійну компетентність вчителя математики у галузі 

використанням ЗКВМЗ. Орієнтація на цей принцип є обов’язковою, 

оскільки спрощення подання навчального матеріалу завдяки 

інформаційним засобам не може відбуватися за рахунок нівелювання 

фундаментальності, системності, логічності предмету математики (знання 

мають відповідати об’єктивній дійсності). Іншими словами, принцип 

науковості та його використання у купі з інструментарієм ЗКВМЗ 

покликані формувати у майбутнього вчителя математики, а отже і у 

підростаючого покоління, механізми логічного мислення для адекватного 

світосприйняття. 

Принцип неперервності вимагає забезпечення постійності і 

послідовності процесу формування професійної готовності майбутніх 

вчителів математики до використання ЗКВМЗ, яка проходить рівні від 

пасивного спостереження за використанням ЗКВМЗ іншими до активного і 

творчого використання інструментів ЗКВМЗ власноруч, що сприяють 

стійкому саморозвитку вчителя математики у галузі впровадження 
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програмних засобів математичного спрямування. Цей принцип 

реалізується поєднанням різних організаційних форм і методів навчання з 

самоосвітою.    

Зазначимо, що постійний розвиток інформаційного суспільства 

зумовлює потребу у навчанні протягом усього життя. У контексті 

підготовки вчителя математики до використання ЗКВМЗ це означає, що 

вчителю потрібно буде весь час відслідковувати появу нових ЗКВМЗ або їх 

оновлених версій, досліджувати теоретико-методичні і практичні аспекти 

залучення ЗКВМЗ до розв’язування окремих типів математичних задач, до 

організації різних форм навчання, вивчати досвід колег і ділитися власним, 

тому завжди актуальною буде проблема неперервної професійної освіти і 

застосування принципу неперервності, які зумовлюють якісний і 

кількісний прогрес в опануванні професійними компетентностями.  

Наше дослідженні спирається на принцип неперервності протягом 

усіх етапів навчання, як основу для послідовного, поступового і 

виваженого засвоєння професійних знань, умінь і навичок, формування 

професійно важливих якостей у галузі використання ЗКВМЗ майбутнім 

вчителем математики.  

Принцип інтеграції інформатико-математичних знань вимагає 

побудови цілісного процесу навчання, де різні галузі знань, зокрема 

інформатики і математики, у контексті професійної освіти будуть 

доповнювати одна одну з породженням якісно нових надпредметних знань 

у галузі застосування ЗКВМЗ. Цей принцип реалізується завдяки 

актуалізації і постійному зверненню до міжпредметних зв’язків між 

розділами математики (алгебри і геометрії, теорії чисел і комбінаторики, 

теорії ймовірностей і геометрії та статистики тощо), математики з 

програмуванням, математики з технологіями, математики зі 

спеціалізованими програмними засобами, а також проникнення методів 

педагогіки до навчання математики, до використання інформаційних 

засобів навчання, програмних засобів математичного спрямування тощо.  
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Іншими словами, врахування принципу інтеграції передбачає 

інтегрований взаємовплив спеціальних дисциплін, які зумовлюють 

формування цілісної системи професійно важливих знань, умінь і навичок, 

та реалізується на базі міжпредметних зв’язків професійно орієнтованих 

дисциплін та спецкурсів і практичної підготовки студентів у галузі 

використання ЗКВМЗ. 

Принцип орієнтації на ЗКВМЗ передбачає моделювання кожної 

навчальної діяльності з орієнтацією на залучення інструментарію ЗКВМЗ 

або акцентуванням уваги на неможливості це зробити. Це, відповідно, 

вимагає змін у пріоритетних підходах до навчання (зі знаннієвого до 

компетентісного), перевагу конструктивних підходів до розв’язування 

математичних задач над аналітичними чи розрахунковими. Реалізація 

цього принципу можлива не лише під час вивчення спецкурсів з 

використання ЗКВМЗ. Його залучення як пропедевтика використання 

комп’ютерного інструментарію під час вивчення математичних дисциплін 

особливо доцільне на таких початкових курсах, де є потрібною яскрава 

динамізація математичних моделей, спрощення чи пришвидшення 

розрахунків, вивчення властивостей об’єктів у їх аналітичному чи 

геометричному поданні. Таке залучення демонструватиме майбутньому 

вчителеві математики потенційні шляхи використання ЗКВМЗ у його 

майбутній професії. 

Принцип когнітивної візуалізації. Використання цього принципу 

передбачає розкриття пізнавальних цілей через виважене унаочнення 

навчального матеріалу, що у контексті використання ЗКВМЗ передбачає 

створення моделей, які у своїй основі використовують візуальні акценти 

(колір, товщина ліній, певні позначки тощо) для представлення основних 

ідей, понять та їх властивостей і сприяють узагальненню та систематизації 

знань про цілі класи об’єктів. 

Цей принцип інтегрований нами з двох підходів: когнітивного і 

візуального, де когнітивний підхід передбачає створення таких навчальних 
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ситуацій, де оптимізується розумова діяльність субєктів навчального 

процесу, стимулюється у них розвиток процесів мислення та 

інтелектуальних операцій; візуальний підхід у навчанні передбачає 

активне використання наочностей. У свою чергу, поєднання таких підходів 

у когнітивно-візуальному підході означає, що навчання (математики чи 

іншої дисципліни) має будуватися на активному і цілеспрямованому 

використанні резервів візуального мислення. Такий підхід передбачає 

перенесення акцентів ілюстративної функції наочності на пізнавальну, а в 

кінцевому рахунку на розвиваючу. [317; 318; 319] 

Нейрофізіологами було зафіксовано функціональну асиметрію 

півкуль головного мозку людини: права півкуля «відповідає» за 

просторове мислення і за образне сприйняття форм, а ліва – за логіку і 

роботу зі знаковими моделями. Причому, як зазначено у [320; 321; 322; 

323; 324; 325; 326], у більшості людей права півкуля випереджає ліву під 

час роботи з новою інформацією. Тому доцільним є посилення наочно-

образної складової навчального матеріалу, і затребуваними стають методи, 

які у своїй основі використовують образне мислення особистості [327; 328; 

329; 330; 331; 332; 333].  

Особливої актуальності ця ідея набуває у навчанні математики, де 

кожне абстрактне поняття, перш ніж буде сформоване, має бути уявлене.  

У психології тривалий час доводили, що наочно-образне мислення є 

нижчим у порівнянні зі словесно-логічним (понятійним) [334], тому 

формалізований підхід до навчання математики вважали більш 

ефективним у підручниках з математики. На уроках математики 

здійснювали швидкий перехід від означень понять до оперування знаками, 

які дублюють ці поняття. Поряд з цим висловлювалися припущення 

(Ж. Адамар, А. Александров, Р. Курант, Д. Гільберт, В. Тихомиров та ін.) 

про важливість образного мислення в засвоєнні математичних понять [335; 

336; 337; 338; 339; 340]. Аспекти залучення образного мислення у 

навчання математики (від науково-популярних робіт до методичних 
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розробок) представлені у роботах М. Башмакова [341], В. Далінгера [342], 

Н. Манько [343; 344] та ін. Розвитку візуального мислення учнів у 

навчанні математики присвячено дослідження Н. Рєзник [345; 346; 347]. 

Принцип когнітивної візуалізації природно пов’язаний з принципом 

наочності. У підготовці вчителя математики та формуванні його готовності 

до використання ЗКВМЗ він передбачає залучення до процесу пізнання 

різних відчуттів, у тому числі і зорового сприйняття навчального 

матеріалу, що залишає у свідомості людини певні образи, уявлення, моделі 

[348; 349; 350]. Саме вони стають основою для розвитку мислення і 

просторової уяви, що конче необхідно як майбутньому вчителю 

математики, так і учням, які під його керівництвом цю математику будуть 

вивчати: «Особливо це стосується дитинства, коли один лише вербальний 

спосіб подачі інформації сприяє формуванню так званого вербального 

типу мислення, що характеризується поверховістю і неповною 

відповідністю між словом і думкою» [351]. 

ЗКВМЗ у своїй основі покликані унаочнювати складні математичні 

конструкції, демонструвати зв’язки між їх елементами, надавати числові 

характеристики, візуально спростовувати чи емпірично підтверджувати 

певні факти. Тому професійне володіння інструментарієм цих засобів 

дозволить вивести навчання математики на сучасний якісно новий рівень, 

що спирається на візуальні математичні образи. Інший аспект 

обґрунтування принципу полягає у прикладах застосування ЗКВМЗ на 

заняттях математики під час навчання в університеті. Такі демонстрації 

дозволяють показати майбутньому вчителю математики шляхи вирішення 

професійних задач, які базуються на використанні ЗКВМЗ. 

Саме з цих міркувань залучення принципу когнітивної візуалізації у 

формуванні професійної готовності вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ важливе і реалізується протягом усього навчального процесу за 

умови активного використання ЗКВМЗ у вивченні інформатико-

математичних дисциплін. 
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Серед аргументів на користь візуальної підтримки у навчанні 

математики додатково наведемо такі. 

Якісні зміни, які відбувалися в освіті протягом століть, зумовлені 

значною мірою виникненням писемності, книговидання, розробкою 

усіляких дидактичних матеріалів, розвитком інформаційних технологій 

тощо. Згадані чинники у своїй основі спиралися на зорове сприйняття та 

візуальне мислення. 

В епоху інформаційного суспільства до 90% інформації передається 

візуальними каналами, оскільки відбулися значні зміни в засобах, які 

реалізують унаочнення інформації і які вплинули на організацію 

навчально-виховного процесу та його вихідні результати. Використовуючи 

різні способи візуального подання даних, великі обсяги інформації можна 

представляти у лаконічній, зручній і логічній формі, що в свою чергу 

сприяє інтенсифікації навчання. Поряд з цим потенціал когнітивної 

візуалізації у галузі математичної освіти реалізується ще не в повній мірі. 

Механізми вербально-логічного відображення не спроможні дати 

можливість дитині уявити дії у візуальній формі, саме тому пізнавальні 

процеси повинні спиратися на когнітивно-візуальні форми представлення 

знань. Це зумовлює інтенсивний пошук візуальних засобів передачі знань 

(знаки, символи, схеми, графи, матриці, таблиці тощо), які б забезпечували 

і стимулювали сприйняття, запам’ятовування, відтворення на високому 

рівні і активізували процес навчання. 

Одним із шляхів вирішення означеної проблеми у навчанні 

математики є використання спеціалізованих програмних засобів, серед 

яких ПДМ мають певні переваги через передбачену розробниками 

динамізацію геометричних конструкцій, візуалізацію алгебраїчних 

залежностей, можливість кольорового подання дидактичних матеріалів, їх 

покрокового відтворення тощо. Тому принцип когнітивної візуалізації у 

формуванні професійної готовності вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ вважаємо одним із головних і сприймаємо його як основу 
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формування не лише інформатико-математичних знань студентів, а й 

підґрунтя для формування професійних навичок створення і використання 

навчального контенту у майбутній професійній діяльності.   

Принцип технологічності. Використання цього принципу передбачає 

усвідомлення процесу формування професійної готовності вчителя 

математики до використанням ЗКВМЗ як процесу технологічного, який 

підпорядкований певній логіці, спирається на методологічні принципи, 

враховує певні правила і закони, та водночас є відкритою системою, 

здатною самовдосконалюватися як загалом, так і частинами, відповідати 

викликам сьогодення і забезпечувати таку підготовку вчителя математики, 

який виконує професійні завдання згідно з нормативними вимогами.  

У інформаційному світі прийнято, щоб усі результати діяльності 

людини (знання, товари, послуги, дані тощо) були певною мірою 

технологічними, тобто такими, що можуть бути використані в межах 

певних правил, неодноразово і з можливістю змін на будь-якому етапі. 

Умова технологічності може бути застосована не лише до виробництва, а й 

до наукових видань, підручників, аналітичних матеріалів тощо.  

На думку М. Телемтаєва [352], це є підґрунтям системної філософії 

діяльності, де описується загальний принцип технологічності, що 

узагальнює поняття технологічності на продукцію всіх видів виробництв – 

управлінського, проектного, освітнього, машинобудівного, наукового 

тощо. Дослідник наводить приклади стосовно освітніх установ і продуктів 

їх діяльності, де зазначає, що: 1) з усього наявного навчально-методичного 

забезпечення, яке узгоджується з вимогами освітньої системи (університет, 

коледж, інститут тощо), має бути обрано найбільш технологічне, тобто 

найбільш ефективне в контексті використання потенціалу професорсько-

викладацького складу цієї освітньої системи для випуску фахівців; 2) з усіх 

наявних стандартів спеціальностей вищої освіти, що відповідають профілю 

освітньої системи (університет, коледж, інститут тощо), мають бути обрані 

найбільш технологічні, тобто такі, що забезпечують найбільш ефективне 
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використання потенціалу професорсько-викладацького складу цієї 

освітньої системи. 

Поширюючи цю думку у сферу інформаційних технологій та їх 

використанням у галузі підготовки вчителя математики і навчання самої 

математики, а також у контексті нашого дослідження, переформулюємо 

твердження М. Телемтаєва:  

 з усіх наявних технологій підготовки вчителя математики мають бути 

обрані найбільш технологічні (ефективні, сучасні, відкриті); 

 з усіх наявних моделей формування готовності вчителя математики до 

окремого виду діяльності мають бути обрані найбільш технологічні 

(найпростіші, зрозумілі суб’єктам навчального процесу, адаптивні до 

інших цілей); 

 з усіх ПДМ мають бути обрані найбільш технологічні (сучасні версії 

програм, які охоплюють максимум тем курсу математики, невибагливі 

до ресурсів, із зрозумілим інтерфейсом тощо). 

Отже, принцип технологічності у процесі формування професійної 

готовності використовувати вчителем математики ЗКВМЗ сприймаємо як 

базу для побудови організаційно-педагогічної моделі, для пошуку 

ефективних технологій напрацювання умінь використовувати 

інструментарій ЗКВМЗ, застосовувати такі засоби для організації різних 

форм роботи учнів під час навчання їх математиці в рамках авторських 

спецкурсів, для розробки ефективних навчально-методичних комплексів, 

які включають робочі програми дисциплін, курси лекцій, завдання до 

лабораторних робіт.   

Принцип створення інформаційного середовища. Використання 

цього принципу розглядається нами як природний шлях організації такого 

процесу формування професійної готовності до використанням ЗКВМЗ 

майбутніх учителів математики, де передбачена гармонійна взаємодія усіх 

суб’єктів навчального процесу через активне використанням 

інформаційних засобів і технологій для підтримки його складових. 
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Інформаційні процеси впливають на всі сторони життєдіяльності 

освітньої системи: на змістову підготовку фахівців, форми і методи 

навчання, на діяльність науково-педагогічних кадрів і допоміжного 

персоналу, на вирішення фінансово-господарських питань, тобто 

визначають систему інформаційних орієнтирів освітньої системи загалом 

[353; 354]. Це середовище, в якому реалізується освітній процес, можна 

розглядати як інформаційне.  

У кожному окремому випадку інформаційне середовище вирішує 

унікальний комплекс завдань. Його розвиток пов’язаний з постійним 

розвитком ІТ і безпосередньо впливає на якість зв’язків усіх процесів, що в 

ньому протікають.  

Формування готовності майбутнього вчителя математики до 

використання ЗКВМЗ – це процес тривалого і водночас послідовного і 

цілеспрямованого створення такого інформаційного середовища, у якому 

накопичення студентом знань, умінь і навичок у галузі використання 

ЗКВМЗ йде послідовно, системно і зорієнтовано на вияв активності 

студента по відношенню до здійснення професійної діяльності з 

використанням ЗКВМЗ, по відношенню до виконання відповідних типових 

навчальних і професійних завдань, по відношенню до прогнозування 

ефективності залучення ЗКВМЗ у майбутню професійну діяльність на 

основі інформаційного підґрунтя, яке забезпечує природне поєднання як 

змісту, так і технологій його опанування.  

Загалом, до складових такого середовища, на думку В. Бикова [355], 

з чим ми погоджуємося, варто віднести: 

- цільову складову, яка характеризує мету і завдання використання 

навчального середовища; 

- змістовно-інформаційну складову, яка визначається змістом 

навчання і характеризується навчально-науковими, навчально-

методичними і навчально-організаційними аспектами; 

- вчительську (викладацьку) складову, яка здійснює орієнтоване на 



176 
 

цілі освіти управління навчально-виховним процесом, що базується «на 

педагогіці толерантності, особистісно орієнтованих методах навчання і 

виховання, … і забезпечує формування і розвиток … знань, умінь і 

навичок, способів продуктивного мислення і пізнання, соціально-значущих 

цінностей і відносин особистісного розвитку, рефлексивно-гуманістичного 

менталітету особистості, здатності до навчання і самонавчання впродовж 

життя тощо»; 

- освітній мікросоціум, склад якого безпосередньо або 

опосередковано впливає на результати навчальної діяльності; 

- систему засобів навчання, яка складається з матеріальних об’єктів, 

що використовують суб’єкти навчального процесу; 

- технологічну складову, яку характеризують обрані технології, 

методи навчання і дидактичні стратегії. 

Уточнюючи систему засобів навчання, згадаємо ПДМ, які 

виступають не лише предметом окремого вивчення в цьому 

інформаційному середовищі, а й інструментом, необхідним для реалізації 

такого середовища для фахової підготовки вчителя математики.  

Отже, принцип створення інформаційного середовища у формуванні 

професійної готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ 

вважаємо одним із суттєвих і сприймаємо його як основу формування не 

лише операційних та технологічних умінь студентів, а і підґрунтя для 

формування професійних навичок створення і використання такого 

середовища у майбутній професійній діяльності.   

Таким чином, вважаємо, що теоретичну основу формування 

професійної готовності вчителя математики використовувати ЗКВМЗ 

складають загально дидактичні (системності, науковості, неперервності, 

систематичності) та специфічні принципи, серед яких: принципи інтеграції 

інформатико-математичних знань, орієнтації на ЗКВМЗ, наочності, зв’язку 

навчання з життям, індивідуалізації, когнітивної візуалізації, 

технологічності, створення інформаційного середовища. Їх дотримання 
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сприятиме якісній підготовці вчителя математики у контексті набуття ним 

професійних знань, умінь та навичок по використанню ЗКВМЗ у 

професійній діяльності. 

Таким чином, враховуючи сучасні тенденції у галузі математичної 

освіти та підготовки вчителів математики, нами обґрунтовано теоретичні 

засади формування професійної готовності майбутнього вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ. 

1. Процес формування готовності майбутнього вчителя математики 

до використання ПДМ має враховувати провідні тенденції інформатизації, 

інтелектуалізації, фундаменталізації та гуманітаризації сучасної 

математичної освіти, забезпечення її неперервності та динамізації змісту як 

власну стратегію розвитку. Тенденція інформатизації як провідний тренд 

життя та розвитку суспільства вимагає активного залучення 

інформаційних засобів, як технічних, так і програмних у сферу фахової 

підготовки кожної особистості. Підготовка вчителя математики має бути 

спрямована не лише на використання ІТ під час навчання, а і на реалізацію 

його як сучасного фахівця інформаційного суспільства, здатного 

сприймати ІТ як інструмент у досягненні цілей. Це зумовлює дуальне 

сприйняття ЗКВМЗ (як об’єктів вивчення і як засобів провадження 

майбутньої педагогічної діяльності у галузі навчання математики) і 

потребу у відповідному їх вивченні.   

Фундаменталізація як загальна тенденція в галузі математичної 

підготовки потребує перерозподілу пріоритетів змісту професійної 

підготовки вчителя математики із вузькоспеціальних, спеціалізованих 

компонентів знань на загальнонаукові, загальноспеціальні, міжпредметні і 

надпредметні, які є основою професіоналізму майбутнього вчителя 

математики у галузі використання ЗКВМЗ. 

Інтелектуалізація математичної освіти має на меті підготовку 

молодого покоління, здатного до формалізації, алгоритмізації, 
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систематизації, узагальнення, візуалізації даних, що здійснюється в тому 

числі завдяки залученню комп’ютерного інструментарію ЗКВМЗ.  

Гуманітаризація, що зумовлена зміною пріоритетів і ролі вищої 

педагогічної школи як соціального інституту, де готують не тільки 

фахівця, а і широкоосвічену особистість, означає необхідність підвищення 

загальнокультурного рівня та рівня інформаційної культури майбутнього 

вчителя математики галузі використання ЗКВМЗ.  

Тенденція неперервності освіти корегує роль вищої школи з «освіти 

на все життя» на «освіту через усе життя», що у контексті роботи вчителя 

математики означає усвідомлення потреби у оновленні уявлень про 

ЗКВМЗ та шляхи їх застосування через постійний розвиток 

інформаційного суспільства знань.  

Тенденція динамізації в освіті як тренд швидкого розвитку 

інформаційного суспільства зумовлює необхідність реагування системи 

підготовки вчителя математики до використання ЗКВМЗ на будь-які зміни 

професійної практики у галузі використання ЗКВМЗ, зміни внутрішніх 

сторін діяльності вищої педагогічної школи. Механізмом динамізації 

виступає узгодження змісту вимог до підготовленості вчителя математики 

із запитами інформаційного суспільства.  

2. Теоретичні засади процесу формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ базуються на 

методологічних підходах, серед яких компетентісний, системний, 

інтегрований, акмеологічний і діяльнісний підходи виділені нами як 

провідні разом з когнітивно-візуальним підходом, який спирається на 

візуальне мислення суб’єктів навчання.  

3. Процес формування готовності майбутніх учителів математики до 

використання ЗКВМЗ підпорядковується загальнодидактичним і 

специфічним принципам: системності, науковості, неперервності, 

систематичності, інтеграції інформатико-математичних знань, орієнтації на 
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ЗКВМЗ, когнітивної візуалізації, технологічності і створення 

інформаційного середовища. 

Процес формування готовності вимагає педагогічно обґрунтованого 

поєднання традиційних технологій та інноваційних підходів до навчання, 

які покликані максимально наблизити теорію навчання з практикою 

майбутньої професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах 

за рахунок впровадження в освітній процес форм і методів активного 

навчання та моделювання професійних ситуацій з використання ЗКВМЗ. 

 

3.3. Механізми зорового сприйняття і візуального мислення  

у формуванні готовності використовувати ЗКВМЗ 

Механізми зорового сприйняття, описані у роботі А. Лурії [356]. 

Наслідуючи їх, опишемо основні механізми сприйняття структур очима 

людини на основі психології образів. 

Ми живемо у світі не окремо узятих точок чи кольорових плям, а у 

світі геометричних фігур, цілісних об’єктів і ситуацій. Структура сітківки 

забезпечує людині не тільки сприйняття окремих ознак, а й сприйняття у 

повному обсязі геометричних форм чи структур та їх кольору. Відповідно 

до основних положень напрямку психології образів зорове сприйняття є 

процесом не асоціації окремих елементів, а цілісним структурно 

організованим процесом, який поєднує в собі зорове сприйняття з 

фізичними процесами. 

Нижче наведемо основні положення психології образів, які 

регулюють сприйняття форми. 

Закон чіткості структури. У відповідності нього сприйняття 

об’єкта людиною характеризується виокремленням у цьому об’єкті 

найбільш чітких за геометричними властивостями структур. Іншими 

словами, якщо суб’єкту представлена складна образна структура, то він 

спочатку вибирає з неї більш чіткі контури, зображення, уточнює 

геометричні властивості. Зокрема, відкриття цього закону вплинуло на 
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оборонні технології, коли для маскування окремих фігур було достатньо 

приховати їх у більш чітких і більш складних структурах.  

Закон доповнення до структурного цілого або закон підсилення. 

Згідно з цим законом чіткі, але не завжди завершені структури завжди 

доповнювалися до чіткого геометричного цілого. Наше сприйняття 

геометричних форм складається не з ізольованих елементів, а має всі риси 

цілісного, структурно організованого сприйняття. Зорове сприйняття 

простих форм відбувається миттєво і не вимагає пролонгованих у часі 

пошуків характеристичних ознак та їх подальшим синтезом в одну цілісну 

структуру. 

Інакше сприймаються складні предмети, їх зображення або їх 

комбінації. В таких випадках лише найбільш прості та знайомі предмети 

сприймаються негайно. Коли ж потрібно сприйняти незнайомий предмет, 

ситуацію або їх комплекс, стає необхідним процес виокремлення 

ідентифікаційних ознак з їх подальшим синтезом та порівнянням вихідної 

гіпотези з наявною зоровою інформацією. Чим складніше подане 

зображення, тим більш докладний характер має процес попереднього 

орієнтування у зображенні, яке сприймається, і тим більше він 

наближається до того послідовного процесу упізнавання, коли 

сприймаються послідовно усі знайомі прості форми. 

Структурний характер зорового сприйняття пояснює і той факт, що 

якщо деякі структури сприймаються нами як такі, що розташовані у 

площині, то інші сприймаються нами як тривимірні. Варто зауважити, що 

законами структурного сприйняття пояснюються і оптико-геометричні 

ілюзії.  

Процес зорового сприйняття складних об’єктів є водночас складною 

і активною діяльністю, і хоча він відбувається набагато швидше, ніж 

процес ідентифікації предмета навпомацки, він вимагає участі рухових 

компонентів, чим наближується до тактильного сприйняття. Цей факт 

передбачав І. Сєченов, коли зазначив, що око, яке розглядає предмет, 
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виробляє по суті ті ж рухи, що й руки, які обмацують предмет, не 

дивлячись на нього. Пізніше було доведено, що нерухоме око може 

втримати нерухомий образ тільки певний короткий час, після чого 

зображення перестає сприйматися, і людина бачить пусте поле. Тому для 

того, щоб забезпечити можливість довгострокового збереження 

зображення, потрібні рухи очима, які пересувають зображення між 

пунктами сітківки ока.  

За прийнятою у психології сприйняття класифікацією мають місце 

два типи руху очей. Першим типом є мікрорухи ока, які зміщують 

зображення на сусідні точки сітківки, – ці рухи можна бачити навіть при 

фіксації оком нерухомої точки. Їх значення для збереження усталеного 

образу незаперечне, оскільки нерухоме відносно ока зображення 

зберігається на сітківці тільки дуже короткий час.  

Другий тип руху має зовсім інший характер і інше функціональне 

призначення: він складається зі значних рухів ока, які зміщують око з 

однієї точки предмета на іншу і характеризуються як стрибкоподібними, 

так і плавними рухами. Такі рухи забезпечують неперервне сприйняття 

об’єкта і дають можливість послідовно фіксувати найбільш інформативні 

точки (ознаки предмета), порівняти їх і синтезувати остаточний набір 

ознак, які необхідні для ідентифікації цього предмета. Особливо помітним 

це стає у випадках, коли суб’єкту ставиться завдання виконати в умі 

складну роботу, наприклад, оцінити, скільки разів довжина заданого 

відрізка поміщається в певній фігурі. У таких експериментах 

підтверджено, що рухи очей ніби прокладають задану мірку на площині 

зазначеного предмета. 

Відзначимо фактори, які впливають на сприйняття складних об’єктів.  

Першим і найбільш важливим фактором у визначенні сприйняття 

складного об’єкта є завдання, яке ставиться перед суб’єктом, і та 

практична діяльність, яку цей суб’єкт з предметом виконує. Важливе 

значення для сприйняття складних зображень має сюжетне осмислення 
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ситуації, в яку воно входить. Істотне значення для сприйняття предмета і 

його форми має значущість окремих ознак: ознаки, які мають істотне 

значення для професійної роботи людини, сприймаються фахівцем 

незрівнянно краще, а ніж людиною, для якої така ознака не має значення. 

Велике значення для сприйняття має і попередній досвід людини та 

предметне сприйняття відповідних зображень. Так, слово, яке через 

некоректне розташування приголосних записано з помилкою, оком 

сприйматиметься правильно, якщо людина часто стикалася з цим словом. 

Іншими словами, вплив попереднього досвіду, як правило, забезпечує 

підвищену стійкість та правильність сприйняття. Наприклад, знання про 

форму предмета (кругла тарілка) підвищує постійність сприйняття цієї 

форми і робить людину більш стійкою до коректного сприйняття цієї 

форми при змінах положення предмета.  

Значним фактором, що впливає на зорове сприйняття, можуть бути 

індивідуальні відмінності людей. Так, коли просять описати якийсь 

предмет, одні описують його у об’єктивних термінах (довжина, маса, колір 

тощо), інші включають в опис багато суб’єктивних емоційних 

характеристик (додають власне відношення до предмету, що описують). 

Це зумовило градацію зорового сприйняття на об’єктивний і суб’єктивний 

типи, аналітичне з виділенням багатьох деталей і синтетичне цілісне 

сприйняття. 

На процес сприйняття впливає і розумовий рівень суб’єкта. Розумово 

більш розвинений суб’єкт сприймає запропонований йому предмет з 

великою кількістю деталей, ознак, включає його в різні ситуації та 

узагальнює в певну категорію з зовні різними, але по суті близькими 

предметами. Сприйняття менш розвинених розумово суб’єктів таких 

характеристик не має. 

Поряд з процесами сприйняття дослідимо феномен візуального 

мислення людини, на великому потенціалі якого зазначають науковці-

психологи та педагоги, і який може бути розвинений з використанням 
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когнітивно-візуальних підходів у навчанні.  [357; 358]  

Р. Арнхейм тлумачить термін «візуальне мислення» як зорово-

наочне, що означає «мислення за допомогою візуальних (зорових) 

операцій» [359, с.98].  

В.  Зінченко вважає, що «візуальне мислення – це людська 

діяльність, продуктом якої є породження нових образів, створення нових 

візуальних форм, що несуть певне смислове навантаження і роблять знання 

видимим» [360, с.85]. Проте у такому визначенні вбачається певна 

тотожність образного та візуального мислення. Через це більш істинною є 

позиція авторів, які відстоюють у своїх дослідженнях тезу про те, що 

візуальне мислення є видом образного, яке не збігається з візуальним 

(Н. Бровка, В. Рєзник, В. Далінгер, О. Князєва, А. Чінін, М. Чошанов та 

інші).  

Беручи існування візуального мислення як незаперечний факт, вони 

виділяють когнітивну властивість візуалізації. Підкреслюють, що 

включена у пізнавальний процес візуалізація не тільки «допомагає» тому, 

хто навчається в організації аналітико-розумової діяльності, особливо на 

етапі сприйняття і переробки інформації, що вивчається, а й пропонує 

змістовні знання, здійснюючи значний вплив на глибину усвідомленості 

сприйняття і розуміння у спеціальний спосіб поданого математичного 

об’єкта. 

Основну функцію візуального мислення психологи вбачають у його 

здатності впорядковувати значення образів. Р. Арнхейм вважає, що жодну 

інформацію про предмет не вдасться безпосередньо передати, аж доки цей 

предмет не буде представлений у структурно зрозумілій формі, тому 

візуальне мислення носить явно виражений наочний характер. 

Іншими словами, візуальні образи не будуть ілюстрацією до думок 

автора, а будуть кінцевим проявом самого мислення. На відміну від 

звичайного використання наочності робота, візуального мислення є 

діяльністю розуму у спеціальному середовищі, завдяки якому і є 
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можливим здійснити переклад з однієї мови (способу, формату) подання 

інформаційного матеріалу на іншу, осмислити зв’язки й відношення між 

його структурними одиницями.  

Активне оволодіння наочним матеріалом можливе лише в тому 

випадку, коли об’єкти мислення через їх образ наочно пояснюються. Іноді 

викладачі вважають, що проста демонстрація рисунків, що зображують 

певний об’єкт, дозволяє учням відразу підхопити думку. Це не завжди 

виправдано. Жодну інформацію про предмет не вдається безпосередньо 

передати спостерігачеві, якщо не подати цей предмет у структурно 

зрозумілій формі. Педагог повинен допомагати сприйняттю, але не 

словами, а структуруванням рисунка.  

Кожна фраза, яка розкриває зміст окремого твердження навчальної 

теорії може бути зафіксована у вигляді знаків, схем або малюнку. Саме ці 

образи і застосовуються для сприйняття, засвоєння та переробки 

інформації. Згодом будь-яку знакову інформацію учень зможе розподілити 

на окремі відносно самостійні частини, з-поміж яких є знайомі, однакові 

або ж невідомі.  

Дослідження психологів [361; 362; 363; 364] підтверджують, що 

«сприйняття не є результатом простої поточкової передачі зображення з 

рецепторів у мозок». При сприйнятті деякої картини людина групує одні її 

частини з іншими так, що вся картина загалом сприймається як щось 

певним чином організоване. Аналогічно цьому, будь-яка навчальна 

інформація, що містить наочність, компонується у свідомості учнів зі 

знайомих навчальних елементів і тих, що підлягають засвоєнню, в єдиний 

візуальний образ. Як відзначив Р. Арнхейм, «сприйняття і мислення 

потребують одне одного, їх функції взаємодоповнюються: сприйняття без 

мислення було б даремне, мисленню без сприйняття не було б над чим 

міркувати» [365]. Важливо, щоб вони, доповнюючи один одного, 

утворювали новий щабель мислення – візуально-логічний. Активне 

сприйняття знакової навчальної інформації вимагає спеціальної 
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організації, продуманих способів подачі навчального матеріалу, про що 

зазначено у [366]. 

На основі дослідження особливостей візуального мислення на 

прикладі математичних дисциплін В. Рєзнік виділяє такі засоби 

візуального представлення інформації [367]: креслення – засіб 

геометричного способу подання інформації; формульний спосіб, який хоч і 

можна віднести до візуальної форми, але мало асоціюється з наочними 

уявленнями тих, хто навчається; символьно-наочні засоби, тобто умовні 

знаки, які своїм накресленням дають можливість візуального сприйняття 

їхнього змісту. 

До основних засобів важливо додати асоціативні опорні сигнали, 

запропоновані В. Шаталовим, у яких за одним словом, знаком, цифрою в 

уяві учнів розгортаються цілі картини образів [368]. З основних елементів 

візуальних засобів компонуються різні форми спеціальним чином 

структурованої інформації, робота з якими і є методичною складовою 

технології візуалізації. 

Результати експериментів, проведених А. Крутецьким [369], 

показують, що створення образів об’єктів математики на основі їх наочних 

зображень (умовно-символьних записів, графіків) протікає неоднаково у 

різних суб’єктів навчання. І вже у процесі сприйняття графіка або запису 

алгебраїчного виразу виявляються яскраві індивідуальні відмінності. Одні 

учні детально фіксують усі конкретні особливості математичного об’єкта 

(числові значення, вид змінних, особливості написання та інші), а потім 

об’єднують їх у спільне ціле. Інші охоплюють загальну схему запису або 

графіка (характер зв’язків і відносин, послідовність операцій, форму кривої 

тощо), а потім ніби наповнюють її деталями. Має місце своєрідна 

формалізація математичного матеріалу у процесі його сприйняття, 

уточнення у конкретному математичному виразі або завданні їх 

формальної структури, коли учень відволікається від конкретних значень і 

сприймає передусім лише відношення між величинами. 
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По-різному відбувається уявна обробка даних. Дослідженнями 

О. Шиянової [370] були виявлені своєрідні способи такої обробки. Одні 

учні відразу виділяють у записі (графіку) найбільш значущі для 

розв’язання елементи, включають їх у різні системи аналізу, 

переосмислюють, об’єднують у комплекси, фіксують семантично більш 

важливі частини (знаки операцій, дужки, нахил кривої, її положення щодо 

початку координат тощо). Вони ніби одразу виділяють структуру запису, 

встановлюють суттєві співвідношення між її компонентами, незалежно від 

форми їх конкретного вираження і особливостей написання; 

виокремлюють своєрідні смислові математичні структури, комплекси 

взаємопов’язаних математичних величин, що знаходяться у 

функціональній залежності, не втрачаючи при цьому уваги до всіх даних 

завдання, створюють на цій основі цілісний образ. Інші учні роблять це 

повільно, поетапно, без чітких критеріїв аналізу, шляхом поелементного 

порівняння всіх знаків запису (графіка). Вони часто не можуть 

розпізнавати алгебраїчні об’єкти, які зображені нестандартно. 

Як показують результати психологічних досліджень [371; 372; 373; 

374; 375], індивідуальні відмінності виявляються не тільки в характері 

сприйняття матеріалу, а й у свободі, легкості створення на його базі 

образів, оперування ними. Одні добре «бачать» образ і можуть ним вільно 

оперувати у думках, не звертаючись до вихідної наочної опори чи ідеалу, 

тобто однаково добре фіксують образ і перетворюють його. Інші учні 

відчувають при цьому великі труднощі. Окремі учні не можуть довго 

втримати у пам’яті складні образи (наприклад, записи графіків) – вони у 

їхній уяві ніби розсипаються, розпливаються, втрачають свою структуру. 

Для таких учнів властиве постійне звернення до наочної опори. Учням по 

кілька разів приходиться переписувати, наприклад, заданий вираз, 

застосовувати спеціальні прийоми, які допомагають відновлювати і 

зберігати у пам’яті різні його частини. Окремі школярі допускають 

повторення уже виконаних операцій і при цьому не помічають пропуску 
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деяких операцій, плутають послідовність їх здійснення. Помилки такого 

роду пов’язані з труднощами оперування образом схеми розв’язання, тобто 

набором операцій у певній послідовності. 

Отже, аналізуючи описані механізми зорового сприйняття у 

контексті нашого дослідження, звертаємо увагу на наступне. 

1. Урахування законів чіткості структури та зорового підсилення, які 

обумовлені механізмами зорового сприйняття людини, вимагає у контексті 

підготовки вчителя математики формування у нього конструктивних умінь 

та наочних, у тому числі геометричних, уявлень про математичні об’єкти. 

Засобом такого унаочнення в інформаційному суспільстві виступають 

комп’ютерні програми математичного спрямування, розробниками яких 

закладені відповідні інструменти для якісних побудов, посилення 

візуальних акцентів, інтерактивність побудованих конструкцій. Нами такі 

засоби визначені як ЗКВМЗ. 

2. Візуалізація математичних об’єктів, конструкцій, математичне 

моделювання ситуацій на основі ЗКВМЗ має відбуватися з урахуванням 

динамічності побудованих конструкцій та можливості їх інтерактивних 

змін для забезпечення активізації уваги на певних характеристиках 

математичних об’єктів під час їх вивчення або формування уявлень про 

них. 

3. Створений на основі ЗКВМЗ образ (візуальна картинка) має 

підтримуватися акцентуванням зорової уваги на визначальній 

характеристиці об’єкта через об’єктивні параметри (колір, товщина ліній, 

лінійні розміри об’єктів тощо), так і акцентуванням на суб’єктивних 

параметрах словами (що нагадує, з чим подібний, наскільки віддалений 

тощо). 

4. Візуалізація в процесі навчання грає безпосередні та 

опосередковані функції. До безпосередніх функцій відносяться: 

пізнавальна, управлінська, інтерпретаційна, естетична. До 

опосередкованих функцій слід віднести: забезпечення цілеспрямованої 
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уваги, краще запам’ятовування навчального матеріалу, реалізацію 

прикладної спрямованості. 

Дидактично вивірене використання візуальних образів у навчанні 

математики може перетворити наочність з допоміжного засобу, що лише 

ілюструє, у провідний, продуктивний методичний засіб, що сприяє 

інтелектуальному розвитку суб’єктів навчання. 

Під час візуалізації математичних об’єктів з позицій психології 

образів вчителю варто: співставляти завдання, яке ставиться перед 

суб’єктом, і ту практичну діяльність, яку цей суб’єкт з предметом має 

виконати; передбачити можливість сюжетного осмислення ситуації, 

значущість окремих ознак, враховувати попередній досвід суб’єктів 

навчання та особливості вже сформованого в них предметного сприйняття 

відповідних зображень. Також доцільним буде попередній аналіз 

індивідуальних рис суб’єктів навчання, та їх розумовий рівень. 

5. Когнітивно-візуальний (візуально-пізнавальний) підхід до 

навчання обумовлює освітню технологію на основі взаємозв’язку і єдності 

абстрактно-логічного змісту навчального матеріалу з наочно-інтуїтивними 

методами. Цей підхід пов’язаний з використанням когнітивних 

(пізнавально-смислових) можливостей наочного подання інформації і 

стимулює широке використання в процесі навчання кольору і форми, 

графіків і рисунків, комплексних пізнавальних завдань і мультиплікації. 

Основою когнітивно-візуального підходу в навчанні є когнітивна графіка, 

мета якої полягає у створенні комбінованих когнітивних моделей подання 

знань, які поєднують у собі символьний і геометричний способи подання 

навчального матеріалу і сприяють активізації процесів пізнання. Однією з 

переваг підходу є те, що він враховує індивідуальні особливості суб’єктів 

навчання і, зокрема, функціональну асиметрію роботи їх лівої і правої 

півкуль головного мозку. 

6. Реалізація когнітивно-візуального підходу в навчанні математики 

передбачає створення таких умов навчання, де акцент ставиться на 
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використанні резервів візуального мислення учнів. Ці умови передбачають 

наявність як традиційних наочних, так і спеціальних комп’ютерних засобів 

і прийомів, які активізують роботу органів зору.  

 

3.4. Суть і структура готовності вчителя математики до 

використання ЗКВМЗ 

Сучасні підходи до надання професійної освіти з необхідністю 

враховують не лише кваліфікаційні вимоги, зафіксовані у нормативних 

документах спеціальності, а і розвиток технологій суспільства, в реаліях 

якого буде працювати фахівець. У контексті сучасної педагогічної освіти 

такий розвиток акцентує увагу на інформаційних технологіях і підготовці 

вчителя, який має можливість, уміння і бажання використовувати 

предметно орієнтовані інформаційні технології у навчальному процесі. 

Особливо це стосується підготовки вчителя математики, фахова діяльність 

якого спрямована на формування у молоді аналітичних умінь, розвиток їх 

інтелектуальних здібностей, навичок аналізувати та інтегрувати 

математичні знання і методи в різних галузях власного життя.  

Досягненню цієї мети сприяє активне використання програмних 

засобів, орієнтованих на швидкі розрахунки та якісне моделювання, що 

додатково акцентує увагу науковців на потребі формування професійної 

готовності майбутнього вчителя математики використовувати згадані 

програмні засоби. 

Аналіз згаданих підходів щодо розуміння терміну «готовність до 

діяльності» дає підстави трактувати його у широкому сенсі як стан 

особистості, що налаштована на певний вид діяльності і усвідомлює усі 

потрібні для реалізації такої діяльності методи, прийоми, засоби. 

Готовність до педагогічної діяльності (вужчий сенс) варто сприймати як 

сукупність властивостей особистості (вчителя), що забезпечує реалізацію 

педагогічної діяльності і є підґрунтям для подальшої творчої 

самореалізації та професійного самовдосконалення.  
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Під готовністю майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ будемо розуміти інтегративне утворення особистості (майбутнього 

вчителя математики), яке характеризується активністю й рефлексією щодо 

використання ЗКВМЗ у навчанні математики і забезпечує вмотивоване і 

усвідомлене виконання на базі інструментарію ЗКВМЗ типових 

навчальних та професійних завдань.  

Іншими словами, готовність майбутнього вчителя математики до 

використання ЗКВМЗ – це таке інтегративне утворення особистості, яке: 

1) проявляється у формах активності щодо здійснення професійної 

діяльності на основі ЗКВМЗ, 2) забезпечує виконання відповідних типових 

навчальних та професійних завдань на основі ЗКВМЗ; 3) дозволяє 

прогнозувати ефективність залучення ЗКВМЗ; 4) є основою для 

професійного самовдосконалення. 

Визначимо нижче структурні компоненти готовності. 

У контексті фахової математичної підготовки і залучення 

інформаційних засобів у навчальний процес варто враховувати нормативну 

базу професійної підготовки, де, зокрема, стосовно предметної підготовки 

вчителя математики зазначається, про те, що майбутній вчитель 

математики повинен бути здатний: 

- реалізовувати базові та варіативні навчальні програми в різних 

освітніх установах;  

- застосовувати сучасні методики і технології, у тому числі з 

використанням комп’ютерних засобів для забезпечення якості навчально-

виховного процесу у відповідності до вимог конкретного навчального 

закладу;  

- використовувати можливості освітнього середовища, у тому числі 

використовуючи комп’ютерні програмні засоби, для забезпечення якості 

навчально-виховного процесу;  

- застосовувати знання теоретичних основ і технологій математичної 

освіти в процесі використання програмних засобів у практичній діяльності;  
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- використовувати методи розвитку різних видів мислення, що 

ґрунтуються на використанні ПЗМС;  

- формувати предметні вміння та навички школярів щодо їх 

використання; виховувати в учнів інтерес до математики і прагнення 

використовувати математичні знання в повсякденному житті [376] 

Але поряд з цим фахова підготовка вчителя як педагогічного 

працівника в інформаційному суспільстві накладає додаткові вимоги. 

Учитель повинен уміти спрямовувати навчально-виховний процес на 

особистість вихованця, вибудовувати власну професійну діяльність так, 

щоб кожен учень мав широкі можливості для постійного розвитку за 

рахунок впровадження інформаційних засобів. Отже, ще під час навчання 

у педагогічному університеті молодий педагог повинен, крім системних і 

фундаментальних знань в галузях математики та інформаційних 

технологій, набути: 

 стійку систему знань, що розкривають сутність, структуру і види 

педагогічної діяльності щодо залучення ЗКВМЗ у навчальний 

процес; 

 вміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з 

використанням комп’ютерного математичного інструментарію; 

 психолого-педагогічні знання про освоєння і впровадження 

інформаційних процесів і засобів у системі освіти; 

 спеціальні психолого-педагогічні методи, прийоми і засоби, 

використання яких дає можливість активно залучати ЗКВМЗ у 

педагогічну діяльність. 

Готовий до використання ЗКВМЗ вчитель має розвинути у собі 

також і такі професійні й особистісні якості: 

- усвідомлення сенсу і цілей освітньої діяльності в контексті 

інформатизації освіти та актуальних педагогічних проблем сучасної 

школи; 

- вміння по-новому формулювати освітні цілі з математики, 
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методики її навчання, досягати їх під час професійної діяльності; 

- здатність вибудовувати цілісну освітню траєкторію суб’єктів 

навчання, яка враховує індивідуальний підхід до кожного учня та 

диференційовані підходи до групи, освітні стандарти у галузі математичної 

освіти, нові педагогічні орієнтири; 

- здатність співвідносити запити суспільства до результатів навчання, 

розвитку інформаційних засобів у галузі математики і вимог особистісно-

орієнтованої освіти, можливої її корекції за критеріями інноваційної 

діяльності; 

- здатність бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно 

до їх особливостей; 

- уміння продуктивно організувати навчання математики, тобто 

забезпечити досягнення учнями своїх результатів, і, використовуючи 

інформаційні технології, стимулювати їх розвиток; 

- володіння технологіями, формами і методами використання 

інформаційних засобів, які передбачають вміння на основі особистого 

досвіду, досягнень і мотивів учнів бути співавтором мети їх діяльності, 

зацікавленим і компетентним консультантом і помічником у досягненні 

ними значущого для них результату, використанні доступних для дітей 

форм рефлексії та самооцінки; 

- вміння аналізувати зміни в освітніх досягненнях і особистісних 

якостях учнів; 

- здатність до особистісного творчого розвитку, рефлексивної 

діяльності, усвідомлення значущості, актуальності та результативності 

власних методичних пошуків. 

Узагальнення наведених характеристик фахівця, майбутнього 

вчителя математики надало можливість структурувати готовність вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ за чотирма компонентами: 

особистісний, когнітивний, процесуальний, рефлексивний (рис. 3.1.).  
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Рис. 3.1. Структурні компоненти професійної готовності  

вчителя математики до використання ЗКВМЗ 

 

1. Особистісний компонент професійної готовності вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ характеризується професійною 

вмотивованістю використовувати ЗКВМЗ, ступенем інтересу до 

впровадження ЗКВМЗ у майбутню педагогічну і навчальну діяльність, 

наявністю мотивів та потреб у професійному становленні і розвитку, 

усвідомленням суспільної значущості, здатності утримувати стійку 

професійну позицію у сфері застосування ЗКВМЗ, прагнення до розвитку 

методичних прийомів використання ЗКВМЗ, удосконалення власних 

технік по залученню комп’ютерного інструментарію ЗКВМЗ.  

Особистісний компонент включає професійні настанови займатися 

такою педагогічною роботою, яка у своїй основі спиралася на 

використання предметноорієнтованих програмних засобів у галузі 

математики. Цей компонент відображає інтереси, прагнення майбутнього 

вчителя математики в умовах розвитку інформаційного суспільства. У 

його основі лежить особисте прагнення студента, майбутнього вчителя 

математики, застосовувати набуті знання в обраній професійній царині. 
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Цим компонентом виражається не лише позитивне ставлення до 

програмних засобів математичного спрямування, а й впевненість у потребі 

такі засоби використовувати у власній професійній діяльності.  

Особистісний компонент характеризує позитивне ставлення до 

гуманітарної сфери вчительської професії, нахил та інтерес до неї, бажання 

постійно вдосконалювати власну психолого-педагогічну та методичну 

підготовку щодо впровадження інформаційних технологій в навчальний 

процес, дізнаватися про появу нових програм, досліджувати досвід 

залучення ЗКВМЗ і вивчати відповідні методики. Стійкість, глибина і 

широта педагогічних інтересів та професійних ідеалів, які орієнтовані на 

програми динамічної математики та їх використання, визначається саме 

педагогічною спрямованістю. Ступінь сформованості професійного 

інтересу визначає характер роботи майбутнього фахівця над собою з 

метою використання своїх можливостей і здібностей. 

Особистісний компонент формують психічні риси особистості. 

Серед них: почуття і вольові процеси, які складають базис для 

результативної діяльності педагога, емоційність, гарний настрій, 

налаштованість на результат, уміння тримати себе в руках, наполегливість, 

рішучість, ініціативність, самостійність [377]. 

Також важливими будуть упевненість у власних силах, 

наполегливість щодо розпочатої справи, спроможність керувати 

поведінкою і діями власними та інших суб’єктів навчального процесу. 

Особистісний компонент додатково можуть характеризувати професійна 

працездатність, активність, урівноваженість і витримка. 

Іншими словами, особистісний компонент готовності майбутнього 

вчителя математики до використання ЗКВМЗ включає: 

- усвідомлені відчуття бажання і готовності залучати ЗКВМЗ у 

навчання математики в різних класах при вивченні різних тем з 

урахуванням індивідуалізації та диференціації навчання; 

- пізнавальний інтерес до проблеми упровадження інформаційних 
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програмних засобів у навчальний процес і окремо ЗКВМЗ у їх сукупності; 

- мотивацію до оволодіння додатковим інструментарієм ЗКВМЗ; 

- створення власних комп’ютерних інструментів та методичних 

доробків; 

- а також сукупність професійно-особистісних якостей, які необхідні 

майбутньому вчителеві для здійснення професійної діяльності у контексті 

використання ЗКВМЗ. Серед них:  

- відповідальність (сумлінне виконання професійних обов’язків, 

дотримання прийнятих санітарно-гігієнічних та етичних норм, готовність 

відповідати за свої вчинки);  

- ініціативність (здатність до активного і продуктивного 

використання ЗКВМЗ у навчанні різних розділів математики);  

- дбайливість (бережливе й дбайливе ставлення до технічних та 

програмних засобів навчання);  

- наполегливість (мобілізація власних сил щодо залучення ЗКВМЗ у 

навчальний процес та здатність знаходити відповідні ресурси для цього);  

- дисциплінованість (витриманість, внутрішня організованість, 

дотримання чинного законодавства);  

- комунікативність (здатність сприймати внутрішній стан 

співрозмовника, доброзичливість, емпатія, володіння діалоговими 

формами спілкування);  

- громадянськість (спроможність ефективно реалізовувати права й 

обов’язки суб’єктів навчального процесу, готовність до захисту 

інтелектуальної власності у сфері використання програмних засобів). 

2. Когнітивний компонент професійної готовності вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ характеризується сформованою 

системою предметних математичних, методичних та технологічних знань 

про шляхи, інструментарій та принципи використання ЗКВМЗ у 

навчальному процесі, достатнім рівнем володіння комп’ютерними 

засобами та усвідомленим їх застосуванням у професійній діяльності. 
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До когнітивного компонента відносять також професійну 

налаштованість особистості, її психічних якостей та настанов (уявлень, 

уваги, сприймання, педагогічне мислення, педагогічні здібності, знання, 

дії, операції і заходи), які забезпечують успіх у педагогічній діяльності. 

Важливою характеристикою теоретичного компонента готовності є 

розвинуте педагогічне мислення, яке виявляється в умінні передбачити 

педагогічні ситуації і педагогічні явища, розпізнати та змоделювати їх, 

спрогнозувати можливі наслідки та уникнути негативу. Це передбачає 

наявність високого рівня теоретичних знань, розвинутого творчого 

мислення і досвіду загальної культури. Звертаємо на це особливу увагу, 

оскільки більшість студентів І-ІІІ курсів при вивченні навчальних курсів 

обмежуються тільки конспектами лекцій та семінарських занять і не 

проектують набутий досвід на майбутню професійну діяльність, не 

зіставляють його з можливими педагогічними ситуаціями. Ситуативно, без 

налаштованості на їх подальше використання набуті знання, уміння та 

навички, залишаються у короткотривалій пам’яті і не виконують функції 

інструменту професійної діяльності, швидко втрачаються, не сприяють 

формуванню готовності.  

Важливою характеристикою когнітивного компонента є педагогічні 

здібності: педагогічна спостережливість, педагогічне передбачення й 

уявлення. Відчувати внутрішній стан учня, вміти аналізувати, 

систематизувати факти і явища, правильно оцінювати всі відносини в 

системі «вчитель – учень», передбачити кінцеві результати роботи – 

необхідні якості особистості, які треба формувати протягом навчання 

студента. 

Когнітивний компонент містить також систему предметних знань з 

галузей математики й інформаційних технологій, що обґрунтовують 

залучення ЗКВМЗ та їх інструментарію у навчальний процес. Творче 

засвоєння сприяє формуванню інформаційної культури усіх суб’єктів 

навчального процесу. 
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3. Процесуальний компонент професійної готовності вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ характеризується сукупністю 

технологічних умінь та навичок (гностичних, цілепокладання, аналітико-

оцінних, прогностичних, проективних та практичних), засвоєння яких 

необхідне для здійснення професійної педагогічної діяльності з 

виваженого використання ЗКВМЗ у навчальному процесі. 

Важливою характеристикою процесуального компонента готовності 

є сформовані уміння використовувати інструментарій кількох ЗКВМЗ для 

розв’язування окремих типів математичних задач, сформована база для їх 

порівняння та узагальнення, напрацьований достатній рівень 

технологічних умінь для реалізації професійної діяльності. Поряд з цим 

важливі сформовані знання про доцільність чи недоцільність ЗКВМЗ на 

уроках математики різних типів при використанні різних форм і методів 

навчання, сформовані уміння залучати інструментарій ЗКВМЗ до навчання 

математики. Необхідне бажання відслідковувати творчий підхід та 

варіативність у відборі й застосуванні різних методик навчання з 

використанням ЗКВМЗ, уміння адекватного зіставлення шляхів 

застосування ЗКВМЗ відповідно до мети і завдань уроку, впевненість у 

доцільності застосування окремої ЗКВМЗ та її інструментарію.  

Цей компонент характеризує як уміння учителя оперативно 

використовувати комп’ютерний інструментарій безпосередньо при 

розв’язуванні різних класів математичних задач, так і навички його 

залучення у власну професійну діяльність – проведення уроків різних 

типів, організацію самостійної роботи, проектної діяльності тощо.  

4. Рефлексивний компонент професійної готовності вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ характеризується здатністю критично 

оцінити обрану ЗКВМЗ та використаний інструментарій у контексті 

власної педагогічної діяльності, здатністю здійснювати контроль, 

самоконтроль та аналіз власної професійної діяльності та діяльності учнів, 

усвідомлювати оцінку та самооцінку результатів своєї діяльності 
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удосконалювати власну методику навчання та творчо підходити до справи. 

Рефлексивний компонент передбачає самооцінку власної підготовки 

у контексті реалізації навчання математики з використанням ЗКВМЗ і 

зіставлення обраних шляхів розв’язання професійних завдань 

оптимальним методичним і педагогічним зразкам. Цей компонент включає 

і потребу фахівця у професійному самовдосконаленні. Справжній вчитель 

не лише вчить, а й вчиться, постійно відчуваючи потребу в оновленні і 

поповненні власних знань, умінь та навичок у галузі математики, 

інформаційних технологій, програмних засобів математичного 

спрямування тощо.  

Описані нами компоненти готовності (особистісний, когнітивний, 

процесуальний і рефлексивний) схарактеризовані у повному обсязі і 

досить широко, що утруднює визначення рівнів сформованості. Це 

зумовлює пошук критеріїв для визначення рівнів сформованості 

професійної готовності використовувати ЗКВМЗ майбутніми вчителями 

математики.   

 

Висновки до розділу 3 

Результати аналізу наукових досліджень дають підстави зробити такі 

висновки. 

1. Серед можливих шляхів розв’язання протиріч у контексті 

оновлення системи математичної освіти і оновлення підготовки вчителя 

математики виокремлені підходи, які зорієнтовані на: гармонійне 

поєднання математичних знань та спеціалізованих математичних засобів; 

рівень розвитку професійно орієнтованих середовищ у галузі математики і 

обов’язкове вивчення їх типових представників; оновлення навчальних 

планів і робочих програм у напрямі уведення окремого курсу з вивчення 

програм динамічної математики; використання значною мірою 

конструктивних і дослідницьких підходів замість обчислювальних; 
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обов’язкове формування внутрішньопредметних, міжпредметних і 

надпредметних зв’язків у галузі природничо-математичних дисциплін. 

2. До теоретичних засад формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної 

візуалізації математичних знань варто віднести специфічні принципи 

(принципи інтеграції інформатико-математичних знань, когнітивної 

візуалізації, орієнтації на ЗКВМЗ, створення інформаційного середовища 

та технологічності навчання), які ураховують виважене поєднання 

інформатико-математичної, педагогічної й технологічної підготовки.  

3. Урахування законів чіткості структури та зорового підсилення, 

які обумовлені механізмами зорового сприйняття людини, вимагає у 

дискурсі підготовки вчителя математики формування у нього 

конструктивних умінь та наочних, у тому числі геометричних, уявлень про 

математичні об’єкти.  

Засобом такого унаочнення в інформаційному суспільстві 

виступають комп’ютерні програми математичного спрямування, 

розробниками яких закладені відповідні інструменти для якісних побудов, 

посилення візуальних акцентів, інтерактивність побудованих конструкцій. 

Нами такі засоби визначені як ЗКВМЗ, а урахування механізмів зорового 

сприйняття віднесено до теоретичних основ формування готовності 

використовувати ЗКВМЗ. 

4. Основою когнітивно-візуального підходу як однієї з 

теоретичних засад формування готовності використовувати ЗКВМЗ в 

навчанні математики є когнітивна графіка, мета якої полягає у створенні 

комбінованих когнітивних моделей подання знань, що поєднують у собі 

символьний і геометричний способи представлення навчального матеріалу 

і сприяють активізації процесів пізнання. 

5. Готовність майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ визначаємо як інтегративне утворення особистості, яке: 

проявляється у формах активності щодо здійснення професійної діяльності 
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на основі ЗКВМЗ, забезпечує виконання відповідних типових навчальних 

та професійних завдань на основі ЗКВМЗ; дозволяє прогнозувати 

ефективність залучення ЗКВМЗ; є основою для професійного 

самовдосконалення.  

6. Готовність майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ характеризується чотирма компонентами.  

Особистісний компонент окреслює професійну вмотивованість, 

ступінь інтересу до такого виду діяльності. Його критеріальними 

показниками є інтерес до професії вчителя та його діяльності щодо 

залучення ЗКВМЗ та мотивація використовувати сучасні ЗКВМЗ.  

Когнітивний компонент характеризується сформованою системою 

знань про ЗКВМЗ і шляхи їх використання. Його критеріальними 

показниками є повнота, ґрунтовність і системність знань про 

інструментарій ЗКВМЗ.  

Процесуальний компонент характеризується сформованою системою 

методичних та технологічних умінь щодо використання ЗКВМЗ для 

розв’язування професійних задач. Його критеріальними показниками є 

операційні уміння та технологічні навички. Перші характеризуються 

сформованістю умінь розв’язувати типові задачі з використанням 

комп’ютерного інструментарію ЗКВМЗ, другі – сформованістю прийомів 

застосування ЗКВМЗ у професійній діяльності з урахуванням форм і 

методів навчання. 

Рефлексивний компонент характеризується сформованістю 

критичного погляду на застосування окремих ЗКВМЗ, умінням аналізувати 

ефективність методів, прийомів, засобів педагогічної діяльності та 

технологій, які використовуються при вивченні математики із залученням 

ЗКВМЗ. Його критеріальними показниками виступають здатність до 

самоаналізу і саморозвитку. 

Основні результати розділу подані у роботах [378; 379; 380]. 
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РОЗДІЛ 4.  

ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

4.1. Організаційно-педагогічна модель формування професійної 

готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ 

Кожен процес для якісної реалізації вимагає свого попереднього 

моделювання – такий науковий підхід характерний кожній галузі знань, у 

тому числі і теорії та методиці професійної освіти, тому важливим є 

визначення підходів до означення педагогічних моделей та самого 

моделювання. 

Зазначимо, що термін «модель» походить від латинського modulus, 

що означає образ або зразок. У філософському енциклопедичному 

словнику зазначається, що моделі є аналогами певних фрагментів 

реальності і слугують для розширення знань про досліджуваний об’єкт 

[381, с.382]. У великому тлумачному словнику сучасної української мови 

(редактор В. Бусел) наводиться кілька тлумачень [382, с.683]. За їх 

аналізом є підстави відзначити два основні змісти поняття «моделі»: 

 об’єкт, аналог, копія або дуже близький за характеристиками 

образ, який застосовується для здобуття нових знань про оригінал і 

дозволяє переносити отримані нові знання на оригінал; 

 теорія, яка є шляхом досягнення зразкового результату при 

виконанні зразково правильних дій у певній системі.  

Тому можна вважати, що модель носить експериментальний 

характер для подальшої дослідної діяльності, отримавши роль стандарту, 

зразка, на який у подальшому спрямована вся діяльність для очікування 

запланованих результатів. Це дає можливість перенести експериментальні 
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результати і процес їх одержання в ході побудови і дослідження моделі, на 

оригінал. 

Будь-яка діяльність здійснюється за певним планом або схемою 

майбутньої діяльності, тобто її моделлю [383]. Моделювання ж передбачає 

процес побудови та дослідження такої моделі, аналіз та перенесення 

досягнутих результатів у площину практик. 

Складність і нелінійність педагогічних наук, їх багатофакторність, 

нетривіальні взаємозв’язки обмежують проведення повторюваних 

експериментів, а тому зумовлюють потребу у переході до ідеального 

об’єкта і використані технології побудови та дослідження моделі. У цьому 

випадку педагогічна модель допомагає визначати необхідні 

характеристики процесів, освітніх технологій, засобів і форм організації 

навчального процесу.  

Педагогічне моделювання є важливим етапом педагогічного 

дослідження, оскільки, здійснюючи педагогічну діяльність за певним 

планом (моделюючи власну діяльність), є можливість оцінити результати 

та порівняти наслідки всіх кроків, вивіряючи їх не в реальності, а на 

моделі. У педагогічній моделі враховуються взаємозв’язки між різними 

складовими, які базуються на основних педагогічних принципах.  

У педагогічній науці моделюванню стали активно приділяти увагу 

наприкінці минулого століття, коли з’явився ряд праць з проблем 

моделювання педагогічних процесів (Е. Гусинський, Ю. Турчинова [384], 

М. Кларин [385], В. Монахов [386], К. Морозов [387], О. Новіков [388], 

А. Нісімчук [389], А. Остапенко [390], О. Моісеєв [391], В. Ягупов [392] та 

ін.). Автори погоджуються з думкою про те, що при моделюванні реально 

існуюча система подається у різний спосіб, на основі різних аспектів, а 

тому, власне, сама модель виступає як засіб наукового дослідження. 

Сам процес моделювання передбачає опис і проектування 

педагогічної діяльності, враховуючи її внутрішній зміст та зовнішні 

впливи. При побудові педагогічної моделі відбувається ідеалізація об’єкта 
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дослідження та виокремлення тих характеристик об’єкта, що впливають на 

досягнення результату.  

О. Пирогова виділяє три групи педагогічних моделей: концептуальна 

(головна ідея, що визначає зміст, структуру і новизну підходу до їх 

подання); дидактична (ґрунтується на традиційних класичних положеннях 

та принципах, демонструє дослідницькі підходи до моделювання та 

новизну, яка розкривається у ході дослідження автором); методична 

(характеризується конкретними фактами та фрагментами навчальної 

діяльності, її змістом) [393]. 

Педагогічна модель створюється з певною метою, що надає 

можливість досліджувати не увесь об’єкт, а насамперед ті аспекти, що в 

цьому об’єкті цікавлять дослідника. Тому створення моделі формування 

професійної готовності майбутніх учителів математики до використання 

ЗКВМЗ вважаємо невід’ємною складовою нашого дослідження. 

Розробка моделі формування професійної готовності майбутнього вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ базувалася на системному аналізі 

підходів щодо підготовки вчителя математики у контексті потреб якісної 

візуалізації навчального матеріалу. Така робота враховувала сучасні 

тенденції у галузі математичної освіти, з одного боку, і тлумачення 

професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ, з іншого (рис. 4.1).  

  

Рис.4.1. Вплив суспільних тенденцій на формування готовності 

до використання ЗКВМЗ 
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Оскільки авторська модель подає на формальному рівні процес 

формування готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ, 

тобто серед іншого описує організаційні форми навчання і методи 

організації пізнавальної діяльності, то вона була названа організаційно-

педагогічною. 

На вході у організаційно-педагогічну модель відображено 

передумови формування професійної готовності майбутніх учителів 

математики до використання ЗКВМЗ (рис.4.2), серед яких відзначимо:  

 інформатизація суспільства і освітньої галузі, інтеграція науки і 

практики завдяки активному використанню ІТ, активне поширення ІТ, 

у тому числі у галузі математики, інтенсифікація навчання за рахунок 

стиснення навчального матеріалу візуалізованими формами, 

виокремлення ЗКВМЗ як засобів, що покликані підтримати 

конструктивні, когнітивно-візуальні, емпіричні та дослідно-

експериментальні підходи в освіті; 

 запит суспільства на інтелектуалів, які використовують ІТ у тому числі 

для візуалізації власних ідей, соціальне замовлення на 

конкурентоздатного вчителя, поява освітніх стандартів, які 

передбачають активне використання ІКТ у галузі навчання математики; 

 інтенсифікація навчання та гуманітаризація математичної освіти, 

орієнтація на особистість та її компетентність у обраній галузі, 

усвідомлення потреби навчатися протягом життя і бути 

конкурентоспроможним на ринку праці, «мода» на самоосвіту, 

самовдосконалення і самореалізацію особистості в соціумі на базі ІТ, 

усвідомлення потреби у одержанні математичних знань не 

догматичними методами. 

Такі процеси зумовлюють особливі вимоги до підготовки вчителя 

математики у частині використання ЗКВМЗ у професійній діяльності, 

серед яких: 

 мотивація на використання ЗКВМЗ у навчанні математики; 
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Рис. 4.2. Організаційно-педагогічна модель формування готовності 

майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ 
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 володіння інформатико-математичними знаннями, операційними 

уміннями і професійними навичками, які забезпечують ефективність 

навчання математики; 

 володіння інструментарієм ЗКВМЗ; 

 наявність стійкої потреби у використанні ЗКВМЗ при розв’язуванні 

математичних задач і професійних завдань; 

 творча спрямованість використання ЗКВМЗ; 

 високий рівень рефлексії до впровадження ЗКВМЗ. 

Тому авторська модель відображає відповідну мету організаційно-

педагогічної діяльності, структурні компоненти готовності, етапи їх 

формування, а також теоретико-практичний блок, діагностику і опис 

результату її реалізації. 

Передумови формування готовності зумовлюють потребу у такій 

підготовці вчителя математики, який був би спроможним використовувати 

ЗКВМЗ та активно таку діяльність здійснював. Тому метою 

функціонування організаційно-педагогічної моделі є формування 

особистісних рис і професійних якостей вчителя математики у контексті 

запровадження ЗКВМЗ у навчання математики, а також цілісний розвиток 

компонентів професійної готовності вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ. 

Сформульована мета передбачає формування компонентів 

професійної готовності: особистісного, когнітивного, процесуального, 

рефлексивного. 

Особистісний компонент готовності характеризує ставлення 

майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ у педагогічній 

діяльності, його інтерес до запровадження цих програм у власну 

професійну практику, бажання вивчати інструментарій ЗКВМЗ та вчити 

молодь його використовувати на уроках математики та у різних життєвих 

ситуаціях.  
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Когнітивний компонент готовності передбачає наявність у сучасного 

вчителя математики відповідних теоретичних інформатико-математичних 

знань, знань про класифікацію комп’ютерних програмних засобів у галузі 

математики, усвідомлення шляхів їх використання при розв’язуванні 

різних класів математичних задач. Цей компонент характеризує здатність 

майбутнього вчителя математики здійснювати раціональний вибір окремої 

ЗКВМЗ та її інструментів серед розмаїття таких програм з урахуванням 

навчальної теми, розумових здібностей учнів, обраних форм і методів 

навчання тощо. 

Процесуальним компонентом готовності визначаються вміння 

оперувати інструментарієм різних ЗКВМЗ при розв’язуванні конкретних 

задач шкільного курсу математики, здатність створювати власні 

інструменти для розв’язування цілих класів задач, розробляти електронні 

навчальні матеріали на основі ЗКВМЗ та впроваджувати їх у практику 

навчання. Також до практичного компоненту готовності відносимо вміння 

розробляти уроки з використанням ЗКВМЗ, де враховуються доцільність 

залучення обраного інструментарію, виваженість і спроможність його 

використання. 

Рефлексивний компонент готовності характеризує здатність 

аналізувати професійну діяльність по впровадженню ЗКВМЗ у власну 

практику і практику колег. Цей компонент передбачає критичне ставлення 

до обраної ЗКВМЗ та її інструментарію в контексті професійних завдань, 

наявність розвинених навичок самоаналізу та рефлексії, відсутність 

побоювань відносно невдач при запровадженні експериментальних форм 

навчання. 

Методологічну базу формування готовності майбутніх учителів 

математики до використання ЗКВМЗ характеризують відповідні підходи 

до навчання (системний, компетентісний, акмеологічний, інтегрований, 

діяльнісний) і специфічні принципи навчання (інтеграції інформатико-
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математичних знань, орієнтації на ЗКВМЗ, когнітивної візуалізації, 

технологічності, створення інформаційного середовища).  

Формування компонентів готовності майбутніх учителів математики 

до використання ЗКВМЗ проходить три етапи – пропедевтично-

мотиваційний, когнітивно-технологічний та оцінно-аналітичний. Назви 

етапів узгоджуються з метою їх проходження (рис.4.3). 

Теоретико-практичний блок моделі формування готовності, поряд з 

цілісним і поетапним формуванням професійних знань, умінь і навичок 

майбутнього вчителя математики зорієнтований також на забезпечення 

мотивації використовувати ЗКВМЗ, засвоєння знань у галузі 

інструментарію ЗКВМЗ, формування, удосконалення умінь і навичок 

застосовувати ЗКВМЗ, адекватний аналіз та самооцінку в контексті 

проведення такої діяльності.  

Модель формування професійної готовності майбутнього вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ включає діагностику результатів 

навчальної підготовки, яка базується на критеріях і показниках готовності. 

Зокрема, мотиваційний критерій характеризується показниками «Інтерес 

до ЗКВМЗ» та «Мотивація використовувати ЗКВМЗ», теоретичний 

критерій – показниками «Повнота знань», «Глибина знань» і «Системність 

знань» про інструментарій ЗКВМЗ, технологічний – показниками 

«Операційні уміння» і «Професійні навички», аналітичний критерій – 

показниками «Здатність до самоаналізу» та «Здатність до 

самовдосконалення». 

Названі критерії характеризують чотири рівні готовності майбутніх 

учителів математики до використання ЗКВМЗ – пасивний, елементарний, 

усвідомлений і активний. 

Запропонована організаційно-педагогічна моделі характеризується 

відповідним результатом – професійна готовність майбутнього вчителя 

математики використовувати ЗКВМЗ. У когнітивному сенсі це означає 

сформованість теоретичних знань у галузі інформатико-математичних  



209 
 

Рис.4.3. Етапи формування професійної готовності вчителів 

математики до використання ЗКВМЗ 

 

дисциплін та в галузі інструментарію ЗКВМЗ; у технологічному сенсі – це 

сформованість операційних умінь і професійних навичок щодо 

провадження ЗКВМЗ у навчання математики; в особистісному сенсі – це 
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сформованість мотивації щодо ЗКВМЗ та їх використання, а також щодо 

рефлексії педагогічної діяльності, пов’язаної з використанням ЗКВМЗ у 

навчанні математики. 

Організаційно-педагогічна модель ґрунтується на положеннях 

методологічних підходів до навчання, серед яких – системний, 

компетентісний, акмеологічний, інтегрований, діяльнісний, та 

загальнодидактичних і специфічних принципах (інтеграції інформатико-

математичних знань, орієнтації на ЗКВМЗ, когнітивної візуалізації, 

технологічності, створення інформаційного середовища), на формальному 

рівні описує організацію навчального процесу, що покликаний сформувати 

професійну готовність майбутніх вчителів математики використовувати 

ЗКВМЗ. 

У контексті тенденцій динамізації змісту навчання і вимог до 

підготовки фахівців при побудові організаційно-педагогічної моделі 

передбачалася її відкритість. Зовні така відкритість забезпечується 

динамічним реагуванням на соціальні запити суспільства (у тому числі, на 

державне замовлення на фахівців педагогічної галузі з певним набором 

компетенцій). Внутрішня відкритість передбачає можливість кожному 

студенту йти власною освітньою траєкторією в опануванні ЗКВМЗ 

відповідно до розвитку індивідуальних якостей, здібностей, нахилів. 

Організаційно-педагогічна модель є цілісною, оскільки містить 

взаємопов’язані елементи, які несуть певне смислове навантаження і 

спрямовані на досягнення майбутніми вчителями математики найвищого, 

активного рівня готовності до використання ЗКВМЗ. 

Експериментальне провадження організаційно-педагогічної моделі у 

різних вищих навчальних закладах показало свою ефективність, про що 

піде мова у розділі 5. 
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4.2. Практичні аспекти формування професійної готовності 

вчителя математики до використання ЗКВМЗ  

Побудова інформаційного середовища формування професійної 

готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ. Формування 

готовності майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ – це 

процес тривалого і водночас послідовного та цілеспрямованого створення 

такого навчального середовища, у якому набуття студентом знань, умінь і 

навичок у галузі використання ЗКВМЗ зорієнтовано на вияв активності 

студента до здійснення професійної діяльності на основі ЗКВМЗ, до 

виконання відповідних типових навчальних і професійних завдань, до 

прогнозування ефективності залучення ЗКВМЗ на майбутню професійну 

діяльність. Побудова такого середовища відбувається з урахуванням 

власних навчальних досягнень студента, особистісних психічних настанов 

і уподобань щодо реалізації себе в обраній професії.  

В. Биков серед складових навчального середовища слушно 

виділяє [50]: 

- цільову складову; 

- змістово-інформаційну складову; 

- вчительську складову; 

- освітній мікросоціум; 

- систему засобів навчання; 

- технологічну складову. 

Опишемо їх більш детально в контексті формування професійної 

готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ. 

Цільова складова навчального середовища визначена нами відповідно 

до мети нашого дослідження: формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ. Завдання: 

формування особистісних рис і професійних якостей вчителя математики, 

які забезпечують активний інтерес, мотивацію, використання і рефлексію 

щодо ЗКВМЗ, тобто цілісний розвиток компонентів професійної 
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готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ (особистісного, 

теоретичного, практичного і аналітичного). 

Зазначені мета і завдання зумовлюють змістове наповнення 

навчального середовища, яке включає предметні дисципліни 

математичного циклу (математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична 

геометрія, теорія ймовірностей і математична статистика, диференціальна 

геометрія і топологія, проективна геометрія і методи зображень, теорія 

чисел, дискретна математика, математичне програмування і т.п.), предмети 

у галузі інформатики (ІКТ, програмування, методи обчислень), професійно 

орієнтовані дисципліни з орієнтацією на навчання математики у 

загальноосвітніх закладах (педагогіка, вікова фізіологія, психологія, 

методика навчання математики, комп’ютерно орієнтовані системи 

навчання, спецкурси з використання ПЗМС тощо). Зміст і обсяг 

навчальних дисциплін визначаються навчальним планом і передбачають як 

аудиторне навантаження, так і час для самостійного навчання. 

Підготовку вчителя математики до використання ЗКВМЗ 

спрямовуємо на забезпечення фундаментальності математичних знань, без 

якої неможливе адекватне впровадження ЗКВМЗ у шкільну практику 

навчання. Учитель має адекватно сприймати математичні факти у 

реальному житті та їхню інтерпретацію чи подання у віртуальному 

просторі і тому усвідомлювати можливі випадки некоректних результатів, 

які надає застосування ЗКВМЗ. 

Зміст предметної підготовки має забезпечити глибину, ґрунтовність і 

системність інформатико-математичних знань, що дозволить швидко 

оперувати різними комп’ютерними інструментами, вдало підбирати 

приклади і контр-приклади на підтвердження чи спростування 

математичних фактів, переносити математичні методи на вирішення 

інших, нематематичних задач й активно демонструвати це учням. 

Учитель математики має відчувати інтерес до використання ЗКВМЗ, 

появи їх оновлених версій чи взагалі нових програм у цій царині. Таке 
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відчуття неможливе без позитивного ставлення до таких комп’ютерних 

засобів і сформованих операційних умінь та професійних навичок, які 

набуваються під час вивчення спецкурсів, зорієнтованих саме на 

упровадження ЗКВМЗ у професійну діяльність вчителя. Тому вважаємо 

необхідною умовою формування мотиваційного і практичного 

компонентів готовності до використання ЗКВМЗ до змістової частини 

навчального середовища увести спецкурси з вивчення інструментарію 

ЗКВМЗ, шляхів (практичних аспектів) застосування ЗКВМЗ у навчанні 

математики. 

Кожна навчальна дисципліна забезпечується навчально-методичним 

комплексом, який враховує у тому числі ЗКВМЗ і залучає цей 

інструментарій до підтримки навчального процесу. У цих комплексах 

мають бути описані особливості організації навчання за цією дисципліною 

і технологічні аспекти її зарахування. 

Згадані комплекси обов’язковою складовою містять інформаційну 

підтримку курсу у вигляді підручників, посібників, методичних 

рекомендацій. Проведене дослідження виявило можливість використання 

електронних підручників (ЕП) при вивченні інформатико-математичних 

дисциплін як сучасних засобів подання навчальної інформації.  

За проведеним аналізом констатуємо, що наразі відсутнє загально 

прийняте тлумачення терміну «електронний підручник» та 

загальноприйняті методики його застосування у навчальному процесі. 

[394]  

Науковці трактують поняття «електронний підручник» як 

електронний освітній ресурс, який передбачає використання мультимедіа-

технологій. Разом з цим кожний автор характеризує електронний 

підручник за різним родовим поняттям: як програмна система 

(Л. Зайнутдінова, О. Баликіна), педагогічний програмний засіб 

(О. Гуркова), гіпермедійний об’єкт (Н. Кононець), ресурс, який неможливо 

відтворити без спеціалізованого пристрою (рідера, планшета, смартфона 



214 
 

тощо). Спільним в означених підходах є те, що електронний підручник має 

обов’язково відповідати програмі вивчення певного курсу і містити 

матеріал, викладений у відповідності з принципами навчання.  

Спираючись на вищевикладені точки зору практиків, а також 

особисті досвід і міркування, вважаємо доцільним навести узагальнене 

визначення електронного підручника. Електронний підручник – це 

електронний освітній ресурс із систематизованим викладом дисципліни (її 

розділу, частини), в якому з урахуванням розвитку інформаційних 

технологій рівнозначно і взаємопов’язано наведено текстовий, звуковий, 

графічний та інший навчальний матеріал, що забезпечує безперервність і 

повноту дидактичного циклу відповідно до принципів навчання і діючої 

програми. 

Аналіз науково-методичної літератури сприяв виділенню 

дидактичних особливостей побудови ЕП, серед яких згадаємо можливості 

організації різноманітних видів активної роботи з фрагментами ЕП 

(ілюстрації; динамічне моделювання; посилання на мультимедійні 

додатки; запитання для самоконтролю та ключі для перевірки правильних 

відповідей; задачі та числові відповіді до них). Остання умова 

обґрунтувала використання ЗКВМЗ, де можливими будуть мультимедійні 

представлення фактів, тверджень, теорем тощо.  

Оскільки матеріал у ЕП подається дозовано і за певною логікою 

гіперпосилань, то вважаємо, що структура ЕП може бути підпорядкована 

принципам модульного навчання: 1) визначаються комплексна дидактична 

мета і основний модуль; 2) уточняються інтегральні цілі і відповідні їм 

підмодулі; 3) будується логічний граф – структура модульної програми;  

4) у кожній інтегральній дидактичній меті визначається структура 

проміжних цілей; 5) на основі структури проміжних цілей будується 

логічний граф – структура конкретного модуля. Тому для розробки 

власного ЕП було уточнено мету навчального курсу, споживачів 

електронного продукту, навчальні задачі, які з його допомогою будуть 
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розв’язуватися і ким. Розробка сучасного ЕП вимагає додаткового аналізу 

змісту навчального курсу, який буде в ньому представлений, з позицій 

лінійності чи не лінійності структури, типу зворотного зв’язку, різновидів 

додаткового програмного забезпечення для роботи з графікою, відео-, 

аудіо- та іншими форматами, форми представлення модулів курсу на 

екрані монітора. 

Виходячи із сучасних тенденцій інформатизації, фундаменталізації, 

гуманітаризації математичної освіти і розуміючи необхідність і 

затребуваність ЕП, нами був реалізований проект зі створення такого типу 

електронного продуктів, які мають свою pdf-версію, а також представлені 

у вигляді складно структурованого освітнього ресурсу і позиціонуються 

нами як сучасні ЕП (скріншоти ЕП «Проективна геометрія та теорія 

зображень», ЕП «Обчислювальний практикум», ЕП «Інформаційні 

системи» наведені у додатку З) з мультимедійним наповненням, що 

містить в собі крім теоретичного матеріалу візуальну підтримку (з виходом 

на ПДМ), анімації, відео, глосарій і тестуючий модуль для самоперевірки. 

Електронні підручники із зазначеним візуальним наповненням 

проходять апробацію у навчальному процесі на базі Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Створення такого рівня 

продукту вимагає не тільки значних витрат часу, а й спільної і злагодженої 

роботи цілої команди фахівців (автор-розробник спецкурсу, програмісти, 

дизайнери, методисти, психологи). При цьому не останньою мотивацією 

створення ЕП є нестримне бажання та ентузіазм всієї команди (такі 

проекти, на жаль, не фінансуються).  

Зрозуміло, що зміст ЕП з інформатико-математичних дисциплін має 

відповідати сучасним уявленням про певну галузь інформатики чи 

математики. З цих позицій як науку інформатику, так і спецкурси з 

вивчення спеціалізованих програмних продуктів не можна вважати 

класичними сталими дисциплінами – постійний розвиток інформаційних 

технологій зумовлює зміни у змісті і підходах до навчання. Це вимагає 
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постійного оновлення змістової частини ЕП – оновлення узагальнюючих 

схем, моделей, таблиць, які б демонстрували основні ідеї курсу, 

унаочнювали закриті для пересічних людей процеси перетворення 

інформації тощо. Разом з тим така робота необхідна, оскільки світові 

освітні тренди визначають потребу саме в електронних освітніх продуктах, 

серед яких електронний підручник сучасного формату займає поки ще 

перші позиції. 

Активне використання комп’ютерного моделювання у навчанні 

математичних дисциплін. Аналіз матеріалів конференцій пострадянського 

простору останніх років, публікацій провідних журналів у галузі 

математичної освіти [395], [396], [397], [398] виявив тенденції до 

формування нових гілок у галузі математичної науки, які виникають на 

стику математики та інформатики під впливом розвитку самих наук, а 

також стрімкого збільшення ролі інформаційних технологій у розвитку 

інформаційного суспільства, – комп’ютерної математики, інформатичної 

математики і математичної інформатики. Суперечки щодо уточнення 

змісту нових галузей (що є для них предметом і які при цьому будуть 

використані методи і апарат) є темою багатьох сучасних науково-

методичних пошуків. Але є щось спільне, що характерно для кожного з 

цих напрямків – присутність (відчутна або наочна) ідеї програмування, яке 

використовується, наприклад, при автоматизації розрахунків, перетворенні 

громіздких викладок, узагальненні та візуалізації розв’язків різних класів 

завдань і т.д. 

Не заглиблюючись у суперечки предметного змісту цих наук, які теж 

сприймаємо як нагальну потребу не тільки для розвитку математичної 

думки, а й для реформування математичної освіти на рівні школи і ВНЗ, 

вважаємо, що саме програмування сьогодні особливо сприяє формуванню 

усвідомленого математичного знання при підготовці фахівця кожної 

наукової галузі, будь то математика, фізика, хімія, інформатика тощо. 
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Аргументуємо це наступним. Сьогодні є можливість реалізації 

придуманих раніше алгоритмів у різних віртуальних середовищах, чи то це 

середовище програмування, чи то спеціалізована СКМ чи ПДМ. І саме це 

відкриває шлях для кожного конкретного студента: до пошуку і реалізації 

розв’язання не однієї конкретної, а цілого класу задач; до емпіричного 

підтвердження вже відомих фактів, долучаючи конструктивні методи, і до 

висунення і перевірки нових гіпотез, використовуючи динамічну візуальну 

підтримку або автоматизований математичний апарат. 

Це дозволяє змістити акценти в математичній освіті з формування 

обчислювальних навичок і дещо обмеженого навчання за допомогою 

олівця й паперу (крейди і дошки) в бік використання різних ЗКВМЗ, 

причому не тільки як інструментального середовища, що спрощує 

визначення кількісних і якісних характеристик різних процесів, і засобів, 

які вивільняють час з рутинних розрахунків на дослідження проблеми, але 

в той же час і як когнітивного інструменту, інструменту контролю та 

інструменту розвитку власного математичного знання. 

Дослідники погоджуються з тим, що розв’язання великої кількості 

однотипних завдань впливає на якість засвоєння математичного знання чи 

вміння в бік його поліпшення. Ми погоджуємося з ідеями, позначеними в 

[46], що програмування може виступати інструментом навчання, який 

дозволяє відійти від рутинних (часто формальних) обчислень і задіяти 

механізм «розуміння суті» для побудови потрібного алгоритму. Ми 

стверджуємо, що вміння побудувати блок-схему розв’язання або написати 

код алгоритму, або зафіксувати потрібний впорядкований список команд у 

конкретній спеціалізованій оболонці є сьогодні якісно більш корисним 

математичним новоутворенням, ніж розв’язування конкретної задачі з 

конкретним набором вхідних даних. Саме це дає нам право говорити, що 

активне використання сучасних СКМ і ПДМ як засобів комп’ютерної 

візуалізації математичних знань, які передбачають можливість 
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програмування, може одночасно виступати як інструмент пізнання, 

інструмент контролю і інструмент розвитку для кожного. 

На користь останнього твердження наведемо приклади використання 

програмування як методу формування математичних знань і які частково 

відображені нами в [399]. 

1. Завдання відшукання кореня рівняння з однією змінною є типовим 

для курсу обчислювальної математики. Його розв’язання припускає 

використання класичних методів дихотомії, дотичних, січних, хорд і т.д, 

які вже реалізовані у процедурах і функціях. Зокрема, до отримання 

відповіді можна долучити табличні процесори, системи комп’ютерної 

математики, ПДМ. Водночас вміння знайти відповідь, просто 

використовуючи комп’ютерний інструмент, сьогодні необхідно, але 

недостатньо для розуміння суті чисельного методу уточнення кореня, адже 

така задача є не тільки класичною з позицій науки математики, а й 

важливою у контексті підготовки майбутнього вчителя математики. При 

цьому вміння на папері порахувати ітераційні наближення характеризує 

якість математичного знання, але не корелює з технічними та програмними 

досягненнями сучасного суспільства. 

Маємо на увазі наступне. Розв’язування типового завдання зводиться 

до побудови моделі, пошуку методу, побудови алгоритму, обчислень та 

аналізу. Традиційні підходи змушують відводити левову частку 

навчального часу на обчислення – кількість ітерацій має забезпечити 

точність наближень, але не кожен метод дає потрібну похибку швидко, 

тому однотипні розрахунки затягують навчальний час, а без отримання 

числової відповіді не можливий її аналіз. Використання ПЗМС як 

обчислювальної машини на етапі обчислень може тільки вітатися, але 

розвиток програмних засобів сьогодні настільки успішний, що дозволяє не 

тільки порахувати, але і змоделювати ситуації наближень для різних 

методів з подальшим їх порівнянням, запрограмувати підрахунки і 

візуалізувати результат, а після провести його аналіз. Уміння це зробити 
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інструментами ЗКВМЗ характеризує не скільки знання вшитих команд (або 

команд мови програмування), скільки розуміння суті математичної задачі і 

методів її розв’язання, а значить і якість засвоєння математичного знання. 

Тому висуваємо особливі вимоги до реалізації методів знаходження 

кореня рівняння, які не тільки необхідні, але й затребувані як одні з 

важливих умінь майбутнього вчителя математики. При вивченні цієї 

дисципліни ми пропонуємо студентам не тільки самостійно складати 

алгоритми для знаходження розв’язків різними методами, візуалізувати їх 

комбінації через побудову процедур або функцій, але і використовувати 

для цього різні ЗКВМЗ, де передбачена можливість програмування. 

У цьому випадку програмування можна вважати інструментом 

пізнання, оскільки досліджуються різні методи і їх швидкість у 

забезпеченні точності, а також інструментом контролю засвоєння 

навчального матеріалу. 

2. Ідеї та методи теорії чисел часто використовуються у розв’язанні 

олімпіадних завдань з математики, починаючи вже з загальноосвітньої 

школи. Тому сприймаємо цей розділ як однозначно необхідний у 

підготовці вчителя математики. Велика кількість завдань цієї галузі 

математики розв’язуються у СКМ чи ПДМ з використанням однієї-двох 

команд, але це не дає можливості перевірити якість сформованого знання 

на відміну від вимоги побудувати алгоритм розв’язування задачі і 

реалізувати його в деякій оболонці. До типових прикладів цього розділу 

математики в контексті підготовки вчителя математики відносимо задачі 

на знаходження простих чисел на заданому проміжку, знаходження всіх 

дільників числа, простих дільників числа, канонічного розкладу числа, 

знаходження НСД і НСК чисел і т.д. При цьому вважаємо, що коли 

студент демонструє розуміння суті поставленого завдання і метод її 

розв’язання на папері, він повинен і зможе запрограмувати розв’язання в 

доступній йому СКМ чи ПДМ. Якщо такого розуміння немає, то вважаємо, 
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що у нього не сформовано якісне знання у галузі теорії чисел, і в цьому 

випадку програмування виступає як інструмент контролю. 

3. Аналітична геометрія вважається однією з основоположних 

дисциплін як при вивченні всього курсу вищої математики, так і під час 

підготовки майбутнього вчителя математики. Розуміння методів цієї науки 

є необхідною умовою засвоєння багатьох інших розділів вищої математики 

і в той же час демонстрації методів розв’язань багатьох задач шкільного 

курсу математики. 

При вивченні цієї дисципліни вважаємо можливим залучення ідеї 

програмування, наприклад, при формуванні вмінь визначити взаємне 

розташування прямих і (або) площин, при вивченні на основі інваріантів 

класифікації кривих і поверхонь другого порядку і т.д. Також пропонуємо 

студентам дослідницькі проекти, зокрема, присвячені кривим третього 

порядку, вивчення яких інструментами ПДМ сприятиме формуванню в 

тому числі і нового знання в галузі математики. Програмування в цьому 

випадку може виступати інструментом пізнання, контролю та розвитку. 

4. Лінійна алгебра дозволяє сформувати апарат для роботи з 

векторами і матрицями. Аналогом цих об’єктів у класичному 

програмуванні виступають масиви деяких даних (одномірні або 

двовимірні). Тому вважаємо, що при вивченні лінійної алгебри 

використання програмування для розв’язування типових завдань є ще й 

засобом реалізації міжпредметних зв’язків наук інформатики та 

математики. При вивченні цієї дисципліни пропонуємо застосовувати 

СКМ і ПДМ, хоча перші мають достатню кількість відповідних 

алгебраїчних інструментів. Програмування в цьому випадку сприймаємо 

як інструмент контролю і розвитку. 

5. При вивченні диференціальної геометрії цікавими в контексті 

використання програмування як методу формування математичного знання 

є завдання візуалізації руху дотичної по плоскій кривій, руху репера 

Френе, відновлення кривої за її натуральним рівнянням, знаходження типу 
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точки поверхні і т.д. Використання ПДМ при цьому не тільки спрощує 

розрахунки, але і прекрасно візуалізує отриманий результат, що стимулює 

навчальні та наукові пошуки. У цьому випадку сприймаємо програмування 

як інструмент пізнання, контролю та розвитку в комплексі. 

Наведені аргументи демонструють не тільки міжпредметні зв’язки 

двох наук (математики та інформатики), але і відображають потребу 

надання інформатико-математичних знань майбутньому вчителю 

математики, а також можливість удосконалення існуючих технологій 

навчання математики, покликаних сприяти якісно іншому рівню розуміння 

як суті математичної задачі, так і можливих шляхів її розв’язання. 

Разом з тим ми усвідомлюємо, що активне використання методів 

алгоритмізації розв’язань задач в підготовці вчителя математики під час 

вивчення дисциплін професійного блоку підготовки стикається з низкою 

труднощів, серед яких відсутність достатньої матеріально-технічної бази 

університетів, значне зменшення аудиторних годин на вивчення кожної з 

дисциплін за профілем, відсутність бажання або брак вільного часу у 

викладачів при вивченні сучасних ЗКВМЗ. 

Орієнтація на практичний досвід і самоосвіту студентів, 

майбутніх учителів математики. Серед розмаїття пропонованих наукових 

підходів щодо удосконалення підготовки вчителя математики поряд з 

активним залученням інформаційних технологій, зміні якісного 

наповнення курсів, упровадженні безперервного моніторингу тощо нами 

апробовано ідею виконання студентами практично-значущих завдань, які є 

цікавими у своїй постановці і мають відчутний для майбутньої професійної 

діяльності результат.  

Ця теза не суперечить висновкам психологів та дидактів про ефект 

самонавчання – ті знання цінні та довготривалі, які здобуті власними 

пошуком і досвідом. Тому вважаємо за необхідне активно використовувати 

самостійні дослідження як джерела формування якісних професійних 

знань та умінь. На цьому наголошує і В. Прошкін, який у своїй роботі 
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акцентує увагу на важливості інтеграції науково-дослідної і навчальної 

роботи у підготовці вчителя [400]. 

Саме ці міркування серед іншого зумовили: 

- переорієнтацію тем курсових робіт – якщо раніше вони носили у 

більшості своїй теоретичний характер, то наразі більш результативними і 

цікавими вважаємо теми, пов’язані з практично-значущим аспектом 

організації шкільного навчання; 

- роботу проблемних груп, пов’язану із залученням сучасних ЗКВМЗ 

до формування практичних умінь у майбутній професії; 

- збільшення консультативної допомоги викладача, який скеровує, 

уточнює, корегує. 

Опишемо нижче один із таких проектів. 

На початку навчального року перед групою студентів, яка цікавилася  

питаннями використання ПДМ як ЗКВМЗ на уроках математики, було 

поставлено завдання розробити комп’ютерну гру, яка б дозволяла 

підтримати бажання вивчати математику в школі і разом з тим певним 

чином вимагала залучення математичних знань (термін роботи 3 місяці).  

Ігрові підходи не є новаторськими. Про ефективність їх залучення 

зазначає велике коло дослідників, серед яких відзначимо роботу [401], 

присвячену прикладним задачам вищої математики, розв’язання яких 

передбачає залучення ігрових форм навчання. 

Пошук шляхів розв’язання студентами поставленої задачі 

підтвердив, що якісний мультимедійний продукт створити за короткий час 

неможливо, а тому були сформульовані поточні завдання: 

1) визначити середовище, яке міг би використовувати пересічний 

учитель (не обов’язково вчитель математики, інформатики) для розробки 

аналогічного продукту;  

2) уточнити змістове наповнення гри; 

3) розробити сценарій гри; 

4) знайти матеріали для змістового наповнення; 
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5) підібрати аудіосупровід і відповідну графіку. 

Зрозуміло, що студенти намагалися йти шляхом найменшого 

спротиву, і саме це (на нашу думку) зумовило наступний вибір: створити 

гру на базі середовищ Power Рoint, розраховану на учнів 7 класу для 

підтримки вивчення теми «Трикутники», яка б залучала для обчислень і 

розрахунків ПДМ.  

Поряд постали додаткові задачі: 1) визначення такої тематики гри, 

яка була б цікавою учням цього віку; 2) аналіз діючих програм та 

підручників, у яких описано технологічні (коли, який час, як навчати) та 

змістові характеристики обраної теми (основні поняття, властивості, 

типові задачі). 

Розв’язування завдання про змістове наповнення гри вимагало не 

лише пошуку відповідних видань (друкованих чи електронних), аналізу 

програм, вимог стандартів, а і залучення знань з галузей педагогіки та 

психології, які б визначили коло питань, які цікаві підліткам саме у цьому 

віці. 

За аналізом психолого-педагогічної літератури встановлено, що у 

віці 13-14 років діти цікавляться фентезійними творами, де розкриваються 

проблеми взаємин добра і зла, міжособистісних стосунків, дружби і 

вірності. Яскравим прикладом такого твору є роман «Володар кілець» 

Д. Толкієна, за мотивами якого студентами і було задумано сюжет гри 

«Скарби Середзем’я». 

Основне завдання гри – дібратися до скарбів, які охороняє злий 

дракон. Для досягнення мети необхідно пройти всі рівні (правильно 

відповісти на всі запропоновані завдання). У разі правильної відповіді 

гравець переходить до наступного етапу (завдання), якщо ж помиляється – 

повертається на певний крок назад. У фіналі гри гравець зустрічається з 

триголовим драконом, якого можна подолати, розв’язавши правильно 

підряд три останніх завдання. У разі помилки гравець повертається на 

початок гри. 
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Аналіз навчально-методичної літератури стосовно різного роду 

завдань дав результат, який виявився досить ґрунтовним, але «завеликим» 

– було вибрано велику кількість задач з різних підручників та посібників, 

запропоновано кілька сюжетних ліній. Їх жваві обговорення та аналіз 

дозволили зупинитися на переліку задач, який був певною мірою 

універсальним у межах обраної теми, але при цьому не «лягав» на сюжет 

гри – потрібно було адаптувати текст умов до реалій персонажів.  

Були досліджені чинні підручники з математики, завдання олімпіад 

«Кенгуру», за якими відібрані специфічні задачі з орієнтацією у практику 

життя і «компетентісний» зміст та такі, які вдалося переформулювати у 

ситуативні, проблемні та компетентісні (як приклад, дві з них подано у 

табл. 4.1.  

Таблиця 4.1 

Приклад перетворень умов задачі 

Оригінал умови Авторська інтерпретація 

Трикутник з якими сторонами існує? 6 см, 

5 см, 12 см; 3 см, 4 см, 5 см; 1см, 2см, 3см 

Двері відкриваються ключем, кінець якого 

має форму трикутника зі сторонами (…). 

Який ключ відкриває магічні двері?  

Сторони прямокутника дорівнюють 3 і 4 

см. Яку довжину має діагональ 

прямокутника?  

Посеред кімнати яма, яка має прямокутну 

форму і розміри 3х4. Килимком якого 

найменшого радіуса (килимки круглої 

форми) можна закрити яму?  

 

Саме під час цієї роботи виявилися творчі здібності та креатив 

студентської молоді. Переформулювання типових «сухих» математичних 

умов у яскраве сюжетне завдання продемонстрували не лише глибину 

математичних знань і розуміння математичного підґрунтя проблеми, а і 

розуміння прикладних аспектів формалізованої умови задачі, що означає 

уміння від математичної моделі перейти до формулювання сюжетної 

проблеми. 

Оскільки середовищем розробки гри був додаток MS Power Point, то 

спочатку було потрібно оцінити можливості організації етапів гри з 

технологічного і методичного боків. За технічними можливостями 
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студенти могли оперувати гіперпосиланнями, ефектами анімації, різними 

зображеннями та аудіопідтримкою. І якщо з використанням ефектів не 

виникало проблем, то побудова логічної структури програми зайняла 

певний час. Обмеження технічного характеру змусили студентів шукати 

підходи, які б дозволили, з одно боку, швидке проходження гри 

встигаючими учнями, а з іншого – результативне  проходження гри для 

«слабких» (хоч і за більшу кількість кроків, але все ж одержання 

позитивного результату). Для останніх студентами були підібрані завдання 

різного рівня складності, а також враховані обмеження на кількість задач і 

відповідей до них. 

Довгі пошуки вдалої структури гри привели до наступної схеми 

проходження етапів (рис.4.3). На схемі «+» і «–» означають відповідно 

правильну і неправильну відповіді. 

 

Рис. 4.3. Схема проходження етапів гри 

 

Аналізуючи схему (рис. 4.7), можна побачити, що той, хто завжди 

правильно відповідає на всі пропоновані завдання, за 4 кроки добереться 

до останнього випробування. Самий слабкий учень має пройти більшу 

кількість кроків. Останнє випробування передбачає розв’язування трьох 

задач, які у разі помилки повертають гравця на кілька кроків назад. 

Невдала відповідь на останню задачу передбачає повернення на початок 

гри. Така побудова гри дозволяла, з одного боку, диференціювати підхід до 
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учнів, а, з іншого боку, зацікавлювала сюжетними задачами і 

демонструвала застосування математики на практиці.  

Створений мультимедійний продукт студенти спочатку апробували 

на заняттях з методики навчання математики та на спецкурсах, потім його 

використали у школі юного математика, а також під час виробничої 

практики у школах. 

Результати використання такої гри показали наступне: 

 дітям було цікаво розв’язувати математичні задачі, сформульовані не 

сухою математичною, а «прикладною» мовою та з використанням 

ПДМ; 

 систематизація та узагальнення, контроль знань у формі гри не 

сприймаються учнями як «нервовий» етап навчання; 

 вадою створеного контенту можна вважати відсутність кількісного 

накопичення оцінки, разом з тим успішне проходження етапів гри 

навіть невстигаючим учням сприяє підвищенню уваги і зацікавленості 

до математики. 

Проведене наприкінці анкетування студентів виявило значущість для 

них такого виду діяльності. Студентами зазначалося не лише про власну 

зацікавленість результатом, а і про потребу у такого роду продуктах, коли 

вони проходили практику у школі.  

Таким чином, наш досвід підтверджує положення про те, що 

студентів варто обтяжувати практично-значущими проектами, оскільки 

вони мають пройти шлях створення такого навчального ресурсу, який 

можна використати у власній професійній діяльності. Це дозволяє їм не 

лише відчути і повірити у власні сили і досвід, а і без остраху дивитися у 

майбутнє своєї професії як цікавої і творчої праці, яка стане у нагоді 

підростаючому поколінню школярів. 

Зорієнтованість на практичний досвід та самоосвіту використано 

нами під час організації обчислювального практикуму для студентів, 

майбутніх учителів математики, і у перепідготовці вчителів математики та 
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підвищенні їх кваліфікації.  

Програму обчислювального практикуму надано у додатку К. 

Наведемо додатково діалоги з учителями після проведення семінарів 

за програмами спецкурсів і практикумів з вивчення ЗКВМЗ (2012 рік). 

1. Запитання: чи пропонується матеріал, аналогічний курсу-

практикуму, учителям, наприклад, у рамках підвищення кваліфікації? Чи є 

це ефективним? 

Відповідь. Для учителів математики практикум не пропонуємо, 

оскільки ми не впевнені в доцільності застосування основних інструментів 

СКМ у професійній діяльності шкільного учителя. Сьогодні такі програми 

спрощують розв’язування багатьох завдань у галузі математики, однак 

вивчення таких програмних засобів вимагає часу, який у рамках чинних 

шкільних програм з математики складно виділити. Окрім того, 

інструменти СКМ орієнтовані на типові завдання вищої математики; при 

вивченні математики в школі такі програми дещо «програють» програмам 

динамічної математики, використання яких передбачає більш наочну 

демонстрацію основних ідей планіметрії і початків аналізу. 

Водночас фрагментарно пропонуємо використовувати інструменти 

СКМ під час підвищення кваліфікації учителя інформатики – для 

демонстрації та реалізації міжпредметних зв’язків у галузі програмування. 

СКМ Maple має власну Pascal-подібну мову, яка дозволяє створювати 

алгоритмічні конструкції для спрощення обчислень і власний 

інструментарій через написання процедур. 

Досвід роботи із СКМ Maple дозволяє зробити висновок, що пакет 

доцільно використовувати у класах з поглибленим вивченням математики 

для підтримки дослідницьких або наукових проектів. Можливе як 

самостійне вивчення шляхів використання пакету, так і ознайомлення із 

сучасними інструментами у галузі математики. 

2. Запитання: чи вдається донести до студентів важливість 

володіння СКМ? Чи ефективний практикум у сенсі реанімації і актуалізації 
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математичних понять, які засвоєні на попередніх курсах? 

Відповідь. Молодь сьогодні прагматична. Якщо вона не бачить 

застосування матеріалу, що вивчається, у майбутньому, складно змусити її 

вивчати цей матеріал. Більшість студентів обурюються тим, що такий 

практикум пропонують аж на четвертому курсі, а не на першому або на 

другому, коли інтенсивно вивчають розділи вищої математики. У той же 

час, ті студенти, які займаються науково-дослідною роботою, з цікавістю 

розв’язують як типові завдання курсу вищої математики, так і творчі 

(наприклад, показати рух дотичного кола по кривій, знайти усі числа-

близнюки на заданому проміжку і так далі). 

Визнаємо, що аргументів, які обґрунтовують важливість володіння і 

використання саме СКМ у шкільній практиці, недостатньо – швидка 

перевірка відповідей для громіздких обчислень і символьних перетворень 

(це, до речі, не реалізується у програмах динамічної математики), 

передбачена візуалізація окремих теорем (наприклад, теорема Ролля у 

курсі початків математичного аналізу), демонстрація алгоритмічних 

підходів до розв’язування класів задач (наприклад, розв’язування 

квадратних рівнянь за їх коефіцієнтами), розв’язування завдань планіметрії 

на основі методу координат (наприклад, знайти точку перетину прямих). 

Ці аргументи не завжди «перемагають» байдужість пересічного учителя 

математики.  

Щодо ефективності практикуму як засобу актуалізації засвоєних 

раніше понять, то зазначимо: простежується позитивна динаміка до 

глибшого розуміння математичних фактів. Наприклад, розклад функції в 

ряд вивчається у третьому семестрі, і, зазвичай, студенти не завжди добре 

розуміють, про що йдеться. 

Наприклад, використання передбаченої розробниками команди 

series надає готову відповідь і не пояснює ідею розкладу функції в ряд, але: 

паралельне використання візуалізації (побудова послідовності наближень) 

надає студенту геометричне підґрунтя факту розкладу, дозволяє 
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акцентувати увагу на важливості зазначення точки розкладу, розміру 

залишкового члена (чи порядку наближення). Ми пропонуємо завдання з 

написання алгоритму розкладу функції в ряд Фур’є з графічною 

підтримкою результату (готові команди в СКМ Maple відсутні). Сама 

процедура містить не лише формули знаходження коефіцієнтів, а й 

побудову часткових сум, уточнення відрізку наближення і т.д. Успішна 

реалізація завдання забезпечує не лише згадування забутих фактів, а й 

більш усвідомлене їх використання в розв’язуванні інших задач цього 

класу. 

3. Запитання: як триває робота із СКМ і ПДМ на етапі спеціалітету 

(5-й курс)? 

Відповідь. На жаль, навчальні плани підготовки фахівців не 

передбачають вивчення не лише СКМ, а й курсів, пов’язаних з 

комп’ютерною математикою загалом. Доцільним вважаємо такі 

практикуми під час вивчення цікавого і часто затребуваного розділу 

математики –математичної статистики. На вивчення курсу («Теорія 

ймовірностей і математична статистика») відводиться 36 аудиторних 

годин. Через труднощі у розумінні окремих фактів студенти цей курс часто 

«недолюблюють». Однак вивчення статистики передбачене вже у середній 

школі, а основні ідеї курсу широко використовуються у розв’язуванні 

багатьох практичних завдань з різних областей знань. 

4. Запитання: які шляхи вирішення проблеми перепідготовки 

професорсько-викладацького колективу під час викладання основних 

математичних курсів і підвищення мотивації ними застосування різних 

математичних комп’ютерних інструментів? 

Відповідь. Професійна підготовка учителя математики має включати 

вивчення комп’ютерних математичних пакетів. Мотивацію їх 

використання можна гарантувати тільки шляхом формування 

усвідомленого застосування інструментів під час розв’язування різних 

класів задач. Небажання використовувати інструмент часто пояснюють 
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лінощами або страхом застосувати щось невідоме, щоб не потрапити у 

«безглузду» ситуацію. 

5. Запитання: цікаво побачити демонстрацію прикладів і підходів 

упровадження математичних комп’ютерних інструментів при підготовці 

учителя математики, починаючи з першого курсу. Це дозволить оцінити 

наслідуваність і тенденції до систематичного застосування 

інструментарію.  

Відповідь. Говорити про наслідуваність і тенденції до системного 

застосування інструментарію вважаємо зарано. Складно колективно 

включитися у широку і швидку зміну у специфікаціях програм (оновлення 

версій, поява нових віртуальних майданчиків і т.д.). Але наш досвід 

підтверджує ефективність часткового, але затребуваного використання 

ПДМ і СКМ для підтримки індивідуальних робіт (математичний аналіз – 

перевірка відповідей при диференціюванні, інтегруванні тощо; аналітична 

геометрія –криві і поверхні другого порядку, їхні інваріанти; лінійна 

алгебра – обчислення визначників, власних векторів і власних значень 

матриць тощо), при використанні проектних технологій у курсі 

проективної геометрії (конструктивні підходи у побудові точок кривих), 

для дослідницьких завдань у курсі диференціальної геометрії 

(розфарбовування поверхні за типом точок на них, відновлення кривої за її 

натуральним рівнянням, рух тригранника Френе тощо), у підтримці 

виконання курсових і дипломних проектів комп’ютерними пакетами. 

6. Запитання: які математичні комп’ютерні інструменти і на якому 

етапі підготовки майбутнього учителя математики доцільно 

застосовувати? Очевидно, що несистемне використання таких засобів 

заважатиме набувати відповідний досвід студентами. 

Відповідь. Вважаємо, що однозначної відповіді немає. Завжди слід 

враховувати не лише свої уподобання, а й рівень підготовки аудиторії, 

психологічну налаштованість на використання комп’ютерних інструментів 

на занятті. Природно зважати на специфіку самого математичного курсу і 
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мету використання комп’ютерного інструменту – підтвердити ідею, 

довести факт, спростити обчислення, знайти чисельне розв’язання і так 

далі. Досвід засвідчує, що у викладанні окремого курсу важливо обирати 

той комп’ютерний пакет, який є: 

1) невимогливим до обчислювальних ресурсів; 

2) охоплює усі (чи більшість) тем курсу; 

3) підтримує основні ідеї курсу; 

4) є вільно поширюваним; 

5) вимагає небагато часу на освоєння іншими. 

Так, для вивчення курсу «Чисельні методи» спочатку 

використовували пакет Derive (до 2005 року). Потім курс було 

переорієнтовано на СКМ Maple. Однак коли змінили навчальні плани 

(пакет Maple став вивчатися на четвертому курсі, а курс «Чисельні 

методи» перенесли на третій), почали активно використовуватися MS 

Excel.  

Вивчення курсу проективної геометрії відбувається за підтримки 

використання пакетів динамічної математики. Зокрема, активно 

використовуються GeoGebra, де розробниками передбачена можливість як 

динамічного дослідження основних конструкцій (зокрема, візуалізація 

теорем Дезарга, Бріаншона), так і стереографічні креслення (ефект 3d). 

Вважаємо, що майбутнім учителям варто демонструвати різні 

математичні комп’ютерні середовища. Однак якщо вивчати можливості 

їхнього використання, варто розвести вивчення спеціалізованих 

професійних пакетів і вивчення програм, що підтримують шкільний курс 

математики. 

7. Запитання: приведений досвід використання СКМ і ПДМ. Корисно 

надати приклади для вивчення інших математичних комп’ютерних 

інструментів. 

Відповідь. Нами розроблені методичні рекомендації з вивчення СКМ 

Maple (спецкурс «Обчислювальний практикум») і посібники з вивчення 
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програм динамічної математики (спецкурс «Застосування комп’ютера в 

навчанні математики»). Матеріали цих напрацювань представлені частково 

у фахових виданнях, а також на різних науково-методичних семінарах і 

конференціях. Наразі нами здійснюється вивчення інструментів перевірки 

відповідей у середовищі Математический конструктор. Думки експертів 

неоднозначні, оскільки наявні ситуації некоректної роботи інструментів. 

Також захоплені можливостями використання Cabri3d і GeoGebra5.0.  

Таким чином, констатуємо ефективність організації практично-

значущих проектів і для вчителів математики як складової формування 

їхньої професійної готовності до використання програмних засобів 

математичного спрямування. 

Реалізація ідей когнітивної візуалізації у формуванні професійної 

готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ. Візуалізація 

навчальної інформації у математиці може бути досягнута різними 

методичними прийомами [402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411], 

і, відповідно до цього, використовують різні схемо-знакові моделі подання 

знань. [412] 

1. Логічна структура навчальної інформації у формі графа. Як 

правило, графи як візуальні засоби навчання у практиці використовуються 

не часто. Але їх можна ефективно використовувати на вступних або 

заключних заняттях. Опанувавши методику складання графів, студенти (а 

потім і учні) легко можуть самостійно опрацьовувати великі текстові або 

ін. матеріали, а викладач (вчитель) – здійснювати оперативний контроль 

засвоєння ними навчального матеріалу.  

2. Продуктивна модель являє собою набір правил або алгоритмічних 

приписів для подання будь-якої процедури розв’язання. Якщо звичайна 

інструкція складається з кількох, а іноді й великої кількості правил, то 

продуктивна модель зводить їх в одну візуальну композицію з усіма 

зв’язками і розгалуженнями. Як варіант цієї моделі можна запропонувати 

схеми («навчальні карти»), розроблені Б. Бадмаєвим [413]: карти ООД 
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(орієнтовної основи діяльності) і карти ОСВД (оперативної схеми 

виконання дій). Схема ООД – це навчально-методичний засіб, який являє 

собою структурно-логічну схему практичної дії, що допомагає правильно 

орієнтувати розумові та мовленнєві дії. Складання алгоритму ООД 

починається з психологічного аналізу навчальної діяльності, визначення її 

мети і кінцевого результату, у якому ця діяльність повинна втілитися. 

Усвідомивши мету діяльності, необхідно розібратися в конкретних діях, 

завдяки яким ця мета досягається на практиці.  

Крім того, слід узяти до уваги, чому допускаються типові помилки. 

Після загального психологічного аналізу діяльності проводиться 

структурування діяльності на її складові – окремі операції. Таким чином, 

детальна структура діяльності дає наочну картину того, «що і за чим, за 

допомогою чого і для чого виконується». Певні труднощі представляє 

психологічний аналіз діяльності та вибір способу реалізації схеми ООД. 

Але, якщо її вже складено, то ООД може легко застосовувати будь-який 

суб’єкт навчального процесу, у тому числі, студент (учень) у процесі 

самоосвіти. Якщо ООД – це алгоритм розв’язання конкретної задачі, то 

ОСВД представляє собою загальний алгоритм навчальної діяльності щодо 

розв’язання завдань з опорою на схеми ООД. ОСВД показує логіку аналізу 

завдання, спрямовує хід розумових пошуків, фізичних чи сенсорних дій з 

умовами завдання, з тим, щоб отримати потрібний результат. 

3. Логічну модель використовують передусім у математиці для 

запису математичних аксіом і теорем з використанням логіки предикатів, 

що дозволяє скоротити кількість записуваних «знаків» у кілька разів [414; 

415; 416].  

Наприклад, словесний виклад теореми «Якщо дві прямі а і в 

паралельні до третьої прямої с, то вони паралельні між собою» можна 

стиснути до такого вигляду: (а||с, в||с)→(а||в). У словесному записі 67 

знаків, а в логічній моделі - всього 15. 

4. Когнітивно-графічні елементи «Будівля» та «Дерево» будуються 
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за принципом блок-схем. Тут важливою є послідовність основних 

компонентів теорії: основа – ядро – додаток. Основу, як правило, 

складають опорні поняття, факти, способи дій, актуалізація яких необхідна 

для вивчення її ядра. Додаток містить навчальний матеріал, що забезпечує 

реалізацію логічних зв’язків та вихід на практику [417; 418].  

5. Фреймова модель. Фрейм у технології навчання – це одиниця 

представлення знань, деталі якої у разі необхідності можуть бути змінені 

відповідно до ситуації. Зазвичай фрейм складається з кількох комірок 

(слотів), кожна з яких має своє призначення. За допомогою фреймової 

моделі можна «стискати», структурувати і систематизувати інформацію у 

вигляді таблиць, матриць. [419] 

Приклади авторських фреймових моделей подання основних тем 

курсу аналітичної геометрії наведені у додатку Л. 

6. Конспект-схема може розглядатися як окремий випадок 

фреймової моделі. Її автор, В. Каган [420], обґрунтовує застосування 

конспектів-схем тим, що сприйняття образів і явищ залежить від глибини 

проникнення в них. Краще запам’ятовуються ті образи, які розкриті на всіх 

рівнях і з усіх боків. Це відноситься до будь-якого об’єкта вивчення. 

Науковець виділяє п’ять рівнів глибини і пов’язує їх певним чином у 

конспект-схему. По периметру схеми розташовуються блоки, що 

відображають: зовнішній опис об’єкта вивчення; взаємодію його з 

навколишнім світом; внутрішні механізми, процеси, гіпотези; застосування 

теорії на практиці. У центрі схеми розташований блок з вказівкою на 

невирішені у даній області проблеми. 

Також В. Каган зауважує, що згортання матеріалу в конспект-схему 

– найбільш складний етап, оскільки на одному розгорнутому листі 

потрібно наочно розмістити матеріал цілої теми. Виділити з усього 

цілісного відібраного змісту найголовніше, щоб сконцентрувати на ньому 

увагу, означає: виділити предмет, розділити інформацію на логічні 

частини, розсортувати матеріал (відокремити головне від другорядного), 
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знайти смислові опорні пункти, здійснити групування матеріалу у вигляді 

запису, схеми, моделі і тощо. Наповнення блоків можливе за принципом 

асоціативного опорного конспекту або у вигляді короткого відображення 

вузлових моментів теми. 

7. Опорний конспект або лист опорних сигналів – це побудована за 

спеціальними принципами візуальна модель змісту навчального матеріалу, 

у якій стисло зображені основні смислові віхи вивчення теми. Його можна 

вважати якісно новим етапом у схематизації навчального матеріалу, який 

не заперечує, а розвиває схему. Він більшою мірою, ніж будь-яка схема, 

враховує психологічні особливості сприйняття інформації, оскільки не 

сприймає жорстку структуру. [421] 

У звичайній схемі інформацію не кодують, а матеріал подають 

словами простим реченням або повним поняттям. Лише іноді можна 

спостерігати схеми, максимально наближені до опорних конспектів. У 

більшій мірі опорний конспект відрізняється від звичайного конспекту. 

При традиційному конспектуванні складно подолати бажання додати у 

конспект побільше матеріалу, докладніше розшифрувати зміст кожного 

пункту. В опорно-асоціативному конспекті цього уникають і намагаються, 

щоб кожний символ, слово або знак відбивали лише найголовніше. Часто 

лист опорних сигналів – це тільки натяк на те, що потрібно розповідати. 

Далі думка має слідувати сама, вибудовуючи ланцюжки слів, фраз, нових 

думок. 

8. Карта пам’яті наближає форму запису до природної роботи 

мозку зі сприйняття інформації та її передачі. У процесі словесної 

взаємодії розуму доводиться сортувати фрагменти різноманітної, 

випадкової і хаотичної інформації, одночасно здійснювати відбір, 

формулювання, організацію матеріалу з урахуванням слів та ідей, що 

виникають на підсвідомому рівні. Слухачі аналізують кожне слово в 

контексті попередньої і подальшої інформації і тільки після цього, 

ґрунтуючись на власному сприйнятті та досвіді, дають інтерпретацію 
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значення слів.  

Цьому сприяють асоціації, які відіграють домінуючу роль майже в 

усіх психічних функціях (сприйняття, аналіз, утримування в пам’яті і т.д.). 

Людський мозок працює асоціативно, тому використання асоціацій в 

навчальній діяльності є не лише виправданим з позицій методики 

навчання, а і затребуваним з точки зору комфортного існування в 

інформаційному суспільстві. 

Ця теза покладена в основу створення інтелект-карт. Сама карта 

пам’яті, з погляду її творців, є модель роботи нашого мозку. Мозок 

людини – це багатоканальна система обробки та зберігання інформації, в 

якій об’єкти пов’язані нитками асоціацій з іншими об’єктами, а ті в свою 

чергу з третіми тощо. Досить відтворити в пам’яті один об’єкт цієї 

інформаційної карти, і він ланцюжком потягне за собою десятки 

взаємопов’язаних фактів, подій, відчуттів. Так виникає багатовимірне 

асоціативне мислення, яке дозволяє бачити не просто об’єкт 

навколишнього світу сам по собі, а у взаємозв’язку з іншими об’єктами. Це 

і є принцип роботи карти пам’яті. [422]. 

Буквально слово mind – розум, а слово maps – карти. Інші варіанти 

терміну – «карти розуму», «інтелект-карти» або «карти інтелекту», «карти 

свідомості», «ментальні карти», «карти пам’яті», «карти уявлень», 

«розумові карти» тощо. 

В основі побудови інтелект-карти (майндмепінга) лежить теорія 

радіантного мислення. Центральну ідею цієї теорії найкраще уявити 

словами її автора: «Що відбувається в мозку, коли людина жує соковиту 

грушу, насолоджується ароматом квітів, слухає музику, спостерігає за 

перебігом води в струмку, обіймає кохану людину або просто згадує про 

пережите? Кожен біт інформації, що надходить у мозок, – кожне відчуття, 

спогад або думка (включаючи кожне слово, число, смак, запах, лінію, 

колір, ритмічний удар, ноту, тактильне відчуття від дотику до об’єкта) 

може бути представлений у вигляді центрального сферичного об’єкта, від 
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якого розходяться десятки, сотні, тисячі і мільйони «гачків». Кожен 

«гачок» представляє собою асоціацію, і кожна асоціація, у свою чергу, має 

в своєму розпорядженні практично нескінченну кількість зв’язків з іншими 

асоціаціями. Кількість використаних асоціацій можна вважати тим, що 

називають пам’яттю, тобто базою даних або архівом. У результаті 

використання цієї багатоканальної системи обробки та зберігання 

інформації мозок в будь-який момент часу містить «інформаційні карти», 

складності яких позаздрили б кращі картографи всіх часів, будь вони в 

змозі ці карти побачити» [423]. 

Серед традиційних способів обробки інформації Т. Бьюзен виділяє 

конспектування як найбільш поширений прийом упорядкування та 

збереження текстової інформації. Але в той же час він стверджує, що 

стандартне конспектування демонструє майже повну відсутність: 

візуального ритму; візуальної структури; кольору; образів (уяви); 

графічного представлення інформації; оперування багатовимірними 

об’єктами; просторової орієнтації; асоціацій. І воно ж веде до 

невиправданих втрат часу, а саме: записується багато непотрібної 

інформації; втрачається час на повторне читання непотрібної інформації; 

втрачається час на пошук ключових слів. 

Виділенню ключового слова асоціативного ланцюга Бьюзен надає чи 

не головне значення. Асоціація – це зв’язок у пам’яті, коли слідом за 

одним у голові людини без обґрунтувань з’являється інше. Наприклад, 

«Математика – Інтеграл – Формула Ньютона-Лейбніца – Площа 

криволінійної трапеції» тощо. 

Карта пам’яті дозволяє легко згадати деталі, оскільки її організація 

відображає природну діяльність мозку. Карти пам’яті можна 

використовувати при навчанні, плануванні і в організаційній діяльності. 

Вона дозволяє генерувати оригінальні ідеї і полегшує процес згадування. 

Такий підхід вимагає менше зусиль у порівнянні з традиційними методами 

конспектування. Ведення записів тут здійснюється в менш напруженому 
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творчому режимі. Більшість людей для зберігання інформації, створюючи 

образи, відтворює їх у пам’яті у вигляді картинки по центру і часто в 

кольорі. Саме так інформація зберігається в мозку. Створення карти 

пам’яті побудовано на цьому принципі, конспект починається в центрі і 

ведеться за допомогою знаків, символів, малюнків різним кольором і 

шрифтом. 

Прийоми когнітивної візуалізації активно нами використовуються в 

схемах, таблицях, стендових матеріалах, що дозволяє позитивно впливати 

на результативність навчального процесу. Нами були розроблені авторські 

інтелект-карти для підтримки вивчення тем «Методи розв’язування 

нелінійних рівнянь», «Інтерполяція», «Чисельне інтегрування», які 

вивчаються у курсі «Методи обчислень» і який є обов’язковим у підготовці 

вчителя математики (додаток М). 

Таким чином, візуалізація навчальної інформації технологічно може 

бути реалізована різними методичними прийомами і, відповідно до цього, 

відомими різноманітними схемо-знаковими моделями представлення 

знань.  

9. Візуалізовані завдання. Головна ідея когнітивно-візуального 

підходу до формування знань, умінь і навичок у процесі навчання 

математики – широке і цілеспрямоване використання пізнавальної функції 

наочності. Когнітивно-візуальний підхід спрямований на виховання 

«математичного зору» і базується часто на використанні спеціальних 

візуалізованих завдань. 

Візуалізованою називають задачу, в якій образ явно або неявно 

задіяний в умові, відповіді, задає метод розв’язання задачі, створює опору 

кожному етапу розв’язання задачі або явно чи неявно супроводжує на 

певних етапах її розв’язання [424, с.13]. Візуалізовані завдання дозволяють 

передати інформацію про навчальні можливості, визначені особливості 

розумової діяльності і тим самим слугують інструментарієм для 

діагностики навчальних та особистісно значущих якостей, а також є 
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одними з основних інструментів реалізації когнітивно-візуального підходу 

до навчання математики. 

Візуалізовані завдання служать засобом формування навичок 

візуального пошуку. У таких завданнях образ явно або неявно задіяний в 

умові, задає метод розв’язання задачі, створює опору кожному етапу 

розв’язання або явно чи неявно супроводжує на певних етапах її 

розв’язання [425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432]. Це особливо актуально, 

якщо врахувати, що сьогодні багато учнів не здатні до тривалої розумової 

діяльності і не володіють різними її формами. З процесу розв’язання задачі 

у них випадає етап пошуку розв’язання. Практично час від читання умови 

до отримання відповіді йде на реалізацію стандартної схеми, на 

обчислення, пояснення, оформлення [433], у той час як візуальний пошук 

розв’язання задачі допомагає їм простежити всі етапи розв’язання. 

Візуальний пошук – це процес породження нових образів, нових 

візуальних форм, що несуть конкретне візуально-логічне навантаження і 

роблять видимим значення шуканого об’єкта або його властивості. 

Вихідною позицією такого процесу є запас готових, відомих учню 

візуальних образів, структура і елементи інформації, візуально доступні 

для огляду зв’язки між ними.  

Але описаний пошук з використанням статичних моделей не завжди 

приводить до позитивного результату, часто друковане видання не може 

повною мірою відобразити динаміку зорових образів і ефективно 

організувати навчальний процес. «Навчальні посібники часто дають нам 

приклади креслень, перевантажених непотрібними деталями, які слугують 

скоріш ілюстрацією до задачі, ніж елементом її розв’язання», – пише 

І. Шаригін [434]. Тому для візуалізації математичного знання все більш 

затребуваним стає використання комп’ютерних технологій. 

Із залученням ПДМ ідея використання когнітивної візуалізації 

сприяє знаходженню шляху розв’язання, дає можливість побачити 

взаємозв’язки понять, оцінити їх роль і значення для завдання зокрема і 
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відповідної теорії взагалі. Це є першим етапом навчання розв’язувати 

задачі, коли у наочній, динамічній формі передається не тільки побудова 

основного креслення, але і в розділі коментарів наводяться супроводжуючі 

пояснення або фрагменти математичного запису розв’язання. 

Нами розроблено приклади створення візуалізованих завдань у 

вигляді комп’ютерних динамічних моделей, які представлені у роботах 

[435; 436] і один з яких наведемо нижче. 

Геометричні задачі на екстремум часто викликають труднощі. Такі 

задачі вважаються складними через дещо незвичний для типових вправ 

теми спосіб формулювання умови і пошук відповіді – потрібно 

визначитися із заданими величинами, побудувати функцію, яка пов’яже ці 

величини з шуканою, а потім ще дослідити цю функцію на наявність 

екстремуму. Такі дії часто не усвідомлюються пересічними учнями, 

оскільки додатково вимагають уже сформованих геометричних понять та 

аналітичних умінь.  

Конструктивні підходи до розв’язування таких задач, реалізовані у 

ПДМ, зменшують вагу аналітичних розрахунків і на перший план 

висувають потребу у вміннях змоделювати потрібну конструкцію, 

урахувати залежності між її параметрами, візуалізувати окремі позиції 

можливих результатів, навіть «побачити» шукану функцією, для якої 

потрібно визначити екстремум. 

Приклад. Дві вершини прямокутника належать графіку функції 

 
212 ху  ,    3;232yD , а дві інші – осі абсцис. Яку найбільшу площу 

може мати такий прямокутник? [437] 

Класичний спосіб розв’язування задачі полягає у використанні 

похідної до невідомої функції площі такого прямокутника.  

Розв’язування цієї задачі у ПДМ реалізується через побудову 

динамічної конструкції та візуальне спостереження за значенням площі, 

яке буде динамічно змінюватися при переміщенні базової точки: оскільки 

прямокутник вписано у параболу, яка симетрична відносно осі Оy, то 
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прямокутник також буде симетричним відносно цієї осі, тому взявши 

довільно на параболі точку, однозначно формується прямокутник, площу 

якого потрібно досліджувати (рис. 4.4, табл.4.2).  

Таблиця 4.2 

Розв’язування задачі у ПДМ 

Візуалізація побудови Алгоритм побудови 

 

Рис.4.4. а) 

 

 

1. Задаємо функцію через рядок 

вводу командою  

Функция 

[
212 х , 32 , 32 ]. 

2. Будуємо на графіку функції 

довільну точку А. 

3. Проводимо через точку А 

пряму а, перпендикулярну до 

вісі абсцис, та фіксуємо точку 

В. 

4. Проводимо через точку А 

пряму b, перпендикулярну 

прямій а та фіксуємо точку 

перетину С прямої b та 

графіка функції. 

5. Проводимо через точку С  

пряму с, перпендикулярну до 

вісі абсцис та фіксуємо точку 

перетину D. 

6. Приховуємо побудовані 

прямі. 

7. З’єднуємо чотири одержані 

точки у прямокутник АВDC 

(інструмент Многоугольник). 

8. Обчислюємо площу АВDC. 

9. Змінюючи положення точки А 

як базової точки 

досліджуваного 

прямокутника, спостерігаємо 

за значенням його площі. 

Найбільше значення площі 

прямокутника дорівнює 32. 

 

Рис.4.4. б)  

 

Розглянемо інші методи розв’язування цієї задачі. 
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1. Метод, який базується на побудові емпіричного графіка залежності 

між довжиною сторони прямокутника та його площі з використанням 

інструменту Динамічний слід. 

Використання інструменту Динамічний слід передбачає побудову 

кривої, точкам якої притаманна певна властивість. Якщо задіяти цей 

інструмент, то під час динамічних змін вихідної конструкції обрана точка 

буде залишати слід, який і буде геометричним місцем точок з потрібною 

нам властивістю. 

Якщо виконати дії 1-9 (табл.4.2), то такий слід може залишати 

додатково побудована точка Е, абсциса якої відповідає абсцисі базової 

точки А вихідної конструкції, а ордината дорівнює значенню площі 

досліджуваного прямокутника. В параметрах точки Е потрібно замовити 

послугу залишати слід. Зміна положення точки А зумовить зміну 

положення точки Е, а побудований слід точки Е і буде емпіричним 

графіком функції площі прямокутника, що нас цікавить (рис.4.5). 

 

Рис.4.5. Використання інструменту Динамічний слід 
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Екстремум для цієї функції буде очевидним. При такому 

розв’язуванні задачі у учнів, за умови усвідомлення ними значень 

координат точки, не виникне сумнівів у тому, що максимум для площ 

прямокутників існує і він єдиний. 

Зауважимо, що можна також скористатися інструментом Локус, який 

автоматично побудує емпіричну функцію площі (рис. 4.6). Результат дії 

цього інструменту подібний до результату, одержаного інструментом 

Динамічний слід, а різниця полягає у форматі виведення результату: після 

Локусу – це непервна крива, а після Динамічного сліду – точкове 

зображення. 

 

 

Рис.4.6. Використання інструменту Локус 

 

2. Метод, який базується на виведенні таблиці значень емпіричної 

функції та їх аналізі (рис. 4.7).  

Після побудови основної конструкції створюється таблиця, до якої 
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заносяться значення абсциси базової точки, довжини сторін прямокутника 

та його площі. Під час зміни положення базової точки така таблиця 

заповнюється відповідними наборами значень. Аналіз цих значень 

дозволяє унаочнити функціональну залежність між довжинами сторін та 

площею прямокутника, побачити екстремальне значення площі і зробити 

висновок про відповідні йому довжини сторін прямокутника. 

   

Рис.4.7. Виведення значень емпіричної функції у GeoGebra  

 

При застосуванні описаного способу від студентів вимагається 

володіння інструментами пакету і усвідомлення моделі для пошуку 

відповіді: побачити зв’язок між вхідними даними і результатом без 

застосування похідної, знаючи лише означення прямокутника та його 

площі.  

Алгоритми розв’язання задачі на основі описаних способів наведені 

у таблиці 4.3. 

Звертаємо увагу на наступні моменти у розв’язуванні під час 

використання ПДМ. 
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Таблиця 4.3 

Алгоритми розв’язання задачі 

Спосіб Опис можливого алгоритму розв’язання 

З 

використанням 

інструменту 

Слід 

1. Задаємо функцію f(x) через рядок вводу командою 

Функция[
212 х , 32 , 32 ]. 

2. Будуємо повзунок для значення а в межах [0, 32 ].  

3. Будуємо точку A(a,f(a)). 

4. Будуємо прямокутник АВDC, скориставшись точкою А 

як базовою (див. попереднє розв’язання)  

5. Обчислюємо площу прямокутника (число h) за 

формулою Отрезок[A, C]*Отрезок[B, A]. 

6. Будуємо точку Е(а,h) і замовляємо послугу залишати 

слід. 

7. За траєкторією точки Е визначаємо максимум 

емпіричної функції – 32.  

З 

використанням 

інструменту 

Локус 

1-5. Кроки аналогічні до попереднього способу 

розв’язування. 

6. Будуємо точку Е(а,h) і за допомогою інструменту Локус 

будуємо ГМТ, обираючи в якості «водія» параметр а, а в 

якості «олівця» – точку Е. 

7. За неперервним графіком ГМТ (точки Е) визначаємо 

максимум емпіричної функції – 32. 

З 

використанням 

таблиць 

значень 

1. Задаємо функцію через рядок вводу командою 

Функция[
212 х , 32 , 32 ]. 

2. Обираємо на кривій точку А, яка буде базовою. 

3. На основі точки А будуємо прямокутник і приховуємо 

допоміжні побудови. 

4. Визначаємо площу прямокутника (інструмент 

Площадь). 

5. Додаємо на екран полотно таблиць і через контекстне 

меню замовляємо послугу Запись в таблицу для значень 

довжин сторін прямокутника (на рис 5 це величини а і 

b) та площі. 

6. Змінюючи положення базової точки А, спостерігаємо 

появу числових значень сторін прямокутника і 

відповідного їм значення площі.  

7. Аналізуємо динаміку змін значення площі – значення 

до певного моменту зростають, а потім спадають. 

Критичне значення 32 досягається при довжині сторін 4 

і 8. 
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1. При русі точки А по графіку функції із правої півплощину в ліву 

точки А та С можуть «склеюватися», а прямокутник вироджуватися, тому 

значення параметра варто задавати в межах від 0 до 32 . 

2. Ординатою точки Е взято значення площі побудованого 

прямокутника (число h), що обчислена за формулою 

Отрезок[A,C]*Отрезок[B,A]. Використання інструменту Площадь при 

введенні ординати точки Е не буде коректним, оскільки результатом 

застосування інстументу Площадь є об’єкт типу Текст, який не можна 

використати в якості координати точки, але можна заносити у таблицю 

значень. Зауважимо, що ординатою точки можна встановити «програмне» 

позначення прямокутника, тобто точка Е буде мати координати (а, 

многоугольник1) – в цьому випадку координати вважаються коректними, і 

слід точки Е описує шукану функцію площі. 

3. Побудована за допомогою інструменту Локус емпірична функція 

площі не сприймається програмою як самостійний об’єкт, тому 

застосування команди Экстремум або інструменту Исследователь 

функции для швидкого визначення максимуму є неможливим. 

Екстремальні значення побудованої функції площі потрібно визначати 

візуально. 

4. Інструмент Исследователь функции не застосовний до прямих і 

парабол, які задані безпосередньо через рядок вводу відповідними 

формулами (наприклад, y=x-5 i y=x^2). Програма їх сприймає як 

геометричні об’єкти – прямі та конічні перерізи відповідно. Тому такі 

залежності потрібно задавати за допомогою команди Функция[<Функция>, 

<Начальное значение>, <Конечное значение>], наприклад, Функция[x-5, -

2, 3] для лінійної і Функция[x^2, -3, 4] для квадратичної залежностей. 

5. Одержані числові результати часто можуть бути «некрасивими» 

або наближеними, оскільки розраховуються у числовому форматі з 

наперед заданою точністю. Це зумовлює додаткову потребу або у пошуці 

формульного виразу досліджуваної функції та аналітичному відшуканні її 
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екстремальних значень або хоча б у перевірці співпадання графіків 

емпіричної функції і знайденої аналітично. 

Описаний приклад підтверджує, що технологічно розв’язування 

геометричних задач на екстремум на основі ідеї когнітивної візуалізації 

поняття «екстремум» підпорядковується наступному алгоритму дій 

(табл.4.4) і сприяє розвитку функціонального мислення завдяки  

Таблиця 4.4 

Алгоритм розв’язування задач на екстремум на основі ідеї візуалізації 

№ Опис дій  Зауваження 

1.  

Побудова геометричної 

фігури або її частини, що 

досліджується, з 

урахуванням заданих 

параметрів 

Фігуру потрібно будувати таким 

чином, щоб аналізована величина 

залежала тільки від однієї змінної , інші 

параметри мають бути фіксованими 

2.  

Виведення на екран 

функціональної залежності 

(графік або таблиця 

значень емпіричної 

функції) 

Оскільки залежність описується однією 

змінною, то незалежна точка має 

забезпечувати динамічну зміну лише 

одного параметра, а оскільки 

геометричні величини невід’ємні, то 

для побудови емпіричної функції 

можна обмежитися лише першим 

квадрантом 

3.  
Інтерпретація одержаної 

емпіричної залежності 

Залежність буде емпіричною, оскільки 

аналітичний вираз самої функції ще 

невідомий 

4.  
Аналітичне підтвердження 

(власноруч без комп’ютера) 

Виведення формули залежності в 

зошиті чи на дошці залишається 

обов’язковим елементом розв’язання і 

припускає вміння оперувати 

відповідним математичним апаратом 

5.  

Перевірка збігу між 

аналітичною та 

емпіричною залежностями 

Перевірка носить більше прикладний і 

формальний характер («аналітичний» 

графік має співпадати з «емпіричним») 

6.  

Аналіз відповіді (чи є 

критичні точки, скільки їх, 

які умови їх появи чи 

відсутності тощо) 

 

 

можливості динамічного подання і обробки різноманітних графічних, 
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числових чи алгебраїчних даних: ми можемо виконувати вимірювання 

параметрів геометричних фігур, перевіряти на основі цих вимірів кількісні 

відношення (між довжинами, площами, кутами тощо), динамічно 

змінюючи форму вихідного об’єкта.  

Функціональна залежність може бути одержана у вигляді таблиці 

значень або графічно. Останнє є особливо наочним у контексті подальшого 

аналізу залежності. 

Наступні задачі пропонуємо для самостійного дослідження і 

розв’язування. 

1. Дослідити значення площі розгортки паперового пакування  

(у формі паралелепіпеда), яка має постійний об’єм 200 см3. Чи можлива 

економія матеріалу? 

2а. Досліди площу рівнобедреного трикутника, у якого відома лише 

довжина бічної сторони, на наявність максимуму. 

2б. Досліди об’єм конуса, у якого відома лише довжина твірної, на 

наявність максимуму. 

3а. Серед вписаних у рівнобедрений трикутник прямокутників один 

має максимальний периметр, а інший – максимальну площу. Чи 

зберігаються ці екстремуми при зміні основи трикутника? 

3б. Серед вписаних циліндрів один має максимальний об’єм, а інший 

– максимальну площу. Чи зберігається ці екстремуми при зміні форми 

конуса? 

Отже, робимо наступні висновки. Оскільки метою математичної 

підготовки є не лише засвоєння поняття функції, а у більшій мірі 

готовність до аналізу одержаних значень і їх відповідностей, у підготовку 

вчителя математики варто залучати такі інструменти, які прискорюють, 

спрощують та візуалізують розрахунки і побудови і при цьому надають 

змогу динамічно варіювати змінні для усвідомлення між ними істотного 

зв’язку, тобто реалізовувати ідеї когнітивної візуалізації математичних 

знань. Водночас варто пам’ятати, що залучення ПДМ до розв’язування 
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математичних задач не забезпечує знання математичних формул, понять 

чи функціональних залежностей, але є тим інструментом вчителя 

математики, який сприяє формуванню в учнів дослідницьких якостей, 

математичного мислення та критичного погляду на будь-які твердження. 

Вчителю математики сьогодні необхідно демонструвати усі можливі 

способи розв’язування математичних задач. Це стосується не лише 

аналітичних чи геометричних підходів, а й використання спеціалізованих 

програмних засобів. Чим ширшим буде перелік способів знаходження 

відповіді, тим більшою буде вірогідність правильного розв’язання задачі 

(хоча б через можливість перевірки відповіді). 

Залучення ПДМ до розв’язування задач не тільки демонструє 

додатковий шлях застосування інформаційних пристроїв (планшетів, 

смартфонів, комп’ютерів тощо), а і формує позитивне ставлення до 

навчального процесу та сприйняття математики не як науки складних 

обчислень, а як науки про цікавий аналіз, співставлення чи узагальнення 

реальних фактів з реального життя.  

Під час організації будь-якого курсу важливо оцінити, що вже 

напрацьовано і пропонується у галузі, а тому в контексті нашого 

дослідження проведено огляд відповідних навчальних курсів.  

Пошук наукової та методичної літератури, монографій, дисертацій, 

які систематизують розділи комп’ютерної математики як навчальної 

дисципліни, не дав результатів. Як показує аналіз дисертаційних робіт, 

лише дослідження В. Єфименка, у якому наведено результати вивчення 

проблеми методики навчання комп’ютерної математики майбутніми 

вчителями інформатики [438], можуть висвітлити лише окремі методичні 

аспекти підготовки вчителя до використання програмних засобів 

математичного спрямування.  

Така ситуація ускладнює не тільки вивчення пакетів математичних 

програм на аудиторних заняттях, а й перешкоджає організації 

самонавчання та становлення майбутніх математиків та викладачів 
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математики. Як показує аналіз, є джерела, присвячені можливостям 

застосування окремих програм для розв’язування конкретних 

математичних задач, є приклади використання ПДМ на уроках 

математики, розроблена відео-підтримка використання спецпакетів для 

вивчення окремих розділів математики. Але цього недостатньо для 

забезпечення у майбутніх учителів математики умінь використовувати 

комп’ютерний інструментарій у професійній діяльності. 

Сучасна підготовка фахівця, як у галузі чистої математики, так і в 

галузі навчання математики, передбачає формування умінь 

використовувати відповідне технічне та програмне забезпечення, що на 

рівні професії означає не тільки використання комп’ютерного програмного 

забезпечення для наочного подання матеріалу, а також знання про 

можливості використання сучасних інформаційних технологій для 

вирішення поставлених професійних завдань, вміння аналізувати досвід з 

використання математичних комп’ютерних середовищ іншими учасниками 

наукової спільноти, уміння власноруч моделювати математичні об’єкти, 

свідомо використовувати комп’ютерний математичний інструментарій для 

вирішення класів математичних задач тощо. 

Формування критичного погляду на комп’ютерний інструментарій 

ЗКВМЗ на основі запровадження спецкурсів з вивчення ЗКВМЗ. Нами 

досліджено зміст і форми вивчення окремих спецкурсів у навчальних 

планах підготовки математиків та вчителів математики провідних 

університетів (додаток Н). встановлено, що основна мета цих навчальних 

курсів полягає в отриманні предметних знань та напрацюванні навичок 

розв’язування математичних задач, розробки алгоритмів та реалізації їх у 

вигляді програм. 

Серед завдань навчальних курсів: 

1) вивчення базових принципів роботи СКМ та ПДМ; 

2) розвиток вміння аналізу та практичної інтерпретації отриманих 

математичних результатів; 
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3) напрацювання вмінь та навичок самостійного вивчення спеціальної 

літератури, користування довідковими матеріалами і посібниками, 

необхідними для розв’язування практичних завдань. 

У результаті освоєння курсів студент повинен: 

− мати уявлення про сучасний стан та проблеми математики, історії та 

методології її розвитку; 

− уміти використовувати поглиблені теоретичні і практичні знання в 

галузі математики; 

− уміти породжувати нові ідеї і демонструвати навички самостійної 

науково-дослідної роботи та роботи в науковому колективі; 

− уміти і бути готовим до активного спілкування в науковій, виробничій 

та соціально-громадській сферах діяльності; 

− уміти розробляти концептуальні та теоретичні моделі наукових 

проблем і задач; 

− володіти здатністю проводити семінарські та практичні заняття з 

учнями, а також лекційні заняття спецкурсів за профілем спеціалізації; 

− володіти здатністю розробляти навчально-методичні комплекси для 

електронного та мобільного навчання; 

У результаті освоєння курсів студент повинен: 

− знати основні прийоми роботи з комп’ютерними програмами у 

галузі математики, а також способи аналізу отриманої інформації. 

− вміти практично реалізовувати вивчені алгоритми, а також при 

необхідності модифікувати їх; 

− володіти навичками роботи з уже написаним програмним 

забезпеченням, знати його переваги і недоліки. 

Таким чином, основна мета навчальних курсів, присвячених 

вивченню програмного забезпечення математичного призначення, полягає 

в отриманні предметних знань та напрацюванні навичок розв’язування 

математичних задач, навичок розробки алгоритмів та реалізації їх у вигляді 

програм.  
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Зауважимо, що у навчальних планах педагогічних спеціальностей 

часто відсутні окремі курси, присвячені використанню комп’ютерних (або 

інформаційних) технологій в навчанні математики. Частково це питання 

піднімається на заняттях з методики навчання математики, але, як показує 

практика, цього недостатньо випускнику для відчуття себе сучасним 

фахівцем, і мало працедавцю в особі адміністрації, яка намагається 

використовувати останні інформаційні та технічні нововведення в роботі 

свого закладу (школа, ВНЗ, НДІ тощо). Тому особливо актуальними є 

розробка змісту і ефективної технології навчання такого спецкурсу у 

межах підготовки сучасного вчителя математики.  

Нижче наведемо основні ідеї, які закладені нами у авторський 

спецкурс «Застосування комп’ютера в навчанні математики» (далі – 

авторський спецкурс або Спецкурс). 

Усвідомлення необхідності впровадження авторського спецкурсу з 

вивчення ПДМ вимагає уточнення його мети та завдань, а також переліку 

знань та умінь слухачів по його завершенні. Вважаємо, що у контексті 

підготовки шкільного учителя такий спецкурс не варто ототожнювати з 

певною комп’ютерною програмою. Авторський спецкурс покликаний 

інтегрувати у собі вивчення передбачених розробниками та створення 

авторських інструментів у різних ПДМ, навчання візуалізувати різні 

математичні об’єкти і різні процеси, які описуються математично, – 

рівняннями, нерівностями, геометричними об’єктами тощо. 

З огляду на завдання дослідження, вважаємо, що такий авторський 

спецкурс повинен передбачати: 

1) вивчення кількох ПДМ для того, щоб: 

 показати принципові можливості використання сучасних ПДМ і 

передбачених в них інструментів; 

 продемонструвати шляхи та особливості використання різних програм 

для свідомого і раціонального вибору потрібного комп’ютерного 

продукту для вирішення конкретних типів завдань; 
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 розширити коло «автоматично» розв’язуваних завдань (наприклад, 

знайти екстремум, побудувати криву перетину поверхонь тощо); 

 спростити або напрацювати уміння конструювати математичні об’єкти; 

2) реалізацію міжпредметних зв’язків не тільки з академічними 

математичними курсами, але й, наприклад, з інформатикою через 

реалізацію алгоритмів розв’язання типових завдань; 

3) формування природного і усвідомленого бажання застосувати 

комп’ютерний інструмент; 

4) вивчення різних способів реалізації розв’язання задач 

(конструктивні завдання, алгоритмічні завдання, завдання на доведення, 

завдання пошукового характеру); 

5) формування критичного мислення при використанні інструментів 

для зменшення ймовірності отримання помилкових результатів. 

Предметом вивчення спецкурсу мають стати комп’ютерні 

інструменти – віртуальні механізми або алгоритми комп’ютерної 

програми, або сама програма, що застосовується для створення або 

дослідження математичних об’єктів чи їх складових через числові і 

геометричні характеристики самих об’єктів.  

Завданнями авторського спецкурсу є: 

−  аналіз ринку сучасних ПДМ, орієнтованих на розв’язування задач 

математики; 

−  демонстрація шляхів використання таких програм для розв’язування 

різних класів математичних задач; 

−  навчання критично і раціонально використовувати комп’ютерний 

математичний інструментарій при вирішенні завдань наукової, 

дослідницької або професійної діяльності. 

Після завершення авторського спецкурсу студенти повинні знати: 

−  сучасні комп’ютерні інструменти для розв’язування основних розділів 

математики (математичний аналіз, алгебра, геометрія, теорія чисел, 

теорія ймовірностей і т.д.) та шляхи їх застосування; 
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−  класифікацію комп’ютерних програмних засобів розв’язування 

математичних задач; 

−  етапи комп’ютерного моделювання математичної задачі. 

Студенти повинні вміти: 

−  проводити елементарні математичні обчислення, здійснювати чисельні 

і символьні перетворення з використанням програмних засобів 

математичного спрямування; 

−  моделювати у віртуальному просторі математичні об’єкти і процеси, в 

тому числі за допомогою їх візуалізації або анімації; 

−  створювати власні комп’ютерні інструменти, у тому числі писати 

процедури, створювати макроси, що уніфікують розв’язування певного 

класу задач; 

−  обирати доцільний інструмент з множини комп’ютерного 

математичного інструментарію для розв’язування конкретної 

математичної задачі; 

−  використовувати комп’ютерні інструменти у науковій і професійній 

діяльності. 

У контексті підготовки вчителя математики варто уточнити вміння: 

1) аналізувати літературу з проблем використання ПДМ у навчанні 

математики; 

2) розв’язувати типові задачі шкільного курсу математики з 

використанням комп’ютерного інструментарію: 

− побудова графічних зображень плоских фігур; 

− вимірювання довжини відрізків і величин кутів; 

− обчислення довжин ланок ламаних і площ областей, 

обмежених замкненими ламаними; 

− розв’язування і дослідження розв’язків задач на побудову; 

− розв’язування трикутників; 

− обчислення площ, периметрів, кутів многокутників; 

− побудова графічних зображень просторових фігур; 
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− обчислення довжин ребер, висот, площ граней, бічних і повних 

поверхонь, об’ємів многокутників; 

− обчислення об’ємів і площ поверхонь паралелепіпеда, 

піраміди, зрізаної піраміди, циліндра, конуса, зрізаного конуса, кулі; 

− аналіз перетину багатогранника площиною; 

− обчислення об’ємів і площ поверхонь тіл, обмежених 

поверхнями, що утворюються обертанням ламаних і кривих ліній навколо 

однієї з координатних осей; 

− тотожні перетворення алгебраїчних виразів; 

− побудова графіків і дослідження функцій; 

− обернені функції та побудова їх графіків; 

− графічне і символьне розв’язування рівнянь і нерівностей та їх 

систем; 

− чисельне і символьне відшукання похідних функцій; 

− з’ясування властивостей похідних функцій; 

− відшукання первісних та обчислення визначених інтегралів; 

− наближене обчислення за допомогою комп’ютера довжин 

кривих ліній та площ криволінійних трапецій з використання ламаних 

ліній; 

− набір спостережених даних та побудова на їх основі 

варіаційного ряду; 

− дискретні та неперервні розподіли статистичних ймовірностей 

та їх дослідження; 

− багатокутник дискретного розподілу та гістограма 

неперервного розподілу статистичних ймовірностей та їх побудова; 

− функції дискретного та неперервного розподілів статистичних 

ймовірностей та побудова їх графіків; 

− визначення числових характеристик розподілів статистичних 

ймовірностей; 
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− обчислення статистичних ймовірностей випадкових подій при 

заданих розподілах статистичних ймовірностей. 

Основна мета авторського спецкурсу: визначити шляхи 

використання ІТ для підтримки навчання шкільного курсу математики 

(планіметрії, стереометрії, елементів алгебри і початків аналізу). 

Провідними завданнями вивчення дисципліни є, по-перше, ознайомлення 

студентів з програмним забезпеченням математичного спрямування і його 

класифікацією та формування умінь розв’язувати типові задачі тем 

шкільного курсу математики із застосуванням комп’ютерного 

інструментарію, а по-друге, формування цілісного бачення шляхів 

використання програмного забезпечення у процесі навчання математики, 

критичного погляду на можливості залучення комп’ютерних інструментів 

у професійну діяльність з подальшим раціональним їх вибором при 

вивченні певної теми чи розв’язуванні певної задачі (для візуалізації 

умови, покрокової демонстрації розв’язання, прискорення одержання 

результату, перевірки відповіді тощо). 

Вивчення авторського спецкурсу передбачає формування знань про 

педагогічні програмні засоби навчання математики, їх класифікацію, ПДМ 

як сучасні програми підтримки шкільного курсу математики, їх 

інструментарій. Після закінчення курсу студенти, майбутні вчителі 

математики, мають вміти аналізувати літературу з проблем використання 

програмних засобів у галузі навчання шкільної математики та вміти 

розв’язувати типові задачі шкільного курсу засобами ІТ, серед яких: 

побудова графічних зображень плоских фігур, вимірювання довжини 

відрізків і величин кутів; обчислення довжин ланок ламаних і площ 

областей, обмежених замкненими ламаними; розв’язування і дослідження 

розв’язків задач на побудову; розв’язування трикутників; обчислення 

площ, периметрів, кутів многокутників; побудова графічних зображень 

просторових фігур; обчислення довжин ребер, висот, площ граней, бічних і 

повних поверхонь, об’ємів; аналіз перетину многогранника площиною; 
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тотожні перетворення алгебраїчних виразів за допомогою комп’ютера; 

побудова графіків і дослідження функцій; графічне і символьне 

розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем; чисельне і символьне 

відшукання похідних функцій; відшукання первісних та обчислення 

визначених інтегралів; набір спостережених даних та побудова на їх основі 

варіаційного ряду, визначення його характеристик; обчислення 

статистичних ймовірностей випадкових подій при заданих розподілах 

статистичних ймовірностей.  

Робоча програма авторського спецкурсу наведена у додатку П. 

Тривалий час експериментальної роботи дозволив віднайти підхід до 

вивчення спецкурсу, що виявився найефективнішим. Лекційні заняття 

відбуваються у звичайному режимі, активно використовується 

інтерактивні дошка для презентацій та анімації розв’язань. Коли 

демонструється залучення ПДМ до розв’язування задач математики, 

лектор зупиняється лише на одній ПДМ для певної задачі і не показує її 

розв’язання в інших: технологічно усе реалізується за формулою «одна 

задача – одна ПДМ, різні задачі – різні ПДМ». 

Підготовка до лабораторного заняття студентом передбачає 

знайомство з вказівками до проведення лабораторних робіт, які описують 

розв’язування задач теми і які зафіксовані у методичних рекомендаціях до 

курсу. Створюємо кілька студентських підгруп, які самостійно без 

допомоги викладача розв’язують в одній із ПДМ типову задачу теми у 

відповідності до плану лабораторних занять (для кожної групи умова 

задачі не відрізняється, але відрізняється ПДМ). Через 15-20 хвилин 

відбувається порівняння і обговорення відповідей усіх груп, уточнюються 

переваги та недоліки знайденого розв’язання у кожній з аналізованих ПДМ 

щодо способів реалізації розв’язання, подання результатів тощо. Після 

цього студентам пропонуються ін. задачі теми, але особливістю є те, що 

вони увесь перелік із запропонованих викладачем задач (як правило, 2-3 
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типові задачі теми) мають розв’язати у кожному із середовищ, що 

вивчаються (за формулою «одна задача – кілька ПДМ». 

У такий спосіб організації роботи, як показав експеримент, йде 

формування у майбутнього учителя математики не лише умінь оперувати 

комп’ютерним інструментарієм різних ПДМ, а й критичного погляду на 

оцінку кількості кроків розв’язування однієї й тієї ж задачі у різних ПДМ, 

якість візуальної підтримки, можливий формат відповіді, наявність 

потрібних інструментів та подальший раціональний вибір ПДМ. 

Пропоновану нами технологію напрацювання умінь використовувати 

комп’ютерний інструментарій, яка при статистичному опрацюванні 

результатів успішності виявилася вдалою, опишемо більш предметно на 

прикладі вивчення теми «Геометричні перетворення на площині». Саме 

при вивченні даної теми досить важко організувати унаочнення 

геометричних перетворень без використання ІТ. Також досить часто 

вчителі неохоче викладають цю тему через її несприйняття учнями. Учні 

ж, у свою чергу, не сприймають геометричні перетворення через 

відсутність, зокрема, алгоритмічних підходів до розв’язування типових 

задач, відсутність очевидної сфери подальшого застосування методу 

геометричних перетворень тощо.  

Студенти розподіляються на 4 робочих групи (за кількістю ПДМ, які 

вивчаються (наприклад, Gran2d, The Geometers’ SketchPad, GeoGebra, 

Математический конструктор). Кожній групі пропонується одна й та 

сама задача для самостійного розв’язування у середовищі обраної ПДМ 

(відводиться приблизно 15-20 хвилин заняття): «На сторонах правильного 

трикутника (зовні нього) побудовані квадрати. Показати, що їх центри є 

вершинами правильного трикутника».  

Кожна група демонструє знайдене розв’язання задачі або його 

відсутність чи неможливість (зазначимо, що у середовищі DG взагалі не 

передбачені інструменти для геометричних перетворень об’єктів) 

(Додаток Р).  
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Потім разом із викладачем студенти детально обговорюють кожне із 

запропонованих розв’язань, зазначають про переваги і недоліки обраного 

комп’ютерного інструментарію та власне самих інструментів, намагаються 

зробити висновок стосовно раціонального вибору ПДМ при розв’язуванні 

даної задачі та використаних комп’ютерних інструментів.  

Так студенти приходять до висновку, що усі побудови, які потрібно 

виконувати (побудова правильного трикутника, квадрата, центру 

правильного трикутника), можна реалізувати в усіх ПДМ, які вивчаються, 

але із певними обмеженнями: 

- у Gran2d та The Geometers’ SketchPad побудову правильного 

трикутника та квадрата потрібно виконувати за означенням, а не за 

допомогою наявного інструменту програми; 

-  для виконання повороту у Gran2d, The Geometers’ SketchPad, 

GeoGebra інструменти не відрізняються за результатом дії, за винятком 

того, що у GeoGebra поворот не можна застосовувати до групи об’єктів, в 

якій присутня точка, оскільки програма відразу сприймає її як центр 

повороту; 

- у середовищі Математичний конструктор результат дії 

інструменту Поворот – самостійний об’єкт, до якого можна застосовувати 

інші інструменти; 

- щоб показати, що отриманий трикутник правильний, потрібно 

обчислити довжини його сторін: у Gran2d для цього, окрім 

безпосереднього вимірювання довжин сторін, можна використати 

динамічний вираз; 

- у The Geometers’ SketchPad результат вимірювання подається у 

незвичному для українських шкіл вигляді 51,6CDm см. 

У такий спосіб студенти приходять до висновку, що раціональним 

вибором для розв’язування даної задачі є програма Математический 

конструктор. 
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Після обговорення студенти повертаються до розв’язування 

подібних задач (таблиця 4.5) і заповнюють порівняльну таблицю 4.6.  

Таблиця 4.5 

Задачі до теми «Геометричні перетворення на площині» 

№ Умова Примітка 

1.  Дано рівні відрізки АВ і А1В1. Знайдіть центр повороту, 

при якому відрізок АВ переходить у відрізок А1В1. 

Поворот 

2.  Вписати квадрат у даний трикутник Гомотетія 

3.  Замостити площину паркетом власного дизайну Паралельне 

перенесення 

4.  Побудувати рівносторонній трикутник АВС, вершина А 

якого знаходиться у заданій точці, вершина В лежить на 

заданому колі, а вершина С лежить на заданій прямій 

Поворот 

5.  Дано дві прямі a та b, які перетинаються, і відрізок CD. 

Побудувати паралелограм ABCD, вершини А та В якого 

лежать відповідно на прямих a та b 

Паралельне 

перенесення 

 

Таблиця 4.6 

Порівняльна таблиця комп’ютерних інструментів ПДМ  

(тема «Геометричні перетворення на площині») 

Комп’ютерні інструменти, наявні у ПДМ 

G
ra

n
2
d
 

Ж
Г

 

М
К

 

G
G

 

Здійснення паралельного перенесення з екрану     

Здійснення паралельного перенесення на вектор, 

заданий окремо координатами 
    

Здійснення повороту на відмічений кут     

Здійснення повороту на кут, заданий аналітично     

Здійснення гомотетії у відміченому відношення     

Здійснення гомотетії у відношенні, заданому аналітично     

Здійснення симетрії відносно точки     

Здійснення симетрії відносно прямої     

Здійснення інверсії     

Зміна параметрів перетворення     

Робота з образами фігур     

Застосування перетворень до образів фігур     

Застосування перетворень до зображень, завантажених з 

файлу 
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У такий спосіб організації роботи, як показав експеримент, йде 

формування у майбутнього учителя математики не лише умінь оперувати 

комп’ютерним інструментарієм різних ПДМ, а й критичного погляду на 

оцінку кількості кроків розв’язування однієї й тієї ж задачі у різних ПДМ, 

якість візуальної підтримки, можливий формат відповіді, наявність 

потрібних інструментів та подальший раціональний вибір ПДМ. 

 

Висновки до розділу 4 

Нами розроблено і теоретично обґрунтовано організаційно-

педагогічну модель формування професійної готовності майбутнього 

вчителя математики до використання ЗКВМЗ, яка включає взаємопов’язані 

структурні блоки (теоретико-практичний, результативний), етапи 

(пропедевтично-мотиваційний, когнітивно-технологічний, оцінно-

аналітичний), форми (лекції-консультації, лекційно-практичні заняття та 

лабораторні практикуми, проектну діяльність, конференції, самостійну 

роботу), методи що забезпечують формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ (словесно-

наочні, практичні, проблемно-пошукові, квести, тренінги тощо) й засоби, 

серед яких основними виступають саме програми динамічної математики. 

Дисертаційне дослідження сприяло виділенню практичних засад 

формування професійної готовності майбутніх вчителів математики до 

використання ЗКВМЗ, провідними серед яких є: опора на освітній і 

технологічний досвід та набуття нового досвіду в процесі практичної 

діяльності, стимулювання студента до самоосвіти, раціональне включення 

програм динамічної математики як засобів комп’ютерної візуалізації 

математичних знань у навчання фундаментальних математичних 

дисциплін; цілеспрямоване формування критичного погляду на 

комп’ютерний інструментарій у системі сучасних засобів навчання 

математики; активне комп’ютерне математичне моделювання. 



262 
 

Серед чинників, які сприяють формуванню критичного погляду на 

комп’ютерний інструментарій у професійній роботі вчителів математики 

нами окремо акцентується увага на впровадженні спецкурсу з вивчення 

шляхів використання ЗКВМЗ, активному використанні електронних 

освітніх ресурсів, у тому числі відкритих, організації практико-

орієнтованих проектів, популяризації алгоритмічних методів розв’язування 

типових математичних задач на базі ЗКВМЗ, активному використанні 

візуалізованих завдань, які базуються на ідеях когнітивної візуалізації 

математичних знань. 

Основні результати розділу подані у роботах [439; 440; 441; 442; 443; 

444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 

460; 461; 462; 463; 464; 465; 466]. 
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РОЗДІЛ 5.  

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

5.1. Критерії, показники та рівні сформованості готовності  

майбутніх вчителів математики до використання ЗКВМЗ 

Поняття «критерій» розглядається у словниках як «мірило для 

визначення оцінки предмета або явища», «ознака, узята за основу 

класифікації», «орієнтир, індикатор, на основі якого відбувається оцінка 

або класифікація чого-небудь, визначається значущість у стані об’єкта» 

[467]. Виступаючи як мірило, критерій слугує ідеальним зразком і 

характеризує вищий рівень досліджуваного процесу чи явища. 

Порівнюючи з ним реальний стан, можна встановити ступінь їх 

наближення до ідеалу. 

Показник у цьому випадку є конкретним вимірником критерію, 

«робить» критерій доступним для спостереження та вимірювання. Головна 

характеристика показника – конкретність, що дозволяє розглядати 

показник як окрему характеристику критерію, за якою можна встановити 

наявність певної якості і рівень її розвитку. Також до визначальних 

характеристик показників відносять повноту, вимірюваність та 

системність. Оскільки показники покликані забезпечувати повну 

характеристику готовності, тому на один критерій може бути 

запропоновано кілька показників. 

До критеріїв та показників ставлять ряд вимог, серед яких: 

- бути об’єктивними, тобто не залежати від особистісних якостей 

дослідника; 

- включати найістотніші аспекти досліджуваного об’єкта чи явища; 
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- формулюватися коротко, ясно і точно; 

- вимірювати саме те, що хоче перевірити дослідник [468]. 

У дослідженні визначаємо критерій як окрему характеристику 

реального стану готовності майбутніх вчителів математики 

використовувати ПЗМС, а показник – як оцінку рівня готовності за 

кожним з критеріїв (конкретний вимірник, який дозволить з’ясувати рівень 

сформованості готовності). 

Нами проаналізовано різні критерії, які використовуються для 

характеристики професійної готовності вчителя. Зокрема, за 

дослідженнями А. Князєва, Є. Земцової, С. Палецького [469], критеріями 

готовності вчителя можуть виступати особливі психічні характеристики, 

моторика, пізнавальні здібності, особливості сприйняття та обробки 

інформації. У роботах І. Дичківської зазначається, що у професії вчителя 

готовність до будь-якої діяльності має враховувати наявність 

мотиваційного ставлення до такої діяльності, володіння ефективними 

способами й засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до 

творчості та рефлексії [470].  

Ми відкидаємо обмеження характеристики готовності критеріями 

наявності знань та вмінь, які вдало з позицій математичної підготовки 

характеризуються оцінками за знання математичних понять й уміння 

розв’язувати математичні задачі, оскільки вважаємо, що у професії вчителя 

«знати і вміти» недостатньо. Не менш важливими у контексті формування 

готовності вчителя математики використовувати ЗКВМЗ є усвідомлення 

необхідності впровадження програмних засобів математичного 

спрямування у власній педагогічній практиці, інформованість про новітні 

інформаційні технології, знання новаторських методик роботи, орієнтація 

на створення власних творчих задач, проектів, методик, налаштованість на 

експериментальну діяльність, готовність до подолання труднощів 

методичного, технічного, особистісного характеру, володіння практичними 

навичками освоєння педагогічних інновацій та розробки нових, активно-
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позитивне ставлення до виконуваної діяльності, при цьому самостійність, 

творчість, здатність до професійної рефлексії тощо. 

Тому в межах нашого дослідження для визначення рівня 

сформованості компонентів готовності майбутнього вчителя математики 

до використання ЗКВМЗ нами сформульовано наступні критерії та 

визначені їх показники.  

1. Мотиваційний критерій (усвідомлення необхідності і доцільності 

використання ЗКВМЗ у навчальному процесі). Показниками мотиваційного 

критерію є: інтерес до діяльності вчителя математики щодо залучення 

ЗКВМЗ та усвідомлення значущості їх використання (коротко – 

М1: «Інтерес до ЗКВМЗ»); сформованість потреби і бажання використати 

ЗКВМЗ та формувати пізнавальний інтерес до вивчення математики з 

використанням ЗКВМЗ у школярів (коротко – М2: «Мотивація 

використовувати ЗКВМЗ»). 

2. Теоретичний критерій (сформованість предметних, методичних і 

технологічних знань у галузі навчання математики з використанням 

інструментарію ЗКВМЗ). Показники теоретичного критерію: «Повнота 

знань про інструментарій ЗКВМЗ» (визначається кількістю всіх знань про 

досліджуваний об’єкт, передбачених програмою, коротко – 

К1: «Повнота»), «Ґрунтовність знань про інструментарій ЗКВМЗ» (число 

усвідомлених зв’язків даного знання з іншими, коротко – 

К2: «Ґрунтовність») і «Системність знань про інструментарій ЗКВМЗ» 

(усвідомлення складу деякої сукупності знань, їх ієрархії і послідовності, 

тобто усвідомлення одних знань як базових для інших, коротко – 

К3: «Системність»). 

3. Технологічний критерій (сформованість методичних і 

технологічних умінь та навичок у галузі навчання математики з 

використанням інструментарію ЗКВМЗ). Показниками технологічного 

критерію є сформованість умінь розв’язувати типові задачі шкільного 

курсу математики з використанням комп’ютерного інструментарію 
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(коротко – Т1: «Операційні вміння»), сформованість прийомів 

застосування ЗКВМЗ у професійній діяльності з урахуванням обраних 

форм і методів навчання, сформованість уявлень про типові помилки у 

застосуванні інструментарію та шляхи їх подолання (коротко – 

Т2: «Професійні навички»). 

4. Аналітичний критерій (володіння навичками самоаналізу та 

самовдосконалення для планування і організації використання ЗКВМЗ в 

професійній діяльності). Показниками аналітичного критерію є: відчуття 

внутрішньої готовності використовувати інструментарій ЗКВМЗ, 

сформованість критичного погляду на застосування окремих ЗКВМЗ, 

сформованість здатності адекватно оцінювати результати використання 

ЗКВМЗ усіма суб’єктами навчального процесу (коротко – Р1: «Здатність до 

самоаналізу»); сформованість умінь здійснювати контроль та 

самоконтроль своєї професійної діяльності, аналізувати ефективність 

методів, прийомів, засобів педагогічної діяльності та технологій, які 

використовуються при вивченні математики із залученням ЗКВМЗ, 

вдосконалювати власну педагогічну майстерність з їх використання 

(коротко – Р2: «Здатність до самовдосконалення»).  

Зауважимо, що зафіксовані показники виявляються не ізольовано, а в 

різноманітних поєднаннях і взаємозв’язках. Зокрема, потреба у самоаналізі 

професійної діяльності активізує інтерес до сучасних тенденцій у сфері 

застосування ЗКВМЗ, а успішність власної педагогічної діяльності у 

напрямку використання ЗКВМЗ сприяє подоланню труднощів, спонукає до 

нових способів діяльності, аргументації власних методик у взаємодії з 

тими, хто їх не сприймає. 

Уточнені критерії професійної готовності залежно від ступеня 

сформованості показників дозволяють виокремити чотири рівні готовності 

вчителя математики використовувати ЗКВМЗ у професійній діяльності.  

Пасивний рівень. Характеризується низькою мотивацією до 

використання ЗКВМЗ у навчанні і творчій самореалізації; елементарною 
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(на базовому рівні) теоретичною і технологічною підготовкою щодо 

впровадження ЗКВМЗ у навчальний процес, фрагментарною здатністю до 

аналізу і самоаналізу діяльності суб’єктів навчального процесу, 

відсутністю бажання до впровадження ЗКВМЗ у власній професії, пасивне 

ставлення до використання ЗКВМЗ колегами. 

Учителі, яких за особливостями їх мислення і практичної діяльності 

відносять до цього рівня сформованості готовності, як правило, ставляться 

до впровадження ЗКВМЗ у якості альтернативи традиційній практиці 

навчання. Основою такого ставлення часто є відсутність емоційної, 

інтуїтивної налаштованості на сприйняття нового, а також боязке 

ставлення до технічних засобів навчання. Педагогічна рефлексія в них не 

сформована. 

Елементарний рівень. Характеризується обмеженим інтересом до 

використання ЗКВМЗ, ситуативною цікавістю до досвіду його 

використання, ситуативними бажанням та готовністю до впровадження 

інструментарію ЗКВМЗ у професійній діяльності та потребою у додатковій 

мотивації. У вчителів цієї групи сформовані фрагментарні знання про 

доцільність використання ЗКВМЗ на уроках різних типів при використанні 

різних форм і методів навчання, спостерігаються поодинокі уміння 

залучати інструментарій ЗКВМЗ до навчання, відсутні навички 

провадження професійної діяльності по залученню ЗКВМЗ, не завжди 

адекватне зіставлення шляхів застосування ЗКВМЗ меті і завданням урока, 

невпевненість у доцільності застосування певної ЗКВМЗ та її 

інструментарію, відсутність самостійної орієнтації у відборі та 

застосуванні методик навчання на базі ЗКВМЗ, застосування ЗКВМЗ може 

відбуватися лише за зразком, неадекватне володіння технологіями 

створення освітнього середовища на базі ЗКВМЗ. Відсутня усвідомлена 

потреба в оволодінні інструментарієм ЗКВМЗ, прослідковується 

фрагментарний інтерес до розвитку ЗКВМЗ та їх упровадження іншими, 

відсутнє бажання експериментувати, поодиноке бажання професійного 
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зростання 

Усвідомлений рівень. Характеризується усвідомленістю 

спонукальних мотивів до оволодіння ЗКВМЗ і творчої самореалізації, 

достатньою теоретичною, предметною та технологічною підготовкою у 

сфері впровадження ЗКВМЗ, достатнім рівнем сформованості професійних 

якостей вчителя  до організації навчання з використанням ЗКВМЗ, але 

частковою здатністю критично оцінювати обраний інструментарій, 

частковими проявами потреб вивчати новації у сфері застосування ЗКВМЗ 

колегами. Учителі цієї групи, як правило, добре знайомі з теоретичними 

основами навчання, на достатньому рівні володіють предметними 

знаннями у галузі інформатико-математичної освіти, використовують 

ЗКВМЗ у власній професійній діяльності, однак таке використання часто є 

фрагментарним і несистемним. Педагогічна рефлексія в них виявляється 

недостатньою. 

Активний рівень. Характеризується усвідомленою й аргументованою 

мотивацією щодо упровадження ЗКВМЗ у професійну діяльність та щодо 

творчої самореалізації, ґрунтовною теоретичною, предметною та 

технологічною підготовкою у галузі математичної освіти й ЗКВМЗ, 

здатністю критично оцінити наявний інструментарій у контексті обраних 

форм і методів навчання, сформованим відчуттям внутрішньої готовності 

використовувати ЗКВМЗ, усвідомленням потреби у постійному аналізі 

розвитку таких засобів та технологій їх використання.  

Учителі цієї групи активно експериментують із залученням ЗКВМЗ, 

у них відсутні побоювання за доцільність використання ЗКВМЗ, оскільки 

розвинута рефлексія професійної діяльності. Вони охоче обговорюють 

власні успіхи і помилки з метою осмислення педагогічних інновацій. 

Реалізація творчого потенціалу для багатьох з них є важливим елементом 

самореалізації.  

У відповідності до виділених критеріїв наведемо стислі 

характеристики їх показників за рівнями. 
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Мотиваційний критерій сформованості професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання ЗКВМЗ 

Сформованість інтересу до використання ЗКВМЗ (показник М1): 

 активна (відчутна готовність до постійного його вивчення і 

вдосконалення власного рівня володіння ним, активна позиція щодо 

бажання використовувати інструментарій ЗКВМЗ, зацікавленість у 

творчих підходах до впровадження ЗКВМЗ у навчальний процес); 

 усвідомлена (наявність усвідомленого бажання до використання 

інструментарію ЗКВМЗ та готовності оволодіння ним для реалізації 

професійної діяльності без застосування творчого підходу до 

впровадження ЗКВМЗ у навчальний процес); 

 елементарна (ситуативні бажання та готовність до впровадження 

інструментарію ЗКВМЗ у професійній діяльності, потреба у додатковій 

мотивації); 

 пасивна (явне або приховане небажання використовувати ЗКВМЗ у 

професійній діяльності, байдужість до розвитку інструментарію та його 

використання). 

Мотивація до використання ПДМ (показник М2): 

 активна (позитивне і усвідомлене ставлення до потреби у оволодінні 

інструментарієм ЗКВМЗ, переважання внутрішньої мотивації в 

навчанні, виявлення активності і творчості в процесі оволодіння 

інструментарієм різних ЗКВМЗ); 

 усвідомлена (усвідомлене ставлення до потреби в оволодінні 

інструментарієм ЗКВМЗ, але обмежений інтерес до його впровадження, 

наявність інтересу до розвитку ЗКВМЗ); 

 елементарна (обмежений інтерес до використання ЗКВМЗ, ситуативна 

цікавість до досвіду його використання, потреба у додатковій 

мотивації); 

 пасивна (відсутність мотивів професійно-педагогічної спрямованості на 

оволодіння інструментарієм ЗКВМЗ). 
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Теоретичний критерій сформованості професійної готовності 

майбутніх вчителів математики до використання ЗКВМЗ  

Повнота (показник К1) 

 активний рівень – вичерпна (наявні знання про різні ЗКВМЗ у 

кількості 5 і понад, знання про їх інструментарій та особливості його 

застосування з надлишком задовольняють потреби реалізації 

професійної діяльності); 

 усвідомлений рівень – задовільна (наявні знання про 3-5 ЗКВМЗ, 

кількість знань про їхній інструментарій системний і достатній для 

реалізації професійної діяльності); 

 елементарний рівень – фрагментарна (опановані лише 2-3 ЗКВМЗ, 

кількість знань про їхній інструментарій та особливості його 

застосування фрагментарні і часто потребують уточнення); 

 пасивний рівень – відсутня (знання про інструментарій ЗКВМЗ відсутні 

або у незадовільній для професійної реалізації кількості) 

Ґрунтовність (показник К2) 

 активний рівень – вичерпна (наявні знання про різні ЗКВМЗ у 

кількості 5 і більше забезпечують відсутність помилок у їх 

використанні, прогалин у знаннях про їх інструментарій та особливості 

його застосування не спостерігаються, усі інструменти 

використовуються коректно); 

 усвідомлений рівень – задовільна (наявні безпомилкові знання про 3-4 

ЗКВМЗ, наявні прогалини у знаннях про інструментарій інших, що не 

завжди дозволяє коректно їх використовувати, але наявні знання 

достатні для реалізації професійної діяльності); 

 елементарний рівень – фрагментарна (в арсеналі безпомилкові знання 

про інструментарій лише 1-2 ЗКВМЗ, знання про інструментарій 

інших, фрагментарні і часто некоректні або помилкові, часто 

потребують уточнення); 
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 пасивний рівень – відсутня (плутанина в інструментарії ЗКВМЗ, 

кількість помилок у застосуванні не дозволяє здійснювати адекватну 

професійну реалізацію). 

Системність (показник К3) 

 активний рівень – вичерпна (сформовані системні знання про 

доцільність чи недоцільність використання ЗКВМЗ та її певного 

інструменту в контексті розв’язування різних типів математичних задач 

різного рівня складності); 

 усвідомлений рівень – задовільна (сформовані знання про доцільність 

чи недоцільність використання окремих ЗКВМЗ та їх певного 

інструменту в контексті розв’язування окремих типів математичних 

задач); 

 елементарний рівень – фрагментарна (сформовані фрагментарні знання 

про доцільність чи недоцільність використання ЗКВМЗ та її певного 

інструменту в контексті розв’язування окремих типів математичних 

задач базового рівня складності); 

 пасивний рівень – недостатня (відсутні або наявні поодинокі розрізнені 

знання про доцільність чи недоцільність використання окремих ЗКВМЗ 

та їх інструментарію в контексті розв’язування окремих типів 

математичних задач базового рівня складності) 

Технологічний критерій формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики використовувати ЗКВМЗ  

Операційні уміння (показник Т1) 

 активний рівень – системні (напрацьовані системні уміння 

використовувати інструментарій 5 і понад ЗКВМЗ для розв’язування 

різних типів математичних задач, сформована база для їх порівняння й 

узагальнення, рівень технологічних умінь задовольняє професійні 

потреби з надлишком); 

 усвідомлений рівень – задовільні (напрацьовані уміння 

використовувати інструментарій 3-5 ЗКВМЗ для розв’язування окремих 
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типів математичних задач, сформована база для їх порівняння та 

узагальнення, рівень технологічних умінь достатній для реалізації 

професійної діяльності); 

 елементарний рівень – фрагментарні (в арсеналі лише уміння 

працювати з інструментарієм 2-3 ЗКВМЗ, технологічні уміння 

сформовані фрагментарно і часто потребують уточнення, рівень 

технологічних умінь достатній для реалізації професійної діяльності у 

окремих випадках); 

 пасивний рівень – недостатні (технологічні уміння відсутні або 

фрагментарні для 1-2 ЗКВМЗ, їх рівень є незадовільним для 

професійної реалізації) 

Професійні навички (показник Т2) 

 активний рівень – системні (сформовані системні знання про 

доцільність чи недоцільність використання ЗКВМЗ на уроках 

математики різних типів при використанні різних форм і методів 

навчання, напрацьовані системні уміння і навички залучати 

інструментарій ЗКВМЗ до навчання математики, відслідковуються 

творчий підхід та варіативність у відборі та застосуванні різних 

методик навчання з використанням ЗКВМЗ, яскраво виражені 

самостійний пошук та вільне використання різних методик навчання із 

залученням ЗКВМЗ, творче володіння технологіями створення 

освітнього середовища на базі ЗКВМЗ); 

 усвідомлений рівень – задовільні (сформовані знання про доцільність 

чи недоцільність використання ЗКВМЗ на уроках математики різних 

типів при використанні різних форм і методів навчання, напрацьовані 

уміння залучати інструментарій ЗКВМЗ до навчання математики, не 

відслідковуються творчий підхід та варіативність у відборі та 

застосуванні різних методик навчання з використанням ЗКВМЗ, як 

правило, адекватне зіставлення шляхів застосування ЗКВМЗ меті і 

завданням урока, впевненість у доцільності застосування певної 
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ЗКВМЗ та її інструментарію, в арсеналі наявні технології створення 

освітнього середовища на базі ЗКВМЗ 

 елементарний рівень – фрагментарні (сформовані фрагментарні знання 

про доцільність чи недоцільність використання ЗКВМЗ на уроках 

математики різних типів при використанні різних форм і методів 

навчання, спостерігаються поодинокі уміння залучати інструментарій 

ЗКВМЗ до навчання математики, відсутні навички провадження 

професійної діяльності щодо залучення ЗКВМЗ, не завжди адекватне 

зіставлення шляхів застосування ЗКВМЗ меті і завданням уроку, 

невпевненість у доцільності застосування певної ЗКВМЗ та її 

інструментарію, відсутність самостійної орієнтації у відборі та 

застосуванні методик навчання на базі ЗКВМЗ, застосування ЗКВМЗ 

може відбуватися лише за зразком, неадекватне володіння технологіями 

створення освітнього середовища на базі ЗКВМЗ); 

 пасивний рівень – недостатні (відсутні або наявні поодинокі розрізнені 

знання про доцільність чи недоцільність використання ЗКВМЗ на 

уроках математики різних типів при використанні різних форм і методів 

навчання, відсутні навички провадження професійної діяльності щодо 

залучення ЗКВМЗ, несформоване уміння адекватно зіставляти шляхи 

застосування ЗКВМЗ з метою і завданнями уроку, невпевненість у 

доцільності застосування інструментарію певної ЗКВМЗ, відсутність 

самостійної орієнтації у відборі та застосуванні методик навчання на 

базі ЗКВМЗ, застосування ЗКВМЗ може відбуватися лише за зразком) 

Аналітичний критерій сформованості професійної готовності 

майбутніх вчителів математики до використання ЗКВМЗ  

Сформованість здатності до самоаналізу (показник Р1): 

 активна (активна позиція щодо власної критичної оцінки у застосуванні 

ЗКВМЗ при розв’язуванні математичних задач та у професійній 

діяльності, сформованість системних умінь порівнювати й 

узагальнювати у контексті набуття досвіду використання ЗКВМЗ); 
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 усвідомлена (усвідомлена позиція щодо власної критичної оцінки у 

застосуванні ЗКВМЗ при розв’язуванні математичних задач та у 

професійній діяльності, сформованість умінь порівнювати і 

узагальнювати у контексті набуття досвіду використання ЗКВМЗ); 

 елементарна (критичний погляд на застосування ЗКВМЗ при 

розв’язуванні математичних задач та у професійній діяльності не 

сформовано, спостерігаються поодинокі уміння порівнювати й 

узагальнювати в контексті набуття досвіду використання ЗКВМЗ 

іншими, відсутнє бажання критично оцінювати власну педагогічну 

діяльність на основі ЗКВМЗ); 

 пасивна (явне або приховане небажання аналізувати власну професійну 

діяльність та інших по залученню ЗКВМЗ). 

Сформованість здатності до самовдосконалення (показник Р2): 

 активна (постійна потреба у вивченні нових ЗКВМЗ та їх 

інструментарію, у порівняльному аналізі ЗКВМЗ, моніторингу їх 

розвитку, зацікавленість у досвіді упровадження ЗКВМЗ іншими з 

подальшим критичним аналізом і відповідними висновками для себе, 

постійне відслідковування науково-методичних робіт, присвячених 

використанню ЗКВМЗ, постійне бажання експериментувати без 

побоювань помилитися і розповісти про власний досвід роботи, наявне 

постійне бажання професійного зростання); 

 усвідомлена (усвідомлена потреба в оволодінні інструментарієм 

ЗКВМЗ, наявність інтересу до їх розвитку, порівняння, інтерес до 

впровадження ЗКВМЗ іншими з подальшим критичним аналізом та 

відповідними висновками для себе, постійне відслідковування науково-

методичних робіт, присвячених використанню ЗКВМЗ, бажання 

експериментувати фрагментарне, спостерігається бажання 

професійного зростання); 

 елементарна (відсутня усвідомлена потреба у оволодінні 

інструментарієм ЗКВМЗ, прослідковується фрагментарний інтерес до 
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розвитку ЗКВМЗ та їх упровадження іншими, відсутнє бажання 

експериментувати, поодиноке бажання професійного зростання); 

 пасивна (відсутність потреби у додатковому вивченні ЗКВМЗ та їх 

інструментарії, відсутність інтересу до досвіду впровадження ЗКВМЗ 

іншими, відсутнє бажання експериментувати, відсутнє бажання 

професійного зростання) 

Готовність до використання ЗКВМЗ у майбутніх учителів 

математики формується під час вивчення як фундаментальних, психолого-

педагогічних курсів, так і спецкурсів з окремих питань профільних 

дисциплін, спостереження за досвідом використання ЗКВМЗ викладачами 

педагогічного університету, під час педагогічної практики, під час аналізу 

періодичних науково-методичних видань та розмаїття цифрових освітніх 

матеріалів і ресурсів Інтернет. Акумулюючи усе накопичене на 

попередньому етапі, студенти удосконалюють технологічний рівень 

володіння інструментарієм ЗКВМЗ та методичні прийоми його 

використання. Кожний попередній рівень готовності є передумовою 

формування наступного, а своєчасне і об’єктивне визначення рівня 

сформованості дає можливість визначити шляхи власного саморозвитку і 

самовдосконалення, що є однією з важливих професійних якостей кожного 

вчителя. 

 

5.2. Змістово-процесуальні особливості реалізації організаційно-

педагогічної моделі 

Дослідження проводилося впродовж 2006-2016 років і охоплювало 

чотири етапи науково-педагогічного пошуку. 

Перший етап (2006-2008 рр.) – теоретико-пошуковий – був 

присвячений теоретичному усвідомленню і осмисленню проблеми 

дослідження.  

У цей час окреслювалася програма дослідження та її методика, 

визначалися мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
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сформулювалися загальна і часткові гіпотези. Активно вивчалися 

закордонні видання та українські наукові джерела з філософії 

інформатизації математичної освіти, педагогічна, психологічна та фахова 

періодична література, електронні  інформаційні ресурси. Вивчався 

вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки вчителів математики у 

контексті використання ЗКВМЗ.  

Активно вивчався стан дослідження проблеми в теорії і практиці 

навчання математики у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. 

Особливої уваги потребували нормативно-правова база щодо реалізації 

освітньої діяльності (закони, постанови тощо), навчальні плани, робочі 

програми та інша навчально-методична документація, яка забезпечує 

підготовку вчителів математики у педагогічних університетах. Відбувалося 

уточнення термінологічної бази дослідження та систематизувався 

емпіричний матеріал.  

Другий етап (2008-2010 рр.) – теоретико-методологічний – мав на 

меті теоретичне дослідження сучасного стану підготовки майбутніх 

вчителів математики та проблем формування готовності вчителя 

математики до використання ПДМ.  

На цьому етапі були проаналізовані сучасні програмні засоби 

підтримки навчання математики, де окремою групою були виділені ПДМ 

як необхідні інформаційні ЗКВМЗ в арсеналі сучасного вчителя 

математики, вимоги освітніх стандартів вищої математичної освіти та 

стандарт з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. За 

висновками аналізу інструментарію ПДМ та вимог до підготовки вчителя 

математики уточнено необхідний сучасному вчителю математики перелік 

комп’ютерних математичних інструментів.  

Паралельно з практичними аспектами були визначені методологічні 

підходи до розв’язання проблеми дослідження, обґрунтована модель 

формування готовності вчителів математики до використання ЗКВМЗ, 

розроблено науково-методичне забезпечення для формування такої 
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готовності, уточнена критеріальна основа для визначення рівня 

сформованості професійної готовності і зафіксовані результати 

констатувального етапу експерименту.  

Третій етап (2010-2014 рр.) – експериментально-аналітичний – 

пов’язаний з проведенням формувального етапу експерименту для 

перевірки основних гіпотез дослідження.  

На цьому етапі організовано і проведено експеримент, на основі 

якого перевірялася авторська модель формування професійної готовності 

до використання ЗКВМЗ майбутніми вчителями математики. На основі 

розроблених критеріїв сформованості та їх показників фіксувалися 

результати, які підлягали кількісному опрацюванню та якісному аналізу. 

Уточнювалися педагогічні умови успішної реалізації поставлених завдань. 

Удосконалювалася організаційно-педагогічна модель формування 

професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ. 

Паралельно розроблялася відповідна навчально-методична 

документація, активно йшла апробація одержаних результатів на науково-

методичних семінарах та конференціях різних рівнів, готувалися до друку 

публікації з теми дослідження. У цей час були опубліковані роботи 

навчально-методичного характеру, статті у провідних українських 

виданнях, у виданнях, що входять до світових наукометричних баз та ін.  

Четвертий етап (2014-2016 рр.) – узагальнюючий – передбачав 

підведення підсумків за проведеним дослідженням, систематизацію та 

узагальнення результатів педагогічного експерименту. 

На цьому етапі були уточнені загальні висновки і практичні 

рекомендації, перспективи подальшого вивчення проблеми, відбулось 

впровадження одержаних здобутків у практику підготовки сучасних 

вчителів математики. Завершено оформлення рукопису докторської 

дисертації.  
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Педагогічний експеримент щодо формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики до використання ПДМ тривав протягом 

2008-2014 років і включав два етапи. 

Завданнями першого, констатувального, етапу педагогічного 

експерименту (2006-2010 рр.) були: 

 дослідження особливостей роботи працюючих учителів математики по 

використанню інформаційних технологій у професійній діяльності на 

основі анкетування, бесід, опитування; 

 вивчення сучасного стану підготовки майбутніх вчителів математики у 

контексті їх підготовленості до використання ЗКВМЗ на основі 

анкетування, аналізу навчальних досягнень за курсами інформатико-

математичного спрямування, результатів педагогічної практики; 

 розробка та обґрунтування основних положень концепції і моделі 

формування готовності використовувати ЗКВМЗ майбутніми 

вчителями математики; 

 виявлення показників ефективності розробленої моделі формування 

професійної готовності вчителя математики до використання ЗКВМЗ та 

уточнення методик для їх кількісного опрацювання; 

 визначення рівня сформованості професійної готовності майбутніх 

вчителів математики до використання ЗКВМЗ у момент запровадження 

авторської моделі.  

Зупинимося на цьому більш детально. 

Лабораторією використання інформаційних технологій в освіті, яка 

функціонує на базі СумДПУ ім. А.С. Макаренка, були досліджені 

особливості використання комп’ютерних математичних пакетів у 

навчальному процесі загальноосвітніх і вищих педагогічних навчальних 

закладів [471; 472; 473]. Аналіз результатів проведених досліджень 

дозволив виділити наступне.  

Вивчення стану готовності використовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення математичного спрямування, використання якого 
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передбачає якісну візуальну підтримку математичної підготовки і у якому 

взяли участь 142 вчителі математики, виявило не лише фрагментарне 

використання комп’ютерної підтримки у навчанні математики, а й 

показало, що така ситуація зумовлена не скільки недостатньою кількістю 

комп’ютерів у школах, скільки відсутністю бажання і готовності вчителів 

залучати такі засоби до розв’язування математичних задач: вони не 

заперечували доцільність використання таких програмних засобів для 

пізнавальної візуалізації навчального матеріалу, але зазначали серед 

іншого про невміння використовувати такі засоби (68%), потребу у 

додатковому часі на вивчення таких засобів (87%), замалій кількості 

методичної літератури з їх використання (90%) та відсутності збірок задач, 

які було б доцільно розв’язувати з їхньою допомогою (86%). 

Більш детальне вивчення цієї проблеми виявило повсюдне, не 

завжди доцільне і часто безсистемне використання інформаційних 

технологій.  

Сучасні навчальні плани і програми дисциплін підготовки учнів і 

студентів у галузі математики побудовані на основі освітніх стандартів, в 

яких зафіксовано необхідність використання інформаційних технологій. У 

ВНЗ це зумовило появу спецкурсів з вивчення комп’ютерних 

математичних середовищ. Викладачі почали активно використовувати 

системи комп’ютерної математики (СКМ) не тільки для спрощення 

символьних перетворень і побудов, візуалізації геометричних об’єктів, а й 

для демонстрації потужності сучасних напрацювань у галузі комп’ютерної 

математики для розв’язування широкого кола прикладних задач. Досвід 

роботи вчителів переконує у потребі активного залучення педагогічних 

програмних засобів з математики і частковому використанні більш 

потужних математичних пакетів у класній і позакласній роботі. 

Учні і студенти, наслідуючи наставників, також намагаються 

технологічно спрощувати процес навчання, але відбувається це шляхом 

формального пошуку і відбору електронних освітніх ресурсів у напрямку 
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«найменшого опору», не аналізуючи, який з них більш ефективний у 

розв’язуванні конкретної математичної задачі. Студенти не вміють  

критично оцінювати одержаний результат і не сприймають спеціалізовані 

пакети як істотну допомогу при розв’язуванні завдань індивідуальних 

робіт, написанні курсових чи дипломних проектів, а якщо вже залучили 

деяку СКМ, то одержаним за її допомогою результатам вірять безумовно. 

З’ясування причин «бездумного, але активного» використання 

інформаційних технологій учнями і студентами дає підстави припускати, 

що тенденція споживання готового продукту замість створення власного 

(курсовий проект чи навіть напрацювання «нейронних» зв’язків у 

власному мозку) узгоджується із принципом «економії сил». Лише 

«споживаючи» інформаційні ресурси, ми не витрачаємося на всебічне 

дослідження невідомого поняття, і вважаємо, що не варто напрацьовувати 

й вміння оперувати об’єктами та їхніми властивостями, не варто 

напрацьовувати «власні» міжпредметні зв’язки, оскільки вже існує або 

відповідь, яку потрібно лише знайти в мережі, або спеціалізоване 

середовище, яке спроможне розв’язати такий клас задач. На думку 

більшості вчителів та викладачів, це не сприяє підвищенню ефективності 

навчання математики як у школі, так і при підготовці вчителя математики.  

Наведемо факти, зафіксовані І. Шишенко [474] на підтвердження 

цього принципу. За результатами опитування, проведеного у 2010-2013 

роках, абітурієнти, що навчалися у класах нематематичних профілів, 

складали 73,3% від загальної кількості першокурсників математичних 

спеціальностей СумДПУ імені А.С. Макаренка. Підставою вибору 

старшокласниками навчання у класах гуманітарних профілів є бажання 

знизити для себе рівень вивчення природничо-математичних дисциплін. 

Відповідно, при вступі до ВНЗ і виборі спеціальності учні враховують  

конкурс (кількість претендентів на місце), можливість зарахування на 

бюджетній основі. Відомо, що частина абітурієнтів із середнім рівнем 

навчальних досягнень також вступають на фізико-математичні факультети 
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педагогічних університетів з тих же причин. 

Також нами було відмічено, що тенденції активного споживання 

інформаційних продуктів не уникнути  

Тенденція споживання вже готових ресурсів наразі свідчить про 

необхідність не скільки навчити учня чи студента самостійно здійснювати 

розрахунки, спрощувати, обчислювати, проводити побудови тощо (як 

показує досвід, це посильно для учня), скільки показати різні можливі 

способи одержання розв’язків до поставленої математичної задачі, у тому 

числі із залученням різних інформаційних засобів, з обов’язковим 

критичним аналізом кожного проміжного результату і доцільності вибору 

середовища у кожному конкретному випадку.  

Отже, приходимо до висновку, що доцільно приділити увагу шляхам 

формування й розвитку критичного мислення учнів та студентів у процесі 

навчання математичних дисциплін, оскільки саме під час опрацювання 

інформації, розв’язування завдань, критичної оцінки ефективності 

обраного способу розв’язування тощо і створюються плідні умови для 

цього. Крім того, саме формування компонентів критичного мислення є 

важливим напрямом набуття математичної компетентності учнями, яка є 

важливим показником якості математичної освіти.  

Додатково нами було виявлено появу типових підходів і типових 

помилок у використанні комп’ютерних засобів (інструментів). 

Пошуки шляхів формування навичок самоконтролю і критичного 

оцінювання результатів стимулювали потребу проаналізувати типові 

помилки студентів під час використання комп’ютерних інструментів. З 

цією метою упродовж 2010-2013 рр. проводили педагогічні спостереження 

за навчанням студентів фізико-математичного і природничого напряму 

користуватися комп’ютерними інструментами під час розв’язування 

завдань природничого та суто математичного змісту. Окреслимо отримані 

результати.  

Студенти, вважають, що використання інформаційних технологій у 
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навчанні зводиться лише до використання якогось одного програмного 

засобу. Зазвичай, це стандартний офісний пакет програм. Традиційно в 

навчальний процес, як показує виробнича (педагогічна) практика, 

залучають офісні програми – текстовий і табличний процесори, а також 

програму для презентацій. Аргументується це тим, що комп’ютер і пакет 

офісних програм достатньо поширені, і не буває проблем з реалізацією 

напрацьованих дидактичних матеріалів на уроці. Натомість спеціалізоване 

програмне забезпечення професійного спрямування або вимогливе до 

ресурсів, або потребує додаткового часу на встановлення і вивчення, або 

характеризується незрозумілим інтерфейсом тощо.  

Більш активно спеціалізовані професійні середовища, як  

підтверджують опитування вчителів і старшокласників, використовують 

старшокурсники. Найбільш вживаним для студентів є табличний процесор, 

який вивчають ще у школі, а також комп’ютерні засоби із 

російськомовним інтерфейсом. Зазначимо, що викладачі старшого віку 

частіше користуються офісним пакетом програм (MS PowerPoint, 

MS Excel), аніж спеціалізованими математичними середовищами, що 

доволі часто пояснюється небажанням опановувати нове в галузі ІТ. 

Відомий і принцип «крейдяних дошок». Викладачі доводять, що вивчення 

класичних курсів математичного аналізу, алгебри тощо має відбуватися 

саме з паперовою книгою, зошитом і олівцем, і аж ніяк не за допомогою 

спеціалізованих комп’ютерних інструментів. Зазначимо, що молоде 

покоління викладачів з більшим ентузіазмом впроваджує ІТ і використовує 

віртуальні середовища, але обмеженість навчального часу не дозволяє їм 

опанувати більшу кількість програм і продемонструвати застосування 

комп’ютерних математичних інструментів з їх порівняльним аналізом. 

Проведені спостереження засвідчили, що типовою помилкою 

студентів є невміння обрати з розмаїття програмних засобів професійного 

спрямування важливий, який найкраще підходить для розв’язуваного класу 

задач, продукт. Лише одиниці вміють оцінити можливості використання 
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того чи іншого програмного засобу професійного призначення, визначити 

також час, потрібний на реалізацію розв’язання в обраному середовищі.  

Нами проведено аналіз типових помилок і проблем вивчення 

студентами спеціалізованих математичних середовищ, зокрема ЗКВМЗ, що 

зустрічалися під час проведення науково-педагогічного дослідження і були 

зафіксовані викладачами, які погодились на експериментальне навчання: 

- неправильне або некоректне написання синтаксису команди (часто 

студенти, знаючи результат команди, не прописують правильно саму 

команду; не витримують порядок параметрів, не вказують додаткові ключі, 

що призводить або до відсутності результату, або до його некоректного 

виведення, або взагалі до одержання помилкових даних); 

- неправильне розуміння чи інтерпретація результату (наприклад, при 

інтегруванні); 

- невміння перевірити результат додатковими або оберненими до 

застосованих методами (розв’язок рівняння і побудова графіка, 

знаходження найбільшого значення аналітично і графічно тощо); 

- невміння вдосконалити подання одержаного результату (зокрема 

змінити масштаб побудови, «згладити» криву, побудувати кілька 

зображень на одному рисунку, змінити межі виводу графіку на екран 

тощо); 

- невміння визначити результат дії окремої команди через систему 

допомоги і приклади або зрозуміти вже написаний блок команд (незнання 

математики, англійської мови, частково програмування); 

- тощо. 

Фіксація типових помилок і проблем вивчення спеціалізованих 

середовищ стимулювало здійснювати пошук таких методичних прийомів, 

які забезпечують майданчик для оцінювання молоддю правильності 

результату і адекватності вибору комп’ютерного продукту. Розв’язанню 

проблеми, як показали результати експерименту, сприяють розв’язування 

індивідуальних дослідницьких завдань, завдань із недостатньою або 
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надлишковою кількістю даних, завдань на виявлення протиріччя, на 

рецензування, творчих завдань пошукового характеру тощо.   

З метою акцентування уваги на критичному оцінюванні результатів, 

одержаних через ЕОР, студентам четвертого курсу (74 особи, 2012 н.р.) 

було запропоновано перевірити засобами інформаційних технологій 

результати власних індивідуальних робіт з різних математичних курсів, які 

вони виконували протягом усього навчання. Зазначимо, що серед 

математичних комп’ютерних середовищ, з якими були ознайомлені 

майбутні вчителі математики, – СКМ Maple, ППЗ Gran1, програми Жива 

математика, Математичний конструктор, Gran2d, Gran3d, GeoGebra, 

різні графопобудовники, табличний процесор. 

Результати засвідчили, що 80% респондентів здійснюють пошук 

готових розв’язань в Інтернеті, активно використовують он-лайн-

спілкування на форумах (близько 40%). Близько 10% навіть платять кошти 

за комп’ютерну реалізацію завдання замість самостійного вивчення 

можливостей використання середовища чи написання коду.  

Зафіксовано і тенденцію використовувати обмежене коло команд 

пакету без аналізу наявних додаткових підпакетів (близько 15%) або навіть 

створювати власні процедури з уже відомих простих команд замість 

використання готової, але невідомої команди (близько 5%). 5% учасників 

експерименту, до речі, виявляли схильність до програмування.  

Також нами було зафіксовано локальні студентські «обурення» щодо 

відсутності результату або неправильного результату, який з’являвся на 

екрані монітора. Близько 70% не завжди критично оцінювали свій запис 

(синтаксис) команди, близько 30% – введені параметри, а також форму 

подання результату, що особливо відчувалося при перетвореннях, зокрема 

тригонометричних виразів (близько 30%). І лише підказки на необхідність 

самоаналізу кожного етапу розв’язування завдання за допомогою СКМ 

дозволяли студентам одержати правильний результат, а розв’язування 

наступних задач – формувати навички їх критичного оцінювання.  
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Результати розв’язування завдань на залучення спеціалізованих 

програмних засобів виявили активність у використанні комп’ютерних 

інструментів за аналогією до розв’язуваних задач вже аналізованого типу, 

як-то інтегрування, побудова графіка тощо (близько 90%), і деяку 

пасивність у самостійних пошуках усередині математичного середовища, 

що пояснюється нами не лише невисоким рівнем знань англійської мови, а 

і природною лінню витрачати сили на освоєння нового (близько 80%). 

Варто також зазначити, що з роками студенти все ж таки більш 

активно і більш виважено залучають професійні інформаційні засоби для 

розв’язування задач, аніж шукають відповідь письмово (80% проти 20%). 

Але на думку студентів, знайому для них задачу простіше розв’язати, якщо 

є еталон, зразок, який вже розв’язаний (краще, якщо версія розв’язання 

наявна в електронному вигляді). Незнайома математична задача для 

студентів не стимулює наукові пошуки комп’ютерних інструментів 

розв’язання. Частіше вони відмовляються її розв’язувати, оскільки 

розуміють, що для цього потрібно вивчити не тільки теоретичне підґрунтя 

проблеми, а і витратити час на пошук і освоєння потрібного 

комп’ютерного інструменту. Також опитування підтвердило тезу про те, 

що проміжні результати, хоч їх одержання і напрацьовано у віртуальних 

середовищах, у більшості випадків будуть вираховуватися студентами 

вручну без застосування віртуальних середовищ.  

Потужні математичні пакети (зокрема, системи комп’ютерної 

математики) у пересічного студента викликають «страх»: англомовний 

інтерфейс, велика кількість незрозумілих команд, невміння розібратися у 

системі допомоги – непереборні перешкоди у використанні комп’ютерних 

інструментів. Водночас студенти, які володіють математичним апаратом й 

основними математичними методами та які вже спробували й оцінили 

зручність і швидкість використання «вшитих» інструментів СКМ (Maple), 

розв’язуючи задачі, пов’язані з математичним моделюванням, спираються 

саме на це віртуальне середовище, респонденти осягнули потужність 
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математичного апарату, передбаченого розробниками, особливо, коли 

потрібно розв’язати не одну, а кілька однотипних задач.  

Зазначимо, що опитування викладачів засвідчили тенденцію відмови 

студентів здійснювати математичні обрахунки для відпрацювання навичок 

«бачити» типову задачу і класичний шлях її розв’язування. Більш 

затребуваним і використовуваним є електронний ресурс з готовими 

результатами.  

Це обумовило особливу увагу щодо формування професійної 

готовності вчителів математики, які б мали бажання і були готовими 

використовувати ЗКВМЗ, могли виважено обирати доцільний 

комп’ютерний інструмент і демонструвати ефективність його застосування 

в розв’язуванні цілих класів математичних задач.  

З огляду на зазначене та розробку авторської організаційно-

педагогічної моделі, яка зорієнтована на формування  компонентів такої 

готовності і яка включала в себе критерії для їх оцінки, нами 

накопичувалися результати щодо рівнів професійної готовності майбутніх 

вчителів математики використовувати ЗКВМЗ на початку 

експериментального навчання і які наведені нижче при описі результатів 

формувального етапу експерименту. 

Завданнями другого, формувального, етапу педагогічного 

експерименту (2010-2014 рр.), який проводився з урахуванням розробленої 

теоретико-методологічної бази дослідження і результатів 

констатувального етапу експерименту, були: 

 впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх 

вчителів математики до використання ЗКВМЗ; 

 визначення рівня сформованості готовності майбутніх вчителів 

математики до використання ЗКВМЗ на момент завершення 

експерименту. 
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Реалізація теоретичних і практичних засад формування професійної 

готовності майбутніх вчителів математики до використання ЗКВМЗ за 

розробленою моделлю реалізовувалася у три етапи. 

У часовому вимірі перший, пропедевтично-мотиваційний етап, 

починався на першому році навчання. Мета етапу: продемонструвати 

майбутнім учителям математики доцільність використання комп’ютерного 

інструментарію при вивченні дисциплін математичного циклу. На цьому 

етапі мав з’явитися інтерес до вивчення ЗКВМЗ і сформуватися мотиви 

щодо його активного використання як у навчальній, так і в майбутній 

професійній діяльності. Формально етап завершується наприкінці другого 

– початку третього років навчання, але може бути пролонгований до 

початку власної професійної кар’єри і навіть далі.  

Пропедевтично-мотиваційний етап передбачав формування 

позитивного ставлення до програмних засобів математичного 

спрямування, інтересу до ЗКВМЗ та шляхів їх використання у вивченні 

математики та її навчанні. На цьому етапі у студентів мало 

трансформуватися бачення професії вчителя математики з простого 

передавача математичних знань та умінь до помічника-консультанта учнів, 

які відкриють для себе математичний факт саме завдяки інструментарію 

ЗКВМЗ. Цей етап характеризувався усвідомленням професійного успіху і 

усвідомленням потреб у тих інтелектуальних знаннях та технологічних 

уміннях, які забезпечать становлення майбутнього фахівця.  

Цей етап певним чином реалізувався протягом усього терміну 

навчання, оскільки мотивація студентів до використання ЗКВМЗ як 

інформаційної підтримки майбутньої професійної діяльності є одним із 

наскрізних завдань підготовки вчителя математики. Він характеризується 

активністю студента стосовно самопізнання, усвідомлення нової для себе 

соціальної ролі вчителя, оволодінням базовими основами професії, 

предметними навичками, актуалізацією пізнавальної рефлексії.  
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Розв’язування описаних завдань відбувалося за такими формами і 

методами роботи: лекції-демонстрації, залучення ЗКВМЗ до вивчення 

інформатико-математичних дисциплін, виконання індивідуальних робіт на 

базі ЗКВМЗ, робота у проблемних групах, пасивна практика. На цьому 

етапі важливою була підготовка викладачів до реалізації описаних форм і 

методів роботи зі студентами, що здійснювалася завдяки роботі на 

методичних семінарах та завдяки особистому спілкуванню.  

Фінальний результат – належний рівень пізнавальної активності 

студентів, їх налаштованість на успішне навчання і потребу у використанні 

ЗКВМЗ у навчальній діяльності та майбутній професії, а також розвиток 

особистісних новоутворень, які стимулюють майбутнього вчителя до 

використання ЗКВМЗ. 

Когнітивно-технологічний етап (третій-четвертий рік навчання) 

починався з вивчення спецкурсів і професійно-орієнтованих дисциплін, де 

ЗКВМЗ сприймалися як безпосередні об’єкти вивчення і як засоби 

майбутньої професійної діяльності. У цей період напрацьовувалися 

операційні вміння роботи з інструментарієм ЗКВМЗ, формувався досвід 

використання ЗКВМЗ у розв’язувані математичних задач для власних 

навчальних потреб, наприклад, при виконанні індивідуальних робіт з 

інформатико-математичних дисциплін, науково-дослідних проектів, 

курсових робіт тощо. Додатково при вивченні професійно-орієнтованих 

дисциплін («Методика навчання математики», «Шкільний курс 

математики», «Вибрані питання методики навчання математики», 

«Застосування комп’ютера в навчанні математики» тощо) акцентувалася 

увага на шляхах використання ЗКВМЗ під час навчання математики, 

доцільності та виваженості у поєднанні методів традиційного і змішаного 

навчання.  

У цей період формувалися професійні навички розробки уроків з 

використанням ЗКВМЗ, складання конспектів, розробки електронних 

навчальних матеріалів, покликаних підтримати самостійну дослідницьку 
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роботу учнів тощо. Цей період продовжувався до кінця навчання в 

університеті, але може бути пролонгований для вдосконалення власної 

професійної майстерності у галузі використання ЗКВМЗ. 

Когнітивно-технологічний етап передбачав безпосереднє вивчення 

інструментарію ЗКВМЗ й навчання використовувати ці засоби у 

розв’язуванні навчальних і майбутніх професійних задач. Це етап 

професійного становлення сучасного вчителя, де на перший план 

висувається потреба в активному залученні ЗКВМЗ як допоміжних і 

необхідних комп’ютерних інструментів навчання сучасного вчителя 

математики. Реалізація етапу відбувалася через формування цілісної 

системи математичних знань, умінь і навичок, їх зв’язків з іншими 

предметними галузями, зокрема, з інформатикою, професійних 

компетентностей педагога у галузі використання інформаційних засобів 

навчання, у тому числі ЗКВМЗ.  

На цьому етапі студенти додатково набували спеціальних знань, 

умінь і навичок: планування професійної діяльності у системі 

інформаційних засобів навчання, планування професійної діяльності щодо 

залучення ЗКВМЗ і прогнозування її результатів, використання ЗКВМЗ як 

необхідного інструмента професійної діяльності та особистісних 

інтелектуальних, творчих і емоційних рівнів розвитку, визначення 

перспектив у власній професійній реалізації. 

Особливе значення надавалося індивідуальній діяльності з 

опанування ЗКВМЗ і розвитку її регулятивних механізмів. Зверталася 

увага на індивідуальний стиль і способи творчого самовираження за 

рахунок синтезу різних форм, методів і засобів навчання, організаційних 

форм аудиторних та позааудиторних занять. Основними формами і 

методами роботи на цьому етапі були: проблемні і мультимедійні лекції, 

лекції-консультації, тренінги, метод мозкового штурму, метод проектів, 

різні форми самостійної та індивідуальної роботи, науково-дослідні 
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проекти, практика з виготовлення ММ-засобів навчання, навчальна 

практика, волонтерська діяльність, студентські наукові конференції. 

Фінальний результат – активний рух студента власною освітньою 

траєкторією формування готовності до використання ЗКВМЗ.  

Оцінно-аналітичний, формально останній етап формування 

готовності. Цей етап передбачав сформувати навички самоаналізу і 

рефлексії щодо професійного використання ЗКВМЗ у навчанні 

математики. На цьому етапі у студентів формувався критичний погляд на 

залучення окремих ЗКВМЗ до вивчення певних тем шкільного курсу 

математики, з’являлося бажання аналізувати власну діяльність щодо 

залучення ЗКВМЗ у навчальний процес, обговорювалися результати щодо 

впровадження інструментарію іншими з виокремленням власної думки про 

позитивний чи негативний вплив інструментарію ЗКВМЗ щодо 

одержаного результату навчання.  

Метою оцінно-аналітичного етапу є активізація формування 

індивідуального стилю використання ЗКВМЗ, спрямованого на 

результативність професійної діяльності, успішну самоідентифікацію 

серед колег та професійну реалізацію в конкретних умовах ринку праці 

регіону.  

Основні завдання цього етапу реалізовувалися через виробничу 

практику, науково-дослідну роботу, курсові проекти, самостійну 

навчально-пізнавальну діяльність з використанням ЗКВМЗ, волонтерську 

діяльність, студентські наукові конференції. 

Додатково на цьому етапі здійснювався аналіз ефективності змісту, 

форм, методів і засобів формування професійної готовності майбутніх 

учителів математики до використання ЗКВМЗ. Відстежувалися шляхи 

використання інформаційних засобів математичного спрямування при 

написанні рефератів, курсових і дипломних робіт з методики навчання 

математики та реалізації міжпредметних зв’язків математики з іншими 

предметами на базі саме комп’ютерного інструментарію ЗКВМЗ, 
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підводилися підсумки участі студентів у роботі гуртків, проблемних груп, 

науково-практичних конференцій та інших навчальних і практичних 

заходів.  

Основними формами роботи при цьому були: виробнича практика, 

науково-дослідна робота, курсові проекти, проектування та регуляція 

професійної діяльності, самостійна навчально-пізнавальна діяльність з 

використанням ЗКВМЗ, волонтерська діяльність, студентські наукові 

конференції.    

Фінальний результат оцінно-аналітичного етапу ототожнювався з 

належним рівнем сформованості інформатико-математичних знань 

студента та його технологічних умінь і професійних навичок, 

вмотивованості на використання таких засобів у навчанні математики, 

його професійної самосвідомості, здатності до самоосвіти і саморозвитку 

як передумов успішної професійної реалізації по активному залученню 

ЗКВМЗ в навчання математики. 

Описані періоди у часовому вимірі охоплюють вивчення 

інформатико-математичних дисциплін різними формами і методами 

навчання, що поєднує у собі теоретико-практичний блок. 

Зміст навчальних планів і робочих програм з орієнтацією на 

формування професійної готовності майбутнього вчителя математики 

використовувати ЗКВМЗ був узгоджений у часовому вимірі так, щоб 

спочатку відбувалося вивчення дисциплін інформатико-математичного 

спрямування, серед яких: «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра», 

«Аналітична геометрія», «Теорія чисел», «Інформатика», «ІКТ» тощо. 

Після цих дисциплін паралельно з дисциплінами «Дискретна математика», 

«Диференціальна геометрія і топологія», «Проективна геометрія і методи 

зображень», «Програмування», «Математичне програмування» і т.п. варто 

запровадити спецкурс або окремий модуль у курсі методики навчання 

математики або курсі шкільної математики, зорієнтований на 

цілеспрямоване вивчення інструментарію ЗКВМЗ та його використання у 
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розв’язувані поточних математичних задач. У цей час навчання ЗКВМЗ 

мають сприйматися як об’єкти вивчення.  

Таким чином напрацьовувалися інформатико-математичні знання та 

операційні уміння щодо ЗКВМЗ та їх використання. Зауважимо, що лише 

на основі ґрунтовних предметних знань у галузі математики та 

інформатики можливе результативне формування знань про 

інструментарій ЗКВМЗ та опанування ним у контексті математичної 

діяльності і готовності майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ.  

Запровадження спецкурсу (робоча програма спецкурсу надана у 

додатку П) або ж окремих модулів при вивченні методики навчання 

математики із застосування ЗКВМЗ у навчання математики, які будуть 

зорієнтовані на професійну складову в контексті використання ЗКВМЗ має 

акцентувати увагу на діяльнісних акцентах у підготовці вчителя. При 

цьому варто збільшити кількість часу, відведеного на практику 

використання інструментарію ЗКВМЗ, напрацювання операційних навичок 

застосування інструментарію при розв’язувані цілих класів задач 

шкільного курсу математики, щоб сформувалося бачення шляхів 

застосування інструментарію навіть без самої програми ЗКВМЗ. Доцільно 

в межах вивчення інформатико-математичних дисциплін передбачати 

виконання практико-орієнтованих проектів, що спрямовані на 

використання ЗКВМЗ або які у своєму вирішенні вимагають їх залучення. 

Також ефективним є залучення студентів до тренінгів з використання 

ЗКВМЗ, методичних семінарів і майстер-класів, які організовують 

студенти старших курсів. 

Ефективність проведених заходів залежить від якісної методичної 

підтримки, яка значною мірою залежить від використання інструментарію 

ЗКВМЗ. Особливої актуальності набуває постійне оновлення навчально-

методичних посібників і рекомендацій щодо залучення інструментарію 

ЗКВМЗ до розв’язування задач та щодо їх використання у навчанні 
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шкільної  математики, а також впровадження електронних підручників, де 

передбачене активне використання ПДМ. 

Як показало дослідження, є необхідність провести корекцію 

навчальних планів (послідовність вивчення дисциплін, модифікацію 

робочих навчальних програм (збільшення ваги практичних аспектів 

застосування ЗКВМЗ), впровадження спецкурсу з вивчення ЗКВМЗ як 

нормативної дисципліни у циклі професійної підготовки, збільшення 

частки такого типу курсів у варіативній частині, що дозволить більш 

широко ознайомити студентів з особливостями майбутньої професійної 

діяльності, розробку або оновлення навчально-методичних комплексів 

дисциплін інформатико-математичного та професійного спрямування у 

контексті розвитку ЗКВМЗ та їх використання у навчальній та майбутній 

професійній діяльності, які включають у тому числі електронні освітні 

матеріали з упровадження ЗКВМЗ у навчання математики. 

Серед організаційних форм навчання, які сприяли формуванню у 

майбутнього вчителя математики готовності до використання ЗКВМЗ, 

нами визначено: лекції-консультації, лекційно-практичні заняття, 

лабораторні практикуми, конференції, проектна діяльність та різні види 

самостійних робіт. Усі згадані форми зорієнтовані на практику роботи з 

ЗКВМЗ та їх інструментарієм, напрацювання операційних умінь 

використовувати комп’ютерні інструменти програм, розробляти власні 

інструменти для підтримки професійної діяльності. Особливо важливо для 

використання цих форм є орієнтація на сучасні версії ЗКВМЗ та 

методичний компонент їх застосування, з’ясування студентського бачення 

шляхів використання ЗКВМЗ, аналіз позитивних і негативних моментів 

використання цих програм у розв’язувані окремих класів математичних 

задач, проектування студентами майбутніх дій як учителя математики з 

упровадження ЗКВМЗ в контексті різних педагогічних ситуацій 

(обмеженого доступу до програмних засобів, використання планшетів 

замість стаціонарних ПК, підтримка навчання аплетами та проблеми щодо 
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їх створення тощо), обговорення доцільності впровадження ЗКВМЗ зі 

студентами та вчителями, керівниками методичних об’єднань учителів 

математики, усвідомлення типових помилок використання ЗКВМЗ. 

Описані форми навчання реалізувалися різними методами. Найбільш  

результативними для формування професійної готовності вчителів 

математики до використання ЗКВМЗ, як показує дослідно-

експериментальна робота, є: репродуктивні (словесні, наочні, практичні) і 

проблемно-пошукові методи, (у т.ч. квести і мозковий штурм), евристичні 

бесіди, дискусії, тренінги та подібні до них методи організації пізнавальної 

діяльності. Згадані методи узгоджуються з діяльнісним та 

компетентнісним підходами в освіті й забезпечують формування як 

процесуального, так і когнітивного, рефлексивного і особистісного 

компонентів готовності. 

 

5.3. Статистичний аналіз результатів педагогічного 

експерименту  

Дослідно-експериментальну роботу виконано на базі Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського, Уманського державного педагогічного 

університету імені П. Тичини, Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Державного вищого 

навчального закладу «Запорізькій національний університет», 

Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський інститут 

післядипломної педагогічної освіти». 

На різних етапах дослідження у педагогічному експерименті взяли 

участь 564 студенти, 142 вчителя математики і 20 викладачів із 
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16 загальноосвітніх і вищих навчальних закладів України. Така база 

дослідження дозволяє говорити про репрезентативність вибірки і 

статистичну достовірність одержаних результатів. 

Відповідно до завдань педагогічного експерименту із студентів цих 

вищих навчальних закладів було сформовано три експериментальні,  

(ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3) і одну контрольну групу, які складалися із n(ЕГ-1)=146, 

n(ЕГ-2)=142, n(ЕГ-3)=135, n(КГ)=141 студентів відповідно.  

Студенти, які брали участь у експериментальному навчанні, 

вступали до ВНЗ у 2008-2012 рр. 

Особливості підготовки вчителів математики щодо формування 

готовності використовувати ЗКВМЗ у цих групах полягали у наступному. 

Студенти контрольної групи (КГ) навчалися за звичайною 

технологією без змін у навчальних планах і робочих програмах професійно 

орієнтованих дисциплін. 

Студентам групи ЕГ-3 крім усталених форм і методів навчання 

пропонувалася участь у науково-методичних семінарах з використання 

ЗКВМЗ, а викладачам дисциплін математичного спрямування були 

запропоновані для використання на лекціях і практичних та семінарських 

заняттях електронні освітні матеріали, які були розроблені у різних ПДМ 

для якісної візуальної підтримки математичних понять та прискорення 

розрахунків. 

Для групи ЕГ-2 були надані авторські навчально-методичні 

матеріали, пов’язані з використанням ПДМ у навчанні шкільної 

математики. Їх використання передбачалося при вивченні дисциплін, які 

пов’язані з використанням ПДМ у професійній діяльності – це «Методика 

навчання математики» (окремі модулі навчальних дисциплін) та спецкурси 

з вивчення шляхів використання інформаційних технологій в навчанні 

математики. Також пропонувалося більше тем курсових проектів та 

індивідуальних робіт, пов’язаних із залученням ПДМ у навчальний процес.  

Студенти групи ЕГ-1 навчалися з урахуванням організаційно-
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педагогічної моделі формування професійної готовності до використання 

ПДМ майбутніми вчителями математики. На перших курсах під час 

навчання математичних дисциплін активно використовувалися електронні 

навчальні матеріали, розроблені у різних ПДМ, студенти залучалися до 

роботи науково-методичних семінарів, тематика яких була пов’язана з 

використанням інформаційних технологій у навчанні математики. На 

третьому-четвертому курсах підготовки студенти активно вели наукові 

пошуки у проблемних групах, результати цієї роботи представляли на 

науково-методичних конференціях, збільшилася частка курсових проектів, 

пов’язана з використанням ПДМ, їх результати крім офіційних захистів 

проходили апробацію під час звітних студентських наукових конференцій. 

При вивченні методики навчання математики активно пропонувалися 

індивідуальні роботи, пов’язані із особливостями залучення ПДМ у 

навчання математики в школі. Випробовувався авторський спецкурс 

«Застосування комп’ютера в навчанні математики», де використовувалась 

навчально-методична підтримка, розроблена під час наукового 

дослідження.  

Рівні сформованості професійної готовності майбутніх учителів 

математики до використання ПДМ визначалися у відповідності до 

виділених у роботі критеріїв та їх показників за обраними методиками і 

фіксувалися на початку і наприкінці експерименту. 

Для обробки результатів педагогічного експерименту були задіяні 

методи математичної статистики. Визначення істотних розбіжностей між 

середніми значеннями показників відбувалось на основі критерія 

Стьюдента для порівняння середніх нормальних розподілів. Перевірка 

розподілів на відповідність нормальному проводилася за критерієм 

Пірсона. додатково проводився кореляційний аналіз одержаних кількісних 

характеристик по кожному критерію готовності. 

Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх 

учителів математики до використання ПДМ супроводжувалось 
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педагогічним моніторингом, під час якого було визначено методики для 

розрахунків динаміки розвитку як кожного окремого компонента 

готовності майбутнього вчителя математики до використання ПДМ, так і 

сформованості професійної готовності майбутнього вчителя математики до 

використання ПДМ в цілому.  

Обрані методики оцінки критеріїв сформованості структурних 

компонентів готовності наведені у таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 

Методики оцінки критеріїв сформованості компонентів готовності 

Критерії 

сформованості 
Показники і їх шифр 

Методики оцінки критеріїв 

сформованості 

Мотиваційний 

Інтерес до ПДМ та їх 

використання 
М1 

Анкетування та аналіз середніх за 

критерієм Стьюдента 

Статистичний критерій Макнамари 

Мотивація М2 

Дослідження мотивації професійного 

навчання студентів за 

В.Г. Каташевим 

Анкетування і аналіз середніх за 

критерієм Стьюдента 

Теоретичний 

Повнота знань про 

інструментарій ПДМ 
К1 

Тести-картки (визначення кількості 

правильних відповідей) і аналіз 

середніх за критерієм Стьюдента 

Ґрунтовність знань про 

інструментарій ПДМ 
К2 

Тести-картки (визначення кількості 

помилок) і аналіз середніх за 

критерієм Стьюдента 

Системність знань, про 

інструментарій ПДМ, що 

виражається у вмінні 

раціонально обрати ПДМ 

К3 

Контрольні роботи і аналіз середніх 

за критерієм Стьюдента 

Статистичний критерій знаків 

Технологічний 

Уміння розв’язувати 

задачі в ПДМ 
Т1 

Контрольні роботи і статистична 

оцінка середніх 

Складання конспектів Т2 
Індивідуальні роботи і статистична 

оцінка середніх 

Рефлексивний 

Здатність до самоаналізу, 

що виражається у 

сформованості 

критичного погляду на 

використання ПДМ  

Р1 

Анкетування і статистична оцінка 

середніх  

Статистичний критерій знаків 

Здатність до 

самовдосконалення 
Р2 

Діагностика рівня само-

вдосконалення у професійно-

педагогічній діяльності за 

Л.В. Бережновою і статистична 

оцінка середніх  
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Зокрема, нами використовувалися: 

  статистичний критерій Макнамари при визначенні інтересу до ПДМ та 

їх використання, що ототожнювалося нами з відчуттями бажання і 

внутрішньої готовності щодо використання ПДМ (для визначення рівня 

сформованості готовності за мотиваційним критерієм, показник М1); 

 методика дослідження мотивації професійного навчання студентів, 

запропонована В.Г. Каташевим (для визначення рівня сформованості 

готовності за мотиваційним критерієм, показник М2); 

  тестові завдання на картках відкритої форми (заповнення таблиць) для 

перевірки знань про інструментарій ПДМ, де фіксувалися окремо 

кількість правильних відповідей (повнота знань) і помилок (ґрунтовність 

знань) та оцінка середнього балу за критерієм Стьюдента (для 

визначення рівня сформованості готовності за теоретичним критерієм, 

показники К1 і К2); 

 пізнавальні завдання на доцільний вибір ПДМ та оцінка середнього балу 

за критерієм Стьюдента (для визначення рівня сформованості готовності 

за теоретичним критерієм, показник К3); 

 контрольні роботи, виконання яких передбачає використання ПДМ та 

оцінка середнього балу за критерієм Стьюдента (для оцінки рівня 

сформованості готовності за технологічним критерієм, показник Т1); 

 індивідуальні роботи, які полягали у складанні конспектів уроків з 

використанням ПДМ (для визначення рівня сформованості готовності за 

технологічним критерієм, показник Т2); 

 статистичний знаковий критерій для визначення рівня самоаналізу, що 

ототожнювалося нами зі сформованістю критичного погляду на 

результат застосування ПДМ у професійній діяльності (для визначення 

рівня сформованості готовності за аналітичним критерієм, показник Р1); 

 тест для визначення здатності до самовдосконалення особистості за 

Л.Н. Бережновою (для визначення рівня сформованості готовності за 

аналітичним критерієм, показник Р2). 
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Додатково нами проведені: 

  статистична оцінка критичної кількості ПДМ, володіння якими наразі 

необхідне сучасному вчителю математики (така оцінка здійснювалася на 

основі статистичного критерію знаків); 

 оцінка ефективності технології формування умінь використовувати 

комп’ютерний інструментарій у майбутнього вчителя математики 

(критерій Вілкоксона-Манна-Уітні); 

 визначення доцільності підібраної системи вправ спецкурсу. 

Опишемо більш докладно обрані методики і особливості їх 

статистичної оцінки. 

1. Мотиваційний критерій сформованості готовності майбутніх 

вчителів математики до використання ПДМ. Показниками мотиваційного 

критерію є вмотивованість студента до використання ПДМ у майбутній 

професійній діяльності, а також позитивна налаштованість та відчутні 

бажання та внутрішня готовність (психічне внутрішнє відчуття 

особистості) залучати ПДМ у навчальний процес.  

Для оцінки рівня мотивації нами використана методика дослідження 

мотивації професійного навчання студентів, яка запропонована 

В. Каташевим. Детальний опис методики можна знайти в [475].  

На основі відповідей анкети (Додаток C), робиться висновок про 

рівень мотивації студентів до майбутньої професійної діяльності (табл.5.2).  

Таблиця 5.2 

Таблиця відповідей за методикою В. Каташева 

Номери запитань Сума балів Максимум 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 
 

 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 
 

 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 
 

 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 
 

 

 

Відповіді на запитання оцінюються за 5-більною шкалою: 1 бал – 

впевнене «НІ», 2 бали – більше «НІ», ніж «ТАК», 3 бали – не певен, що 
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знаю, 4 бали – більше «ТАК», ніж «НІ», 5 балів – впевнене «ТАК». Потім 

потрібно підрахувати бали по горизонталі. 

Вертикальна нумерація шкал першого стовпця позначає не тільки 

номери питань, а й рівень мотивації. Кожна шкала у відповідності до рівня 

мотивації, може набрати від 11 до 55 балів. Кількість балів кожної шкали 

характеризує ставлення студента до різних видів навчальної діяльності, 

тому кожну шкалу потрібно аналізувати окремо.  

Позиція, яка містить найбільшу кількість балів, буде визначати 

рівень мотивації навчання. Якщо набрана однакова кількість балів за 

різними шкалами, то перевага надається більш високому рівню мотивації. 

При цьому варто пам’ятати, що високим рівням мотивації (3-4 рівні) 

відповідають 33 бали і більше. 

Кількаразове анкетування дозволяє визначити рівень професійної 

мотивації і за необхідності скорегувати навчальний процес, одним із 

завдань якого є розвиток вмотивованості використання ПДМ у майбутній 

професійній діяльності. Така корекція сприятиме стійкості і 

цілеспрямованості мотивів, що є підґрунтям зацікавленості навчанням і 

майбутньою професією. 

Активний рівень сформованості мотивації майбутнього вчителя 

математики до використання ПДМ відображає сума балів від 45 до 55; 

усвідомлений рівень – 34-44 балів, елементарний рівень – 23-33 бали, 

пасивний рівень – 11-22 бали (табл.5.3). 

Таблиця 5.3 

Шкала оцінки рівня мотивації студентів до професійного навчання 

Рівень Сума балів 

Пасивний 11-22 

Елементарний 23-33 

Усвідомлений 34-44 

Активний 45-55 

 

У використаній методиці зазначається, що поряд з моніторингом рівня 
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мотивації особливу увагу слід приділяти тим студентам, у кого вона 

знаходиться на низькому (пасивному) рівні. 

Другим показником мотиваційного критерію нами визначені відчуття 

бажання і готовності використовувати ПДМ у професійній діяльності. 

Оскільки такі особистісні характеристики можуть формуватися певний 

проміжок часу , то природним було залучення таких статистичних методів, 

які б на основі даних про початковий і фінальний стан об’єкта давали 

можливість говорити про динаміку змін.  

За допомогою анкетування на початку та наприкінці підготовки 

вчителя математики  ми фіксували внутрішній стан бажання і 

психологічної готовності певного студента використовувати ПДМ 

(додаток Т). 

Оскільки шкала найменувань результатів у питаннях 1-3 мала дві 

позиції («Так» або «Так, не на всіх», які ми поєднували, та «Ні»), то було 

застосовано критерій Макнамари [476; 477]. Цей метод є непараметричним 

і застосовується для порівняння розподілів об’єктів двох сукупностей за 

деякою властивістю за шкалою найменувань з двома категоріями 

(наприклад, «подобається – не подобається», «готовий – не готовий», 

«бажаю – не бажаю» тощо).  

Для використання критерію Макнамари вимагається виконання 

наступних умов: 1) вибірки випадкові; 2) вибірки залежні; 3) пари (хі, yi) – 

взаємно незалежні, тобто члени вибірки ніяк не впливають один на одного; 

4) шкала вимірювань має тільки дві категорії.  

За критерієм складаються таблиці пар (хі, yi) відповідей на початку і 

наприкінці навчання і у залежності від їх розподілу (а їх чотири варіанти) 

за правилом прийняття рішення робиться висновок про збільшення 

кількості бажаючих і психологічно готових студентів до використання 

ПДМ у навчанні математики. 

2. Теоретичний критерій сформованості професійної готовності 

майбутніх вчителів математики використовувати ЗКВМЗ. Показниками 
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теоретичного критерію є повнота, ґрунтовність і системність знань про 

інструментарій ПДМ, оволодіння яким необхідне для активного 

використання ПДМ у професійній діяльності.  

Для визначення повноти знань про інструментарій ПДМ 

використовувалися тест-картки на заповнення таблиць про наявність 

окремих інструментів у різних ПДМ (табл.5.4). Кожна правильна позначка 

оцінювалася в 1 бал. 

Таблиця 5.4 

Таблиця наявності окремих інструментів у різних ПДМ 

 

Інструмент, доступний з панелі або меню 

G
ra

n
 1

 

G
ra

n
2
D

 

G
ra

n
3
D

 

G
eo

G
eb

ra
 5

.0
 

М
К

 

1.  Побудова точки, прямої, променю, відрізка, кола – + – + + 

2.  Побудова дуги – + – + + 

3.  Побудова сектора, сегмента – – – + + 

4.  Побудова середини відрізка, бісектриси – + – + + 

5.  Поділ відрізка або кута на рівні частини – – – – + 

6.  Побудова перпендикуляра чи паралельної прямої – + – + + 

7.  Побудова многокутника –  – + + 

8.  Визначення довжини, кута, площі – + + + + 

9.  Побудова симетричної точки – + – + - 

10.  Побудова дотичної до кривої –  – +  + 

11.  Побудова графіка функції, заданої явно і неявно + – +  + 

12.  Побудова графіка функції, заданої параметрично + – -  + 

13.  Перетворення графіків функцій – – – – + 

14.  Дії над множинами – – – – + 

15.  Побудова інтерполяційного полінома + + – + + 

16.  Побудова многогранників – – + + – 

17.  Керування просторовими об’єктами – –  + – 

18.  Побудова площини, півплощини, виділення грані 

многогранника, побудова циліндра, конуса, сфери 
– –   – 

19.  Обчислення інтегралів, розв’язування рівнянь, нерівностей 

та їх систем 
+ –   – 

20.  Статистичне опрацювання результатів + – – + – 

 

Розподіл балів за рівнями сформованості готовності до використання 

ПДМ за показником К1 теоретичного критерію наведена у табл. 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Шкала оцінки рівня оволодіння студентами  

професійно орієнтованими знаннями про інструментарій ПДМ  

Рівень Сума балів 

Пасивний 0-59 

Елементарний 60-73 

Усвідомлений 74-89 

Активний 90-100 

 

Другим показником сформованості готовності використовувати 

ПДМ майбутніми вчителями математики за когнітивним критерієм 

визначено ґрунтовність знань про інструментарій ПДМ, яка визначалася 

нами через кількість помилок, допущених при заповненні тієї ж тест-

картки, а бали студента визначалися за формулою:  

«Кількість_балів = 100 – Кількість_помилок» 

Розподіл балів за рівнями сформованості готовності до використання 

ПДМ за показником К2 теоретичного критерію наведений у табл. 5.5. 

(правила розподілу показників К1 і К2 однакові) 

Третім показником сформованості готовності використовувати ПДМ 

майбутніми вчителями математики за теоретичним критерієм виступала їх 

системність, що ототожнювалося нами з умінням студентами зробити 

доцільний вибір ПДМ при розв’язуванні конкретної математичної задачі. 

З огляду на те, що такі уміння формуються протягом вивчення 

спецкурсу, статистична оцінка результатів навчання могла здійснюватися 

на основі непараметричного знакового критерію для залежних вибірок. Ми 

вивчали питання: «Чи сприяє спецкурс формуванню умінь раціонально 

обирати продукт серії ПДМ у контексті розв’язування конкретної 

математичної задачі шкільного курсу математики», для чого у спецкурсі 

було передбачено проведення двох контрольних робіт – у середині і 

наприкінці семестру. На цих заняттях нами пропонувалися п’ять задач 

(задачі для кожного студента різнилися тільки числовими даними). 
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Наприкінці семестру складалися порівняльні таблиці, де фіксувалася 

динаміка результатів і за правилом прийняття рішення підтверджувалася 

чи відхилялася гіпотеза про сформованість таких умінь. 

Розподіл балів за рівнями сформованості готовності за показником 

К3 теоретичного критерію у відповідності до кількості розв’язаних задач 

представлений у таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Розподіл балів за рівнями сформованості готовності за показником К3 

Рівень 
Кількість правильно 

розв’язаних  задач 

Сума балів 

Пасивний 0 0 

Елементарний 1-2 1 

Усвідомлений 3-4 2 

Активний  5 3 

 

3. Технологічний критерій сформованості професійної готовності 

вчителя математики до використання ЗКВМЗ. Показниками 

технологічного критерію нами визначені сформованість операційних умінь 

розв’язувати задачі з використанням інструментарію ПДМ, а також 

професійні навички розробляти уроки з використанням ПДМ та складати 

їх конспекти. 

Кожен показник оцінювався на основі проведених контрольних робіт 

для показника Т1 і індивідуальної роботи  для показника Т2 та середніх 

балів, які отримували за них студенти. Діюча рейтингова система зумовила 

різну кількість балів за такі види робіт у різних вузах, тому було прийнято 

рішення про вирівнювання максимальної кількості балів на 100-бальну 

шкалу: якщо контрольна робота оцінювалася у 10 балів, то кожну оцінку 

множили на 10, якщо на контрольну відводилося 6 балів, то множник 

корекції дорівнював 100/6=16,5. 
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Аналогічно оцінювалися індивідуальні роботи, де оцінювалися 

професійні навички розробки уроків з використанням ПДМ та складання їх 

конспектів. 

Експертна оцінка пропонованих завдань здійснювалася провідними 

фахівцями кафедр математики та інформатики вишів-учасників 

експерименту, серед них – викладачі навчальних дисциплін «Застосування 

комп’ютера в навчанні математики», «Вибрані питання методики навчання 

математики», «Використання інформаційних технологій в освіті», 

«Програмні засоби навчання математики». 

Потім за одержаними результатами визначалися середні, які 

порівнювалися за статистичним критерієм Стьюдента (додатково 

проводилася перевірка відповідності одержаних балів ЕГ і КГ на 

відповідність нормальному розподілу за критерієм Пірсона). 

Розподіл балів за показниками Т1 і Т2 технологічного критерію 

наведений у таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 

Шкала оцінки рівня готовності використовувати інструментарій ПДМ 

для показників Т1 і Т2 технологічного критерію 

Рівень Сума балів 

Пасивний 0-59 

Елементарний 60-73 

Усвідомлений 74-89 

Активний  90-100 

 

4. Аналітичний критерій сформованості професійної готовності 

вчителів математики до використання ЗКВМЗ. Показниками 

аналітичного критерію нами виділені здатність студентів у професійно-

педагогічній діяльності здатність до самоаналізу та до самовдосконалення.  

Першим показником аналітичного критерію нами обрано здатність 

до самоаналізу, що ототожнювалося нами з умінням критично оцінити 

використану ПДМ та її інструментарій при розв’язуванні задач шкільного 
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курсу математики. Така оцінка проводилася нами за статистичним 

знаковим критерієм. Її методика полягала у перевірці результатів 

повторної контрольної роботи, яку вже раніше писали студенти (умови 

задач були ті самі, але була інша їх послідовність та інші числові 

параметри). Нами вважалося, що у студента сформовано критичний погляд 

на використання ПДМ, якщо він надає правильні відповіді на більше, ніж 

60% пропонованих завдань (завдань було 4, максимальна кількість балів – 

4, табл.5.8) 

Таблиця 5.8 

Шкала оцінки рівня сформованості готовності за показником Р1 

аналітичного критерію 

Рівень Сума балів 

Пасивний 0 

Елементарний 1 

Усвідомлений 2 

Активний  3-4 

 

Здатність до самовдосконалення перевірялася за модифікованою 

методикою Л. Бережнової [478] 

Тест «Рефлексія на самовдосконалення» включає 18 питань 

(Додаток У), де наводиться по три передбачуваних відповіді на кожне і з 

яких потрібно обрати лише одну.  

Однозначно обрані відповіді дозволяють визначити рівень прагнення 

до саморозвитку, самооцінку своїх якостей, що сприяють саморозвитку, 

оцінку можливостей реалізації себе в професійній діяльності (у нашому 

випадку оцінку ідеї щодо використання ПДМ у власній професійній 

діяльності)  

Відповіді на питання тесту оцінюються за таблицею 5.9. 

Розподіл балів за результатами анкети у відповідності до рівнів 

сформованості готовності за показником Р2 аналітичного критерію 

наведено у табл.5.10 
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Таблиця 5.9 

Оцінка відповідей на питання тесту 

 
Запи-

тання 

Бали 

відповідей  

Запи-

тання 

Бали 

відповідей  

Запи-

тання 

Бали 

відповідей  

1  а - 3; б - 2; в - 1  7  а - 2; б - 3; в - 1  13  а - 3; б - 2; в - 1  

2  а - 2; б - 1; в - 3  8  а - 3; б - 2; в - 1  14  а - 1; б - 3; в - 2  

3  а - 1; б - 2; в - 3  9  а - 2; б - 3; в - 1  15  а - 1; б - 3; в - 2  

4  а - 3; б - 2; в - 1  10  а - 2; б - 3; в - 1  16  а - 3; б - 2; в - 1  

5  а - 2; б - 3; в - 1  11  а - 1; б - 2; в - 3  17  а - 2; б - 1; в - 3  

6  а - 3; б - 2; в - 1  12  а - 1; б - 3; в - 2  18  а - 2; б - 3; в - 1  

 

Таблиця 5.10 

Шкала оцінки рівня сформованості готовності за показником Р2 

аналітичного критерію  

Рівень Сума балів 

Пасивний 18-27 

Елементарний 28-36 

Усвідомлений 37-45 

Активний  46-54 

 

Описаними методиками визначається сформованість професійної 

готовності майбутніх учителів математики до використання ЗКВМЗ на 

чотирьох рівнях – пасивному, елементарному, усвідомленому і активному.  

Наведемо результати контрольних зрізів, які були нами зафіксовані на 

початку і наприкінці педагогічного експерименту.  

Мотиваційний критерій сформованості професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання ЗКВМЗ. Динаміку 

рівнів сформованості готовності майбутніх вчителів математики 

використовувати ЗКВМЗ за мотиваційним критерієм наведемо за 

відповідними показниками М1: «Інтерес до ЗКВМЗ» і М2: «Мотивація 

використовувати ЗКВМЗ». 

У таблиці 5.11 подані абсолютні та відносні результати показника 

М1 по експериментальним і контрольній групам (ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 і КГ 

відповідно) для різних рівнів сформованості готовності. 
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Таблиця 5.11 

Динаміка рівнів сформованості готовності за мотиваційним 

критерієм. Показник М1  

Показник М1 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 61 55 54 59 

до (%) 41,78% 38,73% 38,03% 41,55% 

після (студ.) 27 36 31 44 

після (%) 18,49% 25,35% 21,83% 30,99% 

приріст (%) -23,29% -13,38% -16,20% -10,56% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 41 38 38 38 

до (%) 28,08% 26,76% 28,15% 26,95% 

після (студ.) 35 43 41 39 

після (%) 23,97% 30,28% 30,37% 27,66% 

приріст (%) -4,11% 3,52% 2,22% 0,71% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 36 38 36 35 

до (%) 24,66% 26,76% 26,67% 24,82% 

після (студ.) 53 45 43 43 

після (%) 36,30% 31,69% 31,85% 30,50% 

приріст (%) 11,64% 4,93% 5,19% 5,67% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 8 11 7 9 

до (%) 5,48% 7,75% 5,19% 6,38% 

після (студ.) 31 18 20 15 

після (%) 21,23% 12,68% 14,81% 10,64% 

приріст (%) 15,75% 4,93% 9,63% 4,26% 

 

Наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту 

(рис. 5.2) активний рівень сформованості професійної готовності до 

використання ПДМ мали 10,64% студентів контрольної і 21,23%, 12,68%, 

14,81% студентів експериментальних груп ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 відповідно.  

Після завершення педагогічного експерименту спостерігалася 

наступна динаміка рівнів (рис.5.3):  

 кількість студентів з активним рівнем збільшилася в контрольній групі 

на 4,26%, а в експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 15,75%, 

4,93%, 9,63%;  
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Рис. 5.2. Розподіл рівнів готовності  

за показником М1:«Інтерес до ПДМ» 

 

 

Рис.5.3. Динаміка змін рівнів готовності за показником М1: 

«Інтерес до ПДМ»  
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 кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

контрольній групі на 5,67%, у експериментальних групах – на 11,64%, 

4,93%, 5,19%;  

 кількість студентів з елементарним рівнем зменшилася в ЕГ-1 на 4,11% 

і збільшилася у ЕГ-2, ЕГ-3 та КГ на 3,52%, 2,22%, 0,71% відповідно; 

 кількість студентів з пасивним рівнем готовності за показником М1 

зменшилася в усіх групах, причому у КГ на 10,56%, у ЕГ-1 – на 23,29%,  

у ЕГ-2 – на 13,38%, у ЕГ-3 – на 16,20%. 

Показник М2: «Мотивація використовувати ПДМ» розраховувався 

нами на основі опитування на початку і наприкінці експерименту: 

студенти мали надати відповідь на запитання типу «Чи бажаєте Ви у 

майбутній професійній діяльності використовувати ПДМ?», «Чи 

відчуваєте ви себе готовим до використання ПДМ під час професійної 

реалізації?» у вигляді суб’єктивної власної оцінки за шкалою від 0 до 3 (0 

балів – ні; 1 бал – скоріше ні, ніж так; 2 бали – скоріше так, ніж ні; 3 бали – 

так). Розподіл студентів за показником М2 представлено у табл.5.12 та на 

рис.5.4. 

Після завершення педагогічного експерименту спостерігалася 

наступна динаміка рівнів (рис.5.5):  

 кількість студентів з активним рівнем збільшилася в контрольній групі 

на 4,96%, а в експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 10,27%, 

4,93%, 5,93%;  

 кількість студентів з усвідомленим рівнем по показнику М2 

збільшилася в контрольній групі на 4,96%, у експериментальних групах 

ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 9,59%, 3,52%, 9,63% відповідно;  

 кількість студентів з елементарним рівнем збільшилася в контрольній 

групі на 6,38%, в експериментальних групах ЕГ-2, ЕГ-3 – на 6,34% і 

9,63% відповідно, а в групі ЕГ-1 – зменшилася на 0,68%; 
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Таблиця 5.12 

Динаміка рівнів сформованості готовності  

за мотиваційним критерієм. Показник М2  

Показник М2 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 59 57 54 57 

до (%) 40,41% 40,14% 38,03% 40,14% 

після (студ.) 31 36 20 34 

після (%) 21,23% 25,35% 14,08% 23,94% 

приріст (%) -19,18% -14,79% -23,94% -16,20% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 42 36 37 42 

до (%) 28,77% 25,35% 27,41% 29,79% 

після (студ.) 41 45 50 51 

після (%) 28,08% 31,69% 37,04% 36,17% 

приріст (%) -0,68% 6,34% 9,63% 6,38% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 36 39 36 34 

до (%) 24,66% 27,46% 26,67% 24,11% 

після (студ.) 50 44 49 41 

після (%) 34,25% 30,99% 36,30% 29,08% 

приріст (%) 9,59% 3,52% 9,63% 4,96% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 9 10 8 8 

до (%) 6,16% 7,04% 5,93% 5,67% 

після (студ.) 24 17 16 15 

після (%) 16,44% 11,97% 11,85% 10,64% 

приріст (%) 10,27% 4,93% 5,93% 4,96% 

 

 кількість студентів з пасивним рівнем готовності за показником М2 

зменшилася в усіх групах, причому у КГ на 16,20%, у ЕГ-1 – на 19,18%,  

у ЕГ-2 – на 14,79%, у ЕГ-3 – на 23,94%. 

Отже, порівняльний аналіз рівнів сформованості професійної 

готовності майбутніх вчителів математики за показниками М1 і М2 

мотиваційного критерію на початку та в кінці педагогічного експерименту 

свідчить про позитивні зміни, які відбулися як у експериментальній групі, 

так і в контрольній після завершення педагогічного експерименту. 
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Рис. 5.4. Розподіл рівнів готовності  

за показником М2:«Мотивація використовувати ПДМ» 

 

 

Рис.5.5. Динаміка змін рівнів готовності за показником М2: 

«Мотивація використовувати ПДМ» 



313 
 

 

Вивчення сформованості бажання і відчуття готовності 

використовувати ПДМ додатково здійснювалося нами за статистичним 

критерієм Макнамари. Таке дослідження паралельно виявило уподобання 

студентів, яке ми потім дослідили і на працюючих вчителях математики. 

Опишемо його більш детально, оскільки його результати вважаємо 

цікавими і показовими. 

Попередній досвід залучення ПДМ до підтримки навчання 

математики в школі набувався під час педагогічної практики (табл. 5.13).  

Таблиця 5.13  

Витяг з навчального плану підготовки спеціальності «Математика*» 

Курс Характеристики Зауваження 

Методика 

вивчення 

математики 

Семестр 6;7;8 
Курс містить модуль «Комп’ютерна 

підтримка вивчення математики» – 7-й 

семестр, 12 годин.  

Кредити 2,5;2;2 

Аудиторні 

години  
46;46;44 

Педагогічна 

практика  

Семестр 8 На початку третьої чверті, впродовж 2 

місяців, на базі шкіл міста  

Передбачається проведення 10 уроків 

математики в 5-9 класах 
Кредити 6 

Спецкурс 

Семестр 8 Передбачається вивчення різних 

програм динамічної математики при 

розв’язуванні задач алгебри, геометрії, 

початків аналізу  

Кредити 3,5 

Аудиторні 

години  
50 

 

На початок педагогічної практики студенти були знайомі з 

прикладами залучення ПДМ до розв’язування математичних задач на 

заняттях з методики навчання математики та інших спецкурсів, протягом 

практики вони мають змогу побачити або не побачити і проаналізувати 

уроки тих вчителів, які у власній професійній діяльності використовують 

ПДМ, спостерігати за школярами під час використання ними ПДМ.  

Ми вважаємо, що саме у цей період формується основа для мотивації 

вивчення і подальшого використання ПДМ у професійній діяльності. Тому 

Спецкурс, який був запроваджений у групі ЕГ-1 і вивчався відразу після 
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педагогічної практики, стає тим фактором впливу на студента, який дає 

змогу говорити про бажання і готовність використовувати ПДМ у 

майбутній професійній діяльності.  

Оскільки такі особистісні характеристики є суб’єктивними і можуть 

формуватися протягом вивчення спецкурсу, природним було залучення 

таких статистичних методів, які б на основі даних про початковий і 

фінальний стан об’єкта давали можливість говорити про динаміку 

психологічних змін. Тому за допомогою анкетування на початку та 

наприкінці вивчення Спецкурсу ми фіксували внутрішній стан бажання і 

психологічної готовності студента використовувати ПДМ (Додаток Т).  

За правилом прийняття рішення маємо 0.019 < 0.025, тобто потрібно 

відхилити гіпотезу Н0 і прийняти альтернативну, причому оскільки b < c, 

то вважаємо вплив вивчення спецкурсу на бажання використовувати ПДМ 

не лише статистично виправданим, а і позитивним.  

Паралельно з описаним дослідженням бажання використовувати 

ПДМ ми досліджували особисте відчуття готовності майбутнього вчителя 

математики використовувати ПДМ у професійній діяльності (питання 3 

анкети). Висунуто гіпотезу Н0: розроблений спецкурс не впливає на 

психологічну готовність студентів використовувати ПДМ у професійній 

діяльності. Тоді гіпотеза На: розроблений спецкурс має вплив на 

психологічну готовність майбутнього вчителя математики 

використовувати ПДМ. Перевірка сформульованого припущення 

здійснювалася за описаним критерієм Макнамари за навмання взятими 

результатами у кількості 40 штук зі 178 анкет (табл.5.15).  

Таблиця 5.15  

Опитування щодо психологічної готовності використовувати ПДМ 

 Друге опитування  

Перше опитування yi=0 yi=1  

xi=0 а=7 b=16 a+b=23 

xi=1 c=6 d=11 c+d=17 

 a+c=13 b+d=27 N=40 
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Оскільки n = b + c = 22 > 20, то статистика критерія розраховується 

за формулою Тексп.= (b – c)^2 / (b + c) = 4,54. Припущення про 

справедливість нульової гіпотези апроксимується подібно до розподілу χ2 з 

одним ступенем свободи (υ=1). Для рівня значущості α=0,05 критичне 

значення критерію Ткрит.=3,84. Одержане нами значення 

Тексп.=4,54 > Ткрит.=3,84, тому гіпотеза Н0 відкидається і приймається 

альтернативна гіпотеза про те, що вплив спецкурсу на психологічну 

готовність використовувати ПДМ в майбутній професіональній діяльності 

суттєвий і його не можна пояснити випадковими причинами.  

Оскільки анкета передбачала дослідження щодо бажання 

використовувати ПДМ на уроках алгебри, планіметрії, стереометрії та 

початків аналізу, а також щодо використання різних ПДМ, серед яких Gran 

(Gran1, Gran2d, Gran3d), GeoGebra, Сabri, MathKit, DG, GS, то ми змогли 

зафіксувати та опрацювати за критерієм Макнамари результати бажання 

використовувати ПДМ окремо за предметами – алгебра, планіметрія, 

початки аналізу, стереометрія (табл.5.16) та по окремим ПДМ – Gran, DG, 

GeoGebra, MathKit, GS, Сabri (табл. 5.17).  

Таблиця 5.16 

Опитування щодо бажання використовувати ПДМ за предметами 

Питання. Чи бажаєте Ви 

використовувати ПДМ  

на уроках:  

Кількісні  

показники  

Показники критерія  

Макнамари (α=0,05) 

a b c d N b+с Тек Р Но На 

Алгебра 6 11 2 11 30 13 2 0,011 0 1 

Планіметрія 2 15 5 8 30 20 5 0,021 0 1 

Початки аналізу 5 12 3 10 30 15 3 0,018 0 1 

Стереометрія 6 14 4 6 30 18 4 0,015 0 1 

 

За кожною позицією табл. 5.16 маємо відхилення гіпотези Н0 і 

прийняття альтернативної гіпотези, тобто на рівні значущості α=0,05 

можна стверджувати про позитивний вплив на бажання майбутніх учителів 
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математики використовувати ПДМ на уроках алгебри, планіметрії, 

початків аналізу та стереометрії.  

Таблиця 5.17  

Опитування щодо бажання використовувати окрему ПДМ 

Питання. Чи 

бажаєте Ви 

використовувати:  

Кількісні показники  
Показники критерія Макнамари 

(α=0,05)  

a b c d N b+с Тек Р Но На 

Gran 8 11 2 9 30 13 2 0,011 0 1 

DG 5 12 3 10 30 15 3 0,018 0 1 

GG 2 12 2 14 30 14 2 0,006 0 1 

MathKit 6 14 4 6 30 18 4 0,015 0 1 

GS (ЖМ) 12 10 6 2 30 16 6 0,227 1 0 

Cabri 20 6 3 1 30 9 3 0,254 1 0 
 

Для показників таблиці 5.17 маємо прийняття гіпотези Н0 для двох 

останніх позицій. Це означає, що на рівні значущості 0,05 майбутні вчителі 

математики бажають використовувати програми Gran, DG, GG, MathKit, 

але немає підстав говорити про бажання використовувати ними GS (ЖМ) і 

Cabri. Пояснюємо це «аскетичним» інтерфейсом GS (ЖМ) та 

пропрієтарністю і відсутністю українського (або російського) інтерфейсу у 

Cabri.  

Візуалізація одержаних результатів за роки проведення 

експерименту наведена на рис. 5.6-5.7.  

 

Рис. 5.6. Частка бажаючих використовувати ПДМ на різних курсах 
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Рис. 5.7. Динаміка кількості бажаючих використовувати ПДМ 

 

Також наведемо дані про «привабливість» програм за результатами 

опитування майбутніх та працюючих вчителів математики, яке велося 

нами паралельно під час опитування вчителів області на науково-

методичних семінарах, що проходили на базі фізико-математичного 

факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка (табл.5.18).  

Таблиця 5.18  

Оцінка привабливості програм (у %) 

 Gran DG GG MathKit GS Cabri 

Рік Вч. Ст. Вч. Ст. Вч. Ст. Вч. Ст. Вч. Ст. Вч. Ст. 

2010 93% 59% 74% 68% 28% 68% 11% 32% 0% 24% 0% 0% 

2011 75% 71% 51% 80% 32% 91% 11% 57% 2% 43% 0% 0% 

2012 86% 71% 83% 66% 45% 79% 17% 66% 8% 32% 0% 11% 

2013 68% 43% 54% 54% 68% 78% 19% 86% 3% 35% 5% 8% 

2014 40% 32% 13% 48% 66% 97% 13% 94% 0% 19% 7% 13% 

 

Додаткові оцінки привабливості ПДМ наведені у додатку Ф. 
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Оскільки в анкетуванні було передбачено дослідження щодо 

психологічної готовності використовувати ПДМ на уроках алгебри, 

планіметрії, стереометрії та початків аналізу, а також щодо готовності 

використання різних ПДМ, серед яких Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), 

GeoGebra, Сabri, MathKit, DG, GS, то ми змогли зафіксувати результати 

готовності використовувати ПДМ окремо за предметами – алгебра, 

планіметрія, початки аналізу, стереометрія (табл.5.19).  

Таблиця 5.19  

Опитування щодо психологічної готовності використовувати ПДМ  

за предметами 

Чи вважаєте себе  

готовим використовувати ПДМ 

на уроках:  

Кількісні 

показники  

Показники критерія 

Макнамари (α=0,05)  

a b c d N n=в+с T_2 Н0 На 

Алгебра 6 17 7 10 40 24 4,17 0 1 

Планіметрія 2 21 9 8 40 30 4,80 0 1 

Початки аналізу 5 18 7 10 40 25 4,84 0 1 

Стереометрія 4 17 15 4 40 32 0,13 1 0 

 

За усіма позиціями, крім останньої, маємо відхилення гіпотези Н0 і 

прийняття альтернативної гіпотези, тобто на рівні значущості α=0,05 

можна стверджувати про позитивний вплив на відчуття психологічної 

готовності майбутніх учителів математики використовувати ПДМ на 

уроках алгебри, планіметрії, початків аналізу. Разом з цим результати 

експерименту не дають підстав говорити про позитивний вплив на 

бажання використовувати ПДМ на уроках стереометрії. Динаміка 

збільшення кількості студентів, які відчувають внутрішню готовність 

використовувати ПДМ на уроках математики, надана на рис. 5.8.  

Таким чином, вивчення готовності майбутніх вчителів математики 

використовувати ПДМ у професійній діяльності дозволяє констатувати 

наступне: після вивчення спецкурсу  збільшується кількість таких 
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студентів, які мають бажання і відчувають себе готовими до використання 

ПДМ у майбутній професійній діяльності.  

 

 

Рис. 5.8. Готовність до використання ПДМ. Динаміка  

 

У своїй більшості студенти зорієнтовані на використання ПДМ на 

уроках алгебри, планіметрії та початків аналізу. За результатами 

дослідження констатуємо зростання попиту на програму GeoGebra, про що 

зазначали як майбутні, так і працюючи вчителі математики. 

Повернемось до статистичного аналізу одержаних результатів для 

показників М1: «Інтерес до ПДМ» і М2: «Мотивація використовувати 

ПДМ» по оцінці середніх здійснювався на основі критерія Стьюдента на 

рівні значущості 0,05, розрахунки за яким передбачені у двовибірковому t-

тесті для середніх з різними дисперсіями табличного процесора MS Excel 

(надбудова «Пакет аналізу», вкладка Данные / Анализ даних / 

Двухвыборочный t-тест для средних с различными дисперсиями) 

(табл. 5.20-5.23).  

Нульова гіпотеза Н0 була подібна для кожної пари груп і полягала у 

рівності середніх (МЕГ – МКГ = 0), тоді як альтернативна На – середні по 

вибіркам не співпадають (МЕГ – МКГ ≠ 0). 

Такий аналіз для показника М1 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 
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0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

Таблиця 5.20 

Оцінка середніх для показника М1 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 27,113014 27,088652   33,633562 28,851064 

Кількість 146 141   146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 

  0 

 t-статистика (експериментальне) 0,0196712 

 

  2,6904384 

 t критичне двостороннє 1,9683225     1,9683521   

 

Таблиця 5.21 

Оцінка середніх для показника М1 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 28,193662 27,088652   31,359155 28,851064 

Кількість 142 141   142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 

  0 

 t-статистика (експериментальне) 0,8660521 

 

  0,9445054 

 t критичне двостороннє 1,9684724     1,968442   

 

Таблиця 5.22 

Оцінка середніх для показника М1 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 27,474074 27,08865   32,122222 28,851063 

Кількість 135 141   135 141 

Різниця середніх Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) 0,3056421    2,4548570  

t критичне двостороннє 1,96869156    1,96869156  
 

 

Таблиця 5.23 

Оцінка середніх для показника М1 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-3 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-3 до   ЕГ-1 після ЕГ-3 після 

Середнє 27,113014 27,474074   33,633562 32,122222 

Кількість 146 135   146 135 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 

  0 

 t-статистика (експериментальне) -0,286782 

 

  1,1435028 

 t критичне двостороннє 1,968565     1,9685963   
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нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,0196712 < tкритичне = 1,9683225), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 33,633562 у ЕГ-1 проти 28,851064 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,6904384 > tкритичне = 1,9683225). 

Такий аналіз для показника М1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-2 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,8660521 < tкритичне = 1,9683225) і 

tстатистичне = 0,9445054 < tкритичне = 1,9683225) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника М1 по рівнях у групах ЕГ-2 і КГ статистично 

однаковими. 

Такий аналіз для показника М1 груп ЕГ-3 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту та їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,305642111 < tкритичне = 1,9683225), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 32,12222222 у ЕГ-3 проти 28,85106383 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,454857061 > tкритичне = 1,9683225). 

Такий аналіз для показника М1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-1 і ЕГ-3 на початку 

експерименту та наприкінці, оскільки tстатистичне = -

0,286782 < tкритичне = 1,9683225) і tстатистичне = 1,1435028 < tкритичне = 1,9683225) 

відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника М1 по рівнях у групах ЕГ-1 і ЕГ-3 статистично 

однаковими. 

Опишемо результати аналізу середніх за показником М2 

мотиваційного критерію (табл.5.24-5.27). 
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Таблиця 5.24 

Оцінка середніх для показника М2 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 

Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 0,9657534 1,070922  1,4589041 1,2056738 

Кількість 146 141  146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,903804   2,2262331  

t критичне двостороннє 1,9684118    1,9683521   

 

Такий аналіз для показника М2 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне =  -0,903804 < tкритичне = 1,9684118), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 1,4589041 у ЕГ-1 проти 1,2056738 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,2262331 > tкритичне = 1,9683521). 

Таблиця 5.25 

Оцінка середніх для показника М2 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 

Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 1,0140845 1,070922   1,2957746 1,2056738 

Кількість 142 141   142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) -0,477789    0,7963374  

t критичне двостороннє 1,9684724     1,9684724   

 

Такий аналіз для показника М2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-2 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = – 0,477789 < tкритичне = 1,9684724 ) і 

tстатистичне = 0,7963374 < tкритичне = 1,9684724) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 
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відмінності показника М2 по рівнях у групах ЕГ-2 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.26 

Оцінка середніх для показника М2 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 

Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 0,9925926 1,070922  1,4518519 1,2056738 

Кількість 135 141  135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,655718   2,2606433  

t критичне двостороннє 1,9686596    1,9686596   

 

Такий аналіз для показника М2 груп ЕГ-3 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = -0,655718 < tкритичне = 1,9686596), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 1,4518519 у ЕГ-3 проти 1,2056738 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,2606433 > tкритичне = 1,9686596). 

Таблиця 5.27 

Оцінка середніх для показника М2 мотиваційного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-3 

Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-3 до   ЕГ-1 після ЕГ-3 після 

Середнє 0,9657534 0,9925926   1,4589041 1,4518519 

Кількість 146 135   146 135 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) -0,23459    0,0624877  

t критичне двостороннє 1,9685963     1,9685339   

 

Такий аналіз для показника М2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-1 і ЕГ-3 на початку 

експерименту та наприкінці, оскільки tстатистичне = -0,23459 < tкритичне = 
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1,9685963) і tстатистичне = 0,0624877 < tкритичне = 1,9685339) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника М2 по рівнях у групах ЕГ-1 і ЕГ-3 статистично 

однаковими. 

Таким чином, одержані висновки щодо позитивного приросту 

показників за активним і усвідомленим рівнями для мотиваційного 

критерію в усіх групах, але поряд з цим відсоткові показники вирізняються 

у групах ЕГ-1 і ЕГ-3. Статистичний аналіз середніх по цих групах виявив 

їх істотну відмінність від середнього по групі КГ. Це говорить про те, що 

ефективним для мотиваційного критерію виявилися участь у науково-

методичних семінарах та використання авторських електронних матеріалів 

на базі ПДМ: приріст по середніх складає для групи ЕГ-1 – 0,5 бали; для 

групи ЕГ-2 – 0,2 бали; для групи ЕГ-3 – 0,5 бали; для групи КГ – 0,2 бали.  

Динаміку змін за рівнями узагальнено у таблиці 5.28. 

Таблиця 5.28 

Динаміка змін за рівнями для мотиваційного критерію 

Критерії та показники ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Сформованість мотивації 

Інтерес до використання ЗКВМЗ (показник М1) 

 активний  15,75% 4,93% 9,63% 4,26% 

 усвідомлений  11,64% 4,93% 5,19% 5,67% 

 елементарний  -4,11% 3,52% 2,22% 0,71% 

 пасивний  -23,29% -13,38% -16,20% -10,56% 

Мотивація використовувати ЗКВМЗ (показник М2) 

 активна  10,27% 4,93% 5,93% 4,96% 

 усвідомлена  9,59% 3,52% 9,63% 4,96% 

 елементарна  -0,68% 6,34% 9,63% 6,38% 

 пасивна  -19,18% -14,79% -23,94% -16,20% 

 

Описані результати підтверджують ефективність обраної стратегії 

формування готовності за мотиваційним критерієм. 
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Теоретичний критерій сформованості професійної готовності 

майбутніх вчителів математики до використання ЗКВМЗ. Теоретичний 

критерій готовності майбутніх учителів математики до використання 

ЗКВМЗ характеризувався показниками «Повнота знань про інструментарій 

ЗКВМЗ» (коротко К1:«Повнота»), «Ґрунтовність знань про інструментарій 

ЗКВМЗ» (коротко К2:«Ґрунтовність») і «Системність знань про 

інструментарій ЗКВМЗ» (коротко К3:«Системність»). 

У таблиці 5.29 та рис.5.9. подані абсолютні та відносні результати 

показника «Повнота» за експериментальною і контрольною групами  

Таблиця 5.29 

Динаміка рівнів сформованості готовності за теоретичним критерієм. 

Показник «Повнота»  

Показник К1 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 139 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 61 55 51 63 

до (%) 41,78% 38,73% 35,92% 44,37% 

після (студ.) 35 30 39 37 

після (%) 23,97% 21,13% 27,46% 26,06% 

приріст (%) -17,81% -17,61% -8,45% -18,31% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 43 39 41 36 

до (%) 30,28% 27,46% 29,50% 25,53% 

після (студ.) 42 38 42 52 

після (%) 28,77% 26,76% 30,22% 36,88% 

приріст (%) -1,51% -0,70% 0,72% 11,35% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 34 38 36 35 

до (%) 23,29% 26,76% 25,90% 24,82% 

після (студ.) 49 55 41 38 

після (%) 33,56% 38,73% 29,50% 26,95% 

приріст (%) 10,27% 11,97% 3,60% 2,13% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 8 10 11 7 

до (%) 5,48% 7,04% 7,91% 4,96% 

після (студ.) 20 19 17 14 

після (%) 13,70% 13,38% 12,23% 9,93% 

приріст (%) 8,22% 6,34% 4,32% 4,96% 
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Рис. 5.9. Розподіл рівнів сформованості готовності за показником 

К1:«Повнота» 

(ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 і КГ відповідно) для різних рівнів сформованості 

готовності. 

Завершення педагогічного експерименту у частині моніторингу 

показника «Повнота» продемонструвало такі тенденції (рис.5.10):  

кількість студентів з активним рівнем збільшилася в контрольній 

групі на 4,96%, а в експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 8,22%, 

6,34%, 4,32% відповідно;  

кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

контрольній групі на 2,13%, у експериментальних групах – на 10,27%, 

11,97%, 3,60%;  
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кількість студентів з елементарним рівнем зменшилася в ЕГ-1 та ЕГ-

2 на 1,51% та 0,70% відповідно і збільшилася у ЕГ-3 та КГ на 0,72% та 

11,35% відповідно; 

кількість студентів з пасивним рівнем готовності за показником К1 

зменшилася в усіх групах, причому у КГ на 18,31%, у ЕГ-1 – на 17,81%,  

у ЕГ-2 – на 17,61%, у ЕГ-3 – на 8,45%. 

 

 

Рис.5.10. Динаміка змін рівнів готовності за показником К1:«Повнота»  

 

Таким чином, порівняльний аналіз рівнів сформованості професійної 

готовності за показником «Повнота» теоретичного критерію на початку та 

в кінці педагогічного експерименту свідчить про позитивний приріст 

даного показника як у експериментальній, так і в контрольній групах. 

У таблиці 5.30 та рис.5.11 подані абсолютні та відносні результати 

показника «Ґрунтовність» теоретичного критерію в експериментальній і 

контрольній групах для різних рівнів сформованості готовності. 

Завершення педагогічного експерименту у частині моніторингу 

показника «Ґрунтовність» продемонструвало такі тенденції (рис.5.12):  
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Таблиця 5.30 

Динаміка рівнів сформованості готовності за теоретичним критерієм. 

Показник «Ґрунтовність»  

Показник К2 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 59 55 48 59 

до (%) 40,41% 38,73% 33,80% 41,55% 

після (студ.) 37 32 36 43 

після (%) 25,34% 22,54% 25,35% 30,28% 

приріст (%) -15,07% -16,20% -8,45% -11,27% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 41 38 42 38 

до (%) 28,08% 26,76% 31,11% 26,95% 

після (студ.) 46 51 49 49 

після (%) 31,51% 35,92% 36,30% 34,75% 

приріст (%) 3,42% 9,15% 5,19% 7,80% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 36 38 36 35 

до (%) 24,66% 26,76% 26,67% 24,82% 

після (студ.) 42 41 39 38 

після (%) 28,77% 28,87% 28,89% 26,95% 

приріст (%) 4,11% 2,11% 2,22% 2,13% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 10 11 9 9 

до (%) 6,85% 7,75% 6,67% 6,38% 

після (студ.) 21 18 11 11 

після (%) 14,38% 12,68% 8,15% 7,80% 

приріст (%) 7,53% 4,93% 1,48% 1,42% 
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Рис. 5.11. Розподіл рівнів сформованості готовності за показником 

К2:«Ґрунтовність» 

 

 

Рис.5.12. Динаміка змін рівнів готовності за показником 

К2:«Ґрунтовність»  

кількість студентів з активним рівнем збільшилася в контрольній 

групі на 1,42%, а в експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 7,53%, 

4,93%, 1,48% відповідно;  

кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

контрольній групі на 2,13%, у експериментальних групах – на 4,11%, 

2,11%, 2,22%;  
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кількість студентів з елементарним рівнем збільшилася в усіх 

групах, зокрема у КГ – на 7,80%, у ЕГ-1 – на 3,42%, у ЕГ-2 – на 9,15%, у 

ЕГ-3 – на 5,19%; 

кількість студентів з пасивним рівнем готовності за показником К2 

зменшилася в усіх групах, причому у КГ на 11,27%, у ЕГ-1 – на 15,07%,  

у ЕГ-2 – на 16,20%, у ЕГ-3 – на 8,45%. 

Таким чином, порівняльний аналіз рівнів сформованості професійної 

готовності за показником «Ґрунтовність» когнітивного критерію на 

початку та в кінці педагогічного експерименту свідчить про позитивний 

приріст даного показника у ЕГ і КГ. 

У таблиці 5.31 та рис.5.13 подані абсолютні та відносні результати 

показника «Системність» теоретичного критерію по експериментальних і 

контрольній групам для різних рівнів сформованості готовності. 

Завершення педагогічного експерименту у частині моніторингу 

показника «Системність» продемонструвало такі тенденції:  

кількість студентів з активним рівнем готовності за показником К3 

збільшилася в усіх групах, причому у КГ на 0,71%, у ЕГ-1 – на 2,74%,  

у ЕГ-2 – на 2,11%, у ЕГ-3 – на 0,74%; 

кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

контрольній групі на 0,71%, у експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 

– на 3,42%, 2,82%, 0,74% відповідно;  

кількість студентів з елементарним рівнем збільшилася в 

контрольній групі на 11,35%, у експериментальних групах – на 0,68%, 

9,86%, 5,93% відповідно; 

кількість студентів з пасивним рівнем зменшилася в усіх групах, 

причому у КГ на 12,68%, у ЕГ-1 – на 6,85%, у ЕГ-2 – на 14,79%, у ЕГ-3 – 

на 7,04%.(рис.5.14) 
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Таблиця 5.31 

Динаміка рівнів сформованості готовності за теоретичним 

критерієм. Показник К3: «Системність» 

Показник К3 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 53 59 49 62 

до (%) 36,30% 41,55% 34,51% 43,66% 

після (студ.) 43 38 39 44 

після (%) 29,45% 26,76% 27,46% 30,99% 

приріст (%) -6,85% -14,79% -7,04% -12,68% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 43 37 43 37 

до (%) 29,45% 26,06% 31,85% 26,24% 

після (студ.) 44 51 51 53 

після (%) 30,14% 35,92% 37,78% 37,59% 

приріст (%) 0,68% 9,86% 5,93% 11,35% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 37 38 33 35 

до (%) 25,34% 26,76% 24,44% 24,82% 

після (студ.) 42 42 34 36 

після (%) 28,77% 29,58% 25,19% 25,53% 

приріст (%) 3,42% 2,82% 0,74% 0,71% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 13 8 10 7 

до (%) 8,90% 5,63% 7,41% 4,96% 

після (студ.) 17 11 11 8 

після (%) 11,64% 7,75% 8,15% 5,67% 

приріст (%) 2,74% 2,11% 0,74% 0,71% 
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Рис. 5.13. Розподіл рівнів готовності майбутніх вчителів математики 

до використання ЗКВМЗ за показником К3:«Системність» 

 

 

Рис.5.14. Динаміка змін рівнів готовності за показником 

К3:«Системність» 

 

Додатково по групі ЕГ-1 нами проводилася статистична оцінка 

показника К3: «Системність» на основі статистичного критерію знаків. 

Опишемо її у деталях, оскільки результати виявилися цікавими. 

Розмаїття програмних засобів математичного спрямування змушує 

освітян звернути увагу на питання вибору найкращого продукту у серії 

подібних з позицій надання якісної підтримки навчання математики в 
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українській школі. Питання нетривіальне, оскільки можна обмежуватися 

використанням суто українського продукту, але чи буде це раціональним і 

доцільним з позицій сучасного надання освітніх послуг у контексті 

розвитку програмних засобів та інформаційно-комунікаційних систем у 

світі.  

Це питання спонукало нас провести дослідження, присвячене вибору 

найуніверсальнішого стосовно курсу шкільної математики комп’ютерного 

продукту серії ПДМ, а також умінню раціонально у контексті 

розв’язування конкретної математичної задачі шкільного курсу 

математики обрати певну ПДМ.  

Відповідь на першу частину дослідження ми шукали через 

опитування учителів математики шкіл Сумщини (загальна кількість 

респондентів 142 особи).  

Друга частина дослідження спиралася на результати підготовки 

майбутніх учителів математики СумДПУ імені А. С. Макаренка за 

напрямом «Математика*» та «Інформатика*» (спеціалізація Математика).  

Анкети для вчителів математики містили наступні запитання. 

1. Чи передбачена технічна можливість використовувати ПДМ на 

будь-якому уроці математики у Вашому навчальному закладі?  

2. При вивченні яких тем Ви використовуєте ПДМ? Яку саме? 

3. У яких класах Ви використовуєте ПДМ? Яку саме? 

4. Яка з ПДМ Вами використовується найчастіше? 

Опрацювання результатів анкет дало змогу зробити наступні 

висновки. 

Не у кожному загальноосвітньому навчальному закладі передбачено 

можливість залучення комп’ютерів на будь-якому з уроків математики 

через обмежене фінансування шкіл (особливо сільських), відсутність 

достатньої кількості мультимедійних проекторів та комп’ютерної техніки 

для проведення уроків з інших, відмінних від інформатики, дисциплін.  
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Найчастіше вчителі використовують ПДМ на уроках планіметрії та 

початків математичного аналізу і майже не використовують на уроках 

стереометрії. 

Також було встановлено, що проблема раціонального вибору 

середовища є актуальною для працюючих учителів і однією з головних в 

процесі навчання застосовувати ПДМ під час розв’язування шкільних 

задач. Наші спостереження виявили, що досить часто зустрічаються 

наступні ситуації: 

1) потрібний інструментарій взагалі не передбачено розробниками 

окремих ПДМ для розв’язування певного класу задач; 

2) задача розв’язується комп’ютерними інструментами обраної ПДМ, 

але ці інструменти не можна вважати вдало підібраними щодо 

розв’язування певного класу задач по відношенню до інструментарію 

іншої ПДМ. Тому стратегією впровадження Спецкурсу обрали 

цілеспрямоване напрацювання умінь використовувати інструментарій 

різних ПДМ для розв’язування однієї й тієї ж задачі.  

За формулою «одна типова задача – різні ПДМ» нами проводилися 

лабораторні заняття зі Спецкурсу, наприкінці якого студентам 

пропонувалася контрольна робота, яка містила питання стосовно 

особистого вибору ПДМ для розв’язання кожної із запропонованих задач 

шкільного курсу математики. 

Це дослідження тривало п’ять років (протягом 2010-2014 р.р.), за які 

відбувалися певні трансформації переліку задач контрольної роботи. 

Дослідження мало на меті вивчення питання: «Чи сприяє Спецкурс 

формуванню умінь раціонально обирати продукт серії ПДМ у контексті 

розв’язування конкретної математичної задачі шкільного курсу 

математики. З огляду на те, що такі уміння формуються протягом вивчення 

Спецкурсу, статистична оцінка результатів навчання могла здійснюватися 

на основі непараметричного знакового критерію для залежних вибірок. 
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У Спецкурсі було передбачено проведення двох контрольних робіт – 

у середині і наприкінці семестру. На цих заняттях нами пропонувалися 

описані п’ять задач (задачі різнилися тільки числовими даними). Кожний 

аргументований і вдалий вибір ПДМ нами оцінювався у один бал. 

Наприкінці семестру складалися порівняльні таблиці, де фіксувалася 

динаміка результатів. Кожного року (з 2010 по 2014) накопичувалися 

результати по вибіркам обсягом 37, 35, 38, 37, 31 відповідно. Загальна 

кількість респондентів склала 178 осіб. З них навмання було взято 30 

результатів (табл.5.32). 

Таблиця 5.32 

Оцінки студентів 

№
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1 2 3  11 2 4  21 3 4 

2 1 4  12 4 4  22 2 3 

3 4 5  13 3 3  23 2 2 

4 1 3  14 3 3  24 3 2 

5 1 2  15 3 3  25 3 3 

6 4 5  16 1 2  26 3 3 

7 3 4  17 2 3  27 3 3 

8 3 2  18 2 2  28 4 5 

9 3 4  19 4 3  29 2 3 

10 3 2  20 3 3  30 3 4 

 

За цими балами визначалася кількість респондентів, у яких загальний 

бал знизився («–»), не змінився («0») та підвищився («+») – таблиця 5.33. 

Таблиця 5.33 

Результати опитування 

Динаміка балів «–» «0» «+» n=«–»+«+» 

Кількість респондентів 4 10 16 20 
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Відповідно до цілей експерименту було сформульовано нульову 

гіпотезу: вивчення Спецкурсу не сприяє формуванню умінь раціонально 

обирати продукт серії ПДМ у контексті розв’язування конкретної 

математичної задачі шкільного курсу математики. Тоді альтернативна 

гіпотеза: вивчення Спецкурсу сприяє формуванню таких умінь. 

Побудовані гіпотези визначають односторонній знаковий критерій 

для перевірки залежних вибірок. За правилом прийняття рішення [479, 

с.51] маємо: значення Тексп=16 (це кількість знаків «+» у вибірці), n=20 (це 

кількість респондентів, у яких відбулися зміни у результатах), область 

прийняття нульової гіпотези: [6, 14] на рівні значущості 0,05.  

Оскільки Тексп не входить у інтервал прийняття гіпотези Н0, то 

відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо альтернативну з висновком, що 

вивчення Спецкурсу сприяє формуванню умінь раціонально обирати ПДМ. 

Оскільки значення Тексп вийшло за межі відрізка праворуч, то потрібно 

зробити висновок про позитивну динаміку кількості таких студентів, у 

яких сформувався критичний погляд на використання певної ПДМ та її 

інструментарію. 

Оцінка середніх за показниками К1:«Повнота», К2: «Ґрунтовність» і 

К3: «Системність» проводилася подібно до оцінки середніх за 

показниками мотиваційного критерію у середовищі табличного процесора 

з використанням критерію Стьюдента. 

Результати по показнику К1 представлені у таблицях 5.34-5.37.  

Таблиця 5.34 

Оцінка середніх для показника К1 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 56,09589 55,106383   66,568493 60,960993 

Кількість 146 141   146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) 0,3499456    2,1334097  

t критичне двостороннє 1,9683521     1,9683225   
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Такий аналіз для показника К1 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,3499456 < tкритичне = 1,9683521), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 66,568493 у ЕГ-1 проти 60,960993 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,1334097 > tкритичне = 1,9683225). 

Таблиця 5.35 

Оцінка середніх для показника К1 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 58,190141 55,106383   68,306338 60,960993 

Кількість 142 141   142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) 1,0747705    2,8221895  

t критичне двостороннє 1,968442     1,968442   
 

Такий аналіз для показника К1 груп ЕГ-2 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 1,0747705 < tкритичне = 1,968442), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 68,306338 у ЕГ-2 проти 60,960993 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,8221895 > tкритичне = 1,968442). 

Таблиця 5.36 

Оцінка середніх для показника К1 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 58,796296 55,106383   61,2 60,960993 

Кількість 135 141   135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) 1,2766285    0,088727  

t критичне двостороннє 1,9686596     1,9687563   
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Такий аналіз для показника К1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-3 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 1,2766285 < tкритичне = 1,9686596) і 

tстатистичне = 0,088727 < tкритичне = 1,9687563) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника К1 по рівнях у групах ЕГ-3 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.37 

Оцінка середніх для показника К1 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-2 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-2 до   ЕГ-1 після ЕГ-2 після 

Середнє 56,09589 58,190141  66,568493 68,306338 

Кількість 146 142  146 142 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,741819   -0,65833  

t критичне двостороннє 1,9683225    1,9682932   
 

Такий аналіз для показника К1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-1 і ЕГ-2 на початку 

експерименту та наприкінці, оскільки tстатистичне = -0,741819 < tкритичне = 

1,9683225) і tстатистичне = -0,65833 < tкритичне = 1,9682932) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника К1 по рівнях у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 статистично 

однаковими. 

Розрахунки оцінки середніх за показником К2 наведені у таблицях 

5.38-5.41. 

Таблиця 5.38 

Оцінка середніх для показника К2 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 1,6267123 1,5921986   2,359589 1,7907801 

Кількість 146 141   146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) 0,1768425    2,822637  

t критичне двостороннє 1,9683225     1,9683521   
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Такий аналіз для показника К2 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,1768425 < tкритичне = 1,9683225), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 2,359589 у ЕГ-1 проти 1,7907801 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,822637 > tкритичне = 1,9683521). 

Таблиця 5.39 

Оцінка середніх для показника К2 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 1,7253521 1,5921986   1,9471831 1,7907801 

Кількість 142 141   142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) 0,6701056    0,8005077  

t критичне двостороннє 1,968442     1,968442   

 

Такий аналіз для показника К2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-2 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,6701056 < tкритичне = 1,968442) і 

tстатистичне = 0,8005077 < tкритичне = 1,968442) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника К2 по рівнях у групах ЕГ-2 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.40 

Оцінка середніх для показника К2 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 1,7333333 1,5921986  1,962963 1,7907801 

Кількість 135 141  135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,7150296   0,883255  

t критичне двостороннє 1,9686596    1,9686596   
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Такий аналіз для показника К2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-3 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,7150296 < tкритичне = 1,9686596) і 

tстатистичне = 0,883255 < tкритичне = 1,9686596) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника К2 по рівнях у групах ЕГ-3 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.41 

Оцінка середніх для показника К2 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-2 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-2 до   ЕГ-1 після ЕГ-2 після 

Середнє 1,6267123 1,7253521  2,359589 1,9471831 

Кількість 146 142  146 142 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,500183   2,0447448  

t критичне двостороннє 1,9683225    1,9683225   

 

Такий аналіз для показника К2 груп ЕГ-1 і ЕГ-2 на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = -0,500183 < tкритичне = 1,9683225), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 2,359589 у ЕГ-1 проти 1,9471831 у ЕГ-2, оскільки 

 tстатистичне = 2,0447448 > tкритичне = 1,9683225). 

Розрахунки оцінки середніх за показником К3 наведені у таблицях 

5.42-5.45.  

Такий аналіз для показника К3 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  
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Таблиця 5.42 

Оцінка середніх для показника К3 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 1,0684932 0,9078014  1,2260274 0,9609929 

Кількість 146 141  146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 1,4122495   2,42011  

t критичне двостороннє 1,9683225    1,9684724   

 

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 1,4122495 < tкритичне = 1,9683225), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 1,2260274 у ЕГ-1 проти 0,9609929 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,42011 > tкритичне = 1,9684724). 

Таблиця 5.43 

Оцінка середніх для показника К3 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 0,9647887 0,9078014   1,1830986 0,9609929 

Кількість 142 141   142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) 0,5055668    2,1106327  

t критичне двостороннє 1,968442     1,9684724   

 

Такий аналіз для показника К3 груп ЕГ-2 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,5055668 < tкритичне = 1,968442), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 1,1830986 у ЕГ-2 проти 0,9609929 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,1106327 > tкритичне = 1,9684724). 
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Таблиця 5.44 

Оцінка середніх для показника К3 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 1,0296296 0,9078014  1,1259259 0,9609929 

Кількість 135 141  135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 1,06813   1,5401772  

t критичне двостороннє 1,9686916    1,9688219   

 

Такий аналіз для показника К3 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-3 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 1,06813 < tкритичне = 1,9686916) і 

tстатистичне = 1,5401772 < tкритичне = 1,9688219) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника К3 по рівнях у групах ЕГ-3 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.45 

Оцінка середніх для показника К3 теоретичного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-2 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-2 до   ЕГ-1 після ЕГ-2 після 

Середнє 1,0684932 0,9647887  1,2260274 1,1830986 

Кількість 146 142  146 142 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,9057458   0,3789924  

t критичне двостороннє 1,9682932    1,9683225   

 

Такий аналіз для показника К3 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-1 і ЕГ-2 на початку 

експерименту та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,9057458 < tкритичне = 

1,9682932) і tстатистичне = 0,3789924 < tкритичне = 1,9683225) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника К3 по рівнях у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 статистично 

однаковими. 
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Таким чином, наприкінці педагогічного експерименту між 

показниками оволодіння майбутніми вчителями математики у 

експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2 та групі КГ спостерігалася 

статистично достовірна різниця. Це означає, що ефективним для 

теоретичного критерію виявилися збільшення кількості курсових проектів 

на базі ЗКВМЗ, використання авторських методичних матеріалів, 

запровадження організаційно-педагогічної моделі формування професійної 

готовності, вивчення авторського спецкурсу: приріст по середніх складає 

для групи ЕГ-1 – 0,2 бали; для групи ЕГ-2 – 0,2 бали; для групи ЕГ-3 – 

0,1 бали; для групи КГ – 0,0 балів.  

Динаміку змін за рівнями узагальнено у таблиці 5.46. 

Таблиця 5.46 

Динаміка змін за рівнями для теоретичного критерію 

Критерії та показники ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Сформованість знань про інструментарій ЗКВМЗ 

Повнота знань (кількість знань про досліджуваний об’єкт, показник К1) 

• вичерпна - активний рівень  8,22% 6,34% 4,32% 4,96% 

 задовільна - усвідомлений рівень  10,27% 11,97% 3,60% 2,13% 

 фрагментарна - елементарний 

рівень  
-1,51% -0,70% 0,72% 11,35% 

 відсутня - пасивний рівень  -17,81% -17,61% -8,45% -18,31% 

Ґрунтовність знань (коректність знань про інструментарій ЗКВМЗ,  

показник К2) 

• вичерпна - активний рівень  7,53% 4,93% 1,48% 1,42% 

 задовільна - усвідомлений рівень  4,11% 2,11% 2,22% 2,13% 

 фрагментарна - елементарний 

рівень  
3,42% 9,15% 5,19% 7,80% 

 відсутня - пасивний рівень  -15,07% -16,20% -8,45% -11,27% 

Системність знань (якість знань про досліджуваний об’єкт, показник К3) 

• вичерпна - активний рівень  2,74% 2,11% 0,74% 0,71% 

 задовільна - усвідомлений рівень  3,42% 2,82% 0,74% 0,71% 

 фрагментарна - елементарний 

рівень  
0,68% 9,86% 5,93% 11,35% 

 недостатня - пасивний рівень  -6,85% -14,79% -7,04% -12,68% 

 



344 
 

Додатково можна констатувати наступне. 

1. З огляду на те, що кількість ПДМ у світі зростає, їх версії 

оновлюються через додавання нових математичних інструментів, перед 

вчителями математики часто постає проблема раціонального вибору однієї 

ПДМ серед розмаїття інших. Вирішення цієї проблеми, з одного боку, 

спонукає працюючих вчителів знайомитися з такими засобами на курсах 

підвищення кваліфікації або самостійно, а, з іншого, вимагає перегляду 

робочих програм тих курсів, які зорієнтовані на вивчення шляхів 

використання комп’ютера на уроках математики. 

2. Проведене педагогічне дослідження дає підґрунтя стверджувати, 

що організацію такого спецкурсу доцільно здійснювати за формулою 

«одна задача – різні ПДМ», що у свою чергу вимагає під час підготовки 

вчителів математики вивчення кількох ПДМ одночасно. Урахування 

такого підходу забезпечує позитивну динаміку рівня підготовки майбутніх 

учителів математики за непараметричним знаковим критерієм для 

залежних вибірок на рівні значущості 0,05. 

3. Разом з цим вважаємо, що проблема уміння раціонально обрати 

ПДМ для підтримки професійної діяльності усувається з часом, коли вже 

напрацьовано досвід роботи з інструментарієм різних програм динамічної 

математики та з’ясовано проблеми і визначено можливості їх 

використання на уроках математики. 

4. Описані результати підтверджують ефективність обраної стратегії 

формування професійної готовності майбутнього вчителя математики 

використовувати ПДМ за теоретичним критерієм. 

Технологічний критерій формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики використовувати ЗКВМЗ. 

Технологічний критерій готовності майбутніх учителів математики до 

використання ЗКВМЗ характеризувався показниками «Уміння 

розв’язувати задачі у ПДМ» (коротко Т1:«Операційні уміння») і «Навички 

розробки уроків з використанням ПДМ» (коротко Т2:«Професійні 
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навички»). 

Динаміку змін рівнів формування готовності за показником 

«Операційні уміння» технологічного критерію наведено у таблиці 5.47 та 

на рис.5.15. 

Таблиця 5.47 

Динаміка рівнів сформованості готовності за технологічним 

критерієм. Показник Т1  

Показник Т1 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 55 60 49 59 

до (%) 37,67% 42,25% 34,51% 41,55% 

після (студ.) 27 32 31 37 

після (%) 18,49% 22,54% 21,83% 26,06% 

приріст (%) -19,18% -19,72% -12,68% -15,49% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 42 37 45 37 

до (%) 28,77% 26,06% 33,33% 26,24% 

після (студ.) 28 45 50 45 

після (%) 19,18% 31,69% 37,04% 31,91% 

приріст (%) -9,59% 5,63% 3,70% 5,67% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 38 38 33 35 

до (%) 26,03% 26,76% 24,44% 24,82% 

після (студ.) 52 44 40 43 

після (%) 35,62% 30,99% 29,63% 30,50% 

приріст (%) 9,59% 4,23% 5,19% 5,67% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 11 7 8 10 

до (%) 7,53% 4,93% 5,93% 7,09% 

після (студ.) 39 21 14 16 

після (%) 26,71% 14,79% 10,37% 11,35% 

приріст (%) 19,18% 9,86% 4,44% 4,26% 

 

Після завершення педагогічного експерименту спостерігалися 

наступні тенденції щодо сформованості умінь і навичок майбутніх 

вчителів математики працювати в ПДМ:  
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кількість студентів з активним рівнем збільшилася в контрольній 

групі на 4,26%, а в експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 

19,18%, 9,86%, 4,44% відповідно;  

 

  

  

Рис. 5.15. Розподіл рівнів за показником Т1 технологічного 

критерію 

кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

усіх групах, причому у КГ – на 5,67%, у ЕГ-1 – на 9,59%, у ЕГ-2 – на 

4,23%, у ЕГ-3 – на 5,19%;  

кількість студентів з елементарним рівнем збільшилася в контрольній 

групі на 5,67%, в експериментальних групах ЕГ-2 – на 5,63%, у ЕГ-3 – на 

3,70%, але зменшилася у групі ЕГ-1 – на 9,59%; 

кількість студентів з пасивним рівнем готовності за показником Т1 

зменшилася в усіх групах, причому у КГ на 15,49%, у ЕГ-1 – на 19,18%,  

у ЕГ-2 – на 19,72%, у ЕГ-3 – на 12,68%. (рис. 5.16) 
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Рис.5.16. Динаміка змін рівнів готовності за показником Т1  

 

Порівняльний аналіз рівнів сформованості технологічних умінь і 

навичок роботи в ПДМ майбутніх учителів математики на початку та в 

кінці педагогічного експерименту свідчить про позитивний приріст даного 

показника як у експериментальній, так і в контрольній групах після 

завершення педагогічного експерименту. 

Динаміку змін рівнів формування готовності за показником Т2: 

«Професійні навички» технологічного критерію наведено у таблиці 5.48 та 

рис.5.17.  

По завершенні педагогічного експерименту спостерігалися наступні 

тенденції щодо сформованості професійних навичок майбутніх вчителів 

математики розробляти уроки з використанням ПДМ (рис. 5.18):  

кількість студентів з активним рівнем збільшилася в контрольній 

групі на 2,13%, а в експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 7,53%, 

5,63%, 2,96% відповідно;  

кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

усіх групах, зокрема у контрольній – на 3,55%, у експериментальних 

групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 9,59%, 4,23%, 3,70% відповідно;  
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Таблиця 5.48 

Динаміка рівнів сформованості готовності за технологічним 

критерієм. Показник Т2 

Показник Т2 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 58 58 52 59 

до (%) 39,73% 40,85% 36,62% 41,55% 

після (студ.) 34 29 38 38 

після (%) 23,29% 20,42% 26,76% 26,76% 

приріст (%) -16,44% -20,42% -9,86% -14,79% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 45 36 45 38 

до (%) 30,82% 25,35% 33,33% 26,95% 

після (студ.) 44 51 50 51 

після (%) 30,14% 35,92% 37,04% 36,17% 

приріст (%) -0,68% 10,56% 3,70% 9,22% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 34 37 31 35 

до (%) 23,29% 26,06% 22,96% 24,82% 

після (студ.) 48 43 36 40 

після (%) 32,88% 30,28% 26,67% 28,37% 

приріст (%) 9,59% 4,23% 3,70% 3,55% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 9 11 7 9 

до (%) 6,16% 7,75% 5,19% 6,38% 

після (студ.) 20 19 11 12 

після (%) 13,70% 13,38% 8,15% 8,51% 

приріст (%) 7,53% 5,63% 2,96% 2,13% 
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Рис. 5.17. Розподіл рівнів за показником Т2:«Професійні навички» 

 

кількість студентів з елементарним рівнем зменшилася в ЕГ-1 на 

0,68% і збільшилася у ЕГ-2, ЕГ-3 та КГ на 10,56%, 3,70%, 9,22% 

відповідно; 

кількість студентів з пасивним рівнем готовності за показником Т2 

зменшилася в усіх групах, причому у КГ на 14,79%, у ЕГ-1 – на 16,44%,  

у ЕГ-2 – на 20,42%, у ЕГ-3 – на 9,86%. 

 

Рис.5.18. Динаміка змін рівнів готовності за показником 

Т2:«Професійні навички»  

Порівняльний аналіз рівнів готовності за технологічним критерієм на 

початку та наприкінці педагогічного експерименту свідчить про 
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позитивний приріст даного показника як у експериментальній, так і в 

контрольній групах. 

У таблиці 5.49-5.52 наведено розраховані статистичні оцінки 

середніх у експериментальних та контрольній групах для показника Т1 на 

початку і наприкінці експериментального навчання.  

Таблиця 5.49 

Оцінка середніх для показника Т1 технологічного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 58,613014 56,666667  72,613014 61,631206 

Кількість 146 141  146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,6823897   3,9638738  

t критичне двостороннє 1,9683521    1,9684118   

 

Такий аналіз для показника Т1 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,6823897 < tкритичне = 1,9683521), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 72,613014 у ЕГ-1 проти 61,631206 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 3,9638738 > tкритичне = 1,9684118). 

Таблиця 5.50 

Оцінка середніх для показника Т1 по групам ЕГ-2 і КГ 

Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 56,285211 56,666667   67,140845 61,631206 

Кількість 142 141   142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0    0  

t-статистика (експериментальне) -0,132764    1,9725408  

t критичне двостороннє 1,968442     1,9684724   

 

Такий аналіз для показника Т1 груп ЕГ-2 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 
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експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = -0,132764 < tкритичне = 1,968442), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 67,140845 у ЕГ-2 проти 61,631206 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 1,9725408 > tкритичне = 1,9684724). 

Таблиця 5.51 

Оцінка середніх для показника Т1 по групам ЕГ-3 і КГ 

Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 58,425926 56,666667  65,403704 61,631206 

Кількість 135 141  135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,6153715   1,3683069  

t критичне двостороннє 1,9686596    1,9686916   

 

Такий аналіз для показника Т1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-3 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,6153715 < tкритичне = 1,9686596) і 

tстатистичне = 1,3683069 < tкритичне = 1,9686916) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Т1 по рівнях у групах ЕГ-3 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.52 

Оцінка середніх для показника Т1 технологічного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-2 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-2 до   ЕГ-1 після ЕГ-2 після 

Середнє 58,613014 56,285211  72,613014 67,140845 

Кількість 146 142  146 142 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,8216127   2,0392307  

t критичне двостороннє 1,9682932    1,9682932   

 

Такий аналіз для показника Т1 груп ЕГ-1 і ЕГ-2 на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 
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експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,8216127 < tкритичне = 1,9682932), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 72,613014 у ЕГ-1 проти 67,140845 у ЕГ-2, оскільки 

 tстатистичне = 2,0392307 > tкритичне = 1,9682932). 

Розрахунки оцінки середніх за показником Т2 наведені у таблицях 

5.53-5.56. 

Таблиця 5.53 

Оцінка середніх для показника Т2 технологічного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 57,05137 56,560284  68,089041 60,900709 

Кількість 146 141  146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,1736582   2,5812709  

t критичне двостороннє 1,9683521    1,9683819   
 

Такий аналіз для показника Т2 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,1736582 < tкритичне = 1,9683521), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 68,089041 у ЕГ-1 проти 60,900709 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,5812709 > tкритичне = 1,9683819). 

Таблиця 5.54 

Оцінка середніх для показника Т2 технологічного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 57,503521 56,560284  62,785211 60,900709 

Кількість 142 141  142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,3252724   1,9810228  

t критичне двостороннє 1,968442    1,9685031   
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Такий аналіз для показника Т2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-2 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,3252724 < tкритичне = 1,968442) і 

tстатистичне = 1,9810228 > tкритичне = 1,9685031) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Т2 по рівнях у групах ЕГ-2 і КГ статистично 

різними. 

Таблиця 5.55 

Оцінка середніх для показника Т2 технологічного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 57,17037 56,560284  61,285185 60,900709 

Кількість 135 141  135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,2138244   0,1343445  

t критичне двостороннє 1,9686596    1,9686596   

 

Такий аналіз для показника Т2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-3 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,2138244 < tкритичне = 1,9686596) і 

tстатистичне = 0,1343445 < tкритичне = 1,9686596) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Т2 по рівнях у групах ЕГ-3 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.56 

Оцінка середніх для показника Т2 технологічного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-2 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-2 до   ЕГ-1 після ЕГ-2 після 

Середнє 57,05137 57,503521  68,089041 62,785211 

Кількість 146 142  146 142 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,158915   1,9739062  

t критичне двостороннє 1,9683225    1,9682932   
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Такий аналіз для показника Т2 груп ЕГ-1 і ЕГ-2 на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = -0,158915 < tкритичне = 1,9683225), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 68,089041 у ЕГ-1 проти 62,785211 у ЕГ-2, оскільки 

 tстатистичне = 1,9739062 > tкритичне = 1,9682932). 

Таким чином, наприкінці педагогічного експерименту між 

показниками оволодіння майбутніми вчителями математики у 

експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2 та групі КГ спостерігалася 

статистично достовірна різниця. Це означає, що ефективним для 

технологічного критерію виявилися збільшення кількості курсових 

проектів на базі ЗКВМЗ, запровадження індивідуальних робіт з 

використанням ЗКВМЗ, залучення авторських методичних матеріалів, 

запровадження організаційно-педагогічної моделі формування професійної 

готовності, вивчення авторського спецкурсу: приріст по середніх складає 

для групи ЕГ-1 – 14 балів; для групи ЕГ-2 – 8 балів; для групи ЕГ-3 – 

6 балів; для групи КГ – 5 балів. Динаміку змін за рівнями узагальнено у 

таблиці 5.57. 

Аналітичний критерій сформованості професійної готовності 

майбутніх вчителів математики до використання ЗКВМЗ. Аналітичний 

критерій сформованості професійної готовності вчителя математики до 

використання ЗКВМЗ характеризувався двома показниками: Р1:« Здатність 

до самоаналізу» і Р2:« Здатність до самовдосконалення». 

Здатність до самоаналізу ототожнювалася зі спроможністю критично 

оцінити обраний інструментарій ПДМ Ми вважали за необхідне 

передбачити таку підготовку вчителя математики, яка б не лише сприяла 

мотивації використовувати ПДМ під час навчання математики, а і 

забезпечувала формування умінь критично оцінити наявні ПДМ на 
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предмет досягнення методичних завдань уроку та уникнути у подальшій 

роботі методичних помилок.  

Таблиця 5.57 

Динаміка змін за рівнями для технологічного критерію 

Критерії та показники ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Технологічні уміння (якість умінь розв’язувати задачі в ЗКВМЗ,  

показник Т1) 

• системні - активний рівень  19,18% 9,86% 4,44% 4,26% 

 задовільні - усвідомлений 

рівень  
9,59% 4,23% 5,19% 5,67% 

 фрагментарні - елементарний 

рівень  -9,59% 5,63% 3,70% 5,67% 

 недостатні - пасивний рівень  -19,18% -19,72% -12,68% -15,49% 

Професійні навички (якість професійних навичок використання ЗКВМЗ, 

показник Т2) 

• системні - активний рівень  7,53% 5,63% 2,96% 2,13% 

 задовільні - усвідомлений 

рівень  
9,59% 4,23% 3,70% 3,55% 

 фрагментарні - елементарний 

рівень  
-0,68% 10,56% 3,70% 9,22% 

 недостатні - пасивний рівень  -16,44% -20,42% -9,86% -14,79% 

 

Нами було висунуто гіпотезу стосовно формування критичного 

погляду на існуючі ПДМ у контексті роботи сучасного вчителя: вибір 

ПДМ під час навчання буде виваженим і доцільним, якщо у майбутнього 

вчителя будуть сформовані:  

1) бачення шляху використання ПДМ при вивченні кожної з тем 

шкільного курсу математики (якісна статична візуалізація чи динамічна 

демонстрація при вивченні нової теми, дослідження властивостей певного 

математичного об’єкта, пошук математичних закономірностей, організація 

проектної роботи тощо);  

2) уявлення про комп’ютерний інструментарій кожної з ПДМ, тобто 

які математичні операції можна здійснити у тому чи іншому середовищі 

(побудови у форматі 2d, у форматі 3d, обчислення, перетворення, 
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використання параметрів тощо), які методичні прийоми передбачені 

розробниками (динамічні обчислення, покрокові демонстрації, готові 

базові конструкції тощо); 

3) уміння використати наявний інструментарій для розв’язування 

задач з наступним вибором такої ПДМ, у середовищі якої за меншу 

кількість кроків можна буде дійти до потрібного результату. 

І якщо перші дві позиції могли бути реалізовані під час слухання 

лекцій чи самостійного опрацювання літератури та електронних 

періодичних видань, то остання вимагала обов’язкової роботи з різними 

ПДМ. Саме тому нами під час вивчення Спецкурсу було запроваджено 

вивчення кількох ПДМ, перелік яких спочатку визначався за 

рекомендаціями працюючих учителів математики, а потім дещо змінився 

через появу оновлених версій окремих ПДМ або принципово нових їх 

аналогів (більш детальна інформація наведена у табл. 5.58). 

Таблиця 5.58 

Рекомендовані ПДМ 

Роки ПДМ 
Кількість 

ПДМ 

2010 Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), DG 4 

2011 Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), DG, GS 5 

2012 Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), DG, GS, GG, MathKit 7 

2013 Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), GS, GG, MathKit, Cabri3d 7 

2014 Gran1, GG5.0, MathKit, GS,Cabri3d 5 

 

Авторський спецкурс передбачав залучення відібраних ПДМ до 

розв’язування задач за різними темами, серед яких незмінними були: 

«Рівняння, нерівності та їх системи», «Вивчення початків аналізу», 

«Статистичні розрахунки», «Планіметрія», «Стереометрія», «Метод 

координат». Лекторами відбиралися приклади до кожної з тем і 

демонструвалися алгоритми розв’язування таких задач (за формулою: одна 
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задача – одна ПДМ, різні задачі – різні ПДМ). Студентам під час 

лабораторного практикуму потрібно було здійснити подібну роботу, але 

особливістю було те, що вони мали увесь перелік із запропонованих 

викладачем задач (як правило, типові задачі теми) розв’язати у кожному із 

середовищ, які вивчалися (за формулою: одна задача – усі ПДМ, які 

вивчалися).  

У такий спосіб ми намагалися сформувати у майбутнього учителя 

математики не лише уміння оперувати комп’ютерним інструментарієм 

різних ПДМ, а й дослідити кількість кроків розв’язування однієї й тієї ж 

задачі у різних ПДМ, якість візуальної підтримки, можливий формат 

відповіді, наявність потрібних інструментів тощо.  

По завершенні кожного модуля проводилася контрольна робота (як 

правило, три задачі, які потрібно було розв’язати інструментами тієї ПДМ, 

яка на їхню думку була найдоцільнішою, та заповнити порівняльну 

таблицю, подібну до табл.5.59. 

Таблиця 5.59 

Порівняльна таблиця інструментарію ПДМ 

Інструмент,  

доступний з панелі або меню 

D
G
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ra

n
 1

 

G
ra

n
2
D
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ra

n
3
D

 

G
eo

G
eb

ra
 

G
S

 (
Ж

М
) 

M
a

th
K

it
 

…
 

…
 

Побудова точки, прямої, 

променю, відрізка, кола 
+ – + – + + + 

  

…          

…          

 

Спецкурс завершувався додатковою контрольною роботою, яка 

містила ті самі задачі (умови були ті самі, але була інша їх послідовність та 

інші числові параметри) і які вже розв’язувалися студентом під час однієї з 

модульних контрольних робіт (комусь дісталися завдання контролю за 

першим модулем, комусь – за другим, комусь – за третім). 
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Оскільки ми вивчали вплив Спецкурсу на формування критичного 

погляду на застосування ПДМ у кожного окремого студента, то потрібні 

були залежні результати, але незалежні вибірки. Саме тому ми 

скористалися критерієм знаків, який дозволяє опрацювати такі результати 

за статистичними законами. 

Нами вважалося, що у студента сформовано критичний погляд на 

використання ПДМ, якщо він надає правильні відповіді на більше, ніж 60% 

пропонованих завдань (табл.5.60). 

Таблиця 5.60 

Оцінювання відповідей  

Умова Кількість балів 

Правильно розв’язано 1 задачу 1 бал 

Правильно розв’язано 2 задачі 2 бали 

Правильно розв’язано 3 задачі 3 бали 

Правильно заповнено таблицю на 60% і більше 1 бал 

 

Результати оцінювання 30 студентів, обрані довільно за вибірками 

2010-2014 рр., наведені у таблиці 5.61, узагальнені результати за 2010-

2014 рр. – у таблиці 5.62. 

Таблиця 5.61 

Результати оцінювання 

№
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1 1 3 +  11 1 3 +  21 3 4 + 

2 0 1 +  12 4 3 -  22 0 3 + 

3 3 3 0  13 1 3 +  23 2 2 0 

4 1 3 +  14 1 3 +  24 3 2 - 

5 1 1 0  15 3 3 0  25 0 3 + 

6 3 3 0  16 0 1 +  26 0 1 + 

7 1 3 +  17 2 3 +  27 2 1 - 
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8 3 2 -  18 2 2 0  28 4 4 0 

9 3 4 +  19 2 3 +  29 2 3 + 

10 2 2 0  20 3 3 0  30 2 4 + 

Таблиця 5.62 

Узагальнені результати оцінювання 

Рік 
Кількість 

респондентів 

Знак різниці  

«–» 

Знак різниці 

«0» 

Знак різниці 

«+» 

2010 37 5 17 15 

2011 35 4 18 13 

2012 38 6 15 17 

2013 37 5 17 15 

2014 31 4 10 17 

Разом  178 24 77 77 

 

У відповідності до мети експерименту сформулюємо гіпотезу Н0: 

вивчення Спецкурсу не сприяє формуванню критичного погляду щодо 

виваженого використання ПДМ. Тоді На: вивчення спецкурсу сприяє 

такому формуванню. 

Побудовані гіпотези визначають односторонній знаковий критерій 

для перевірки залежних вибірок. За правилом прийняття рішення маємо: 

значення Тексп=17 (це кількість знаків «+» у вибірці), n=21(це кількість 

респондентів, у яких відбулися зміни у результатах), область прийняття 

гіпотези: [6, 15] на рівні значущості 0,05.  

Оскільки Тексп не входить у інтервал прийняття гіпотези Н0, то 

відхиляємо нульову гіпотезу і приймаємо альтернативну з висновком, що 

даний спецкурс сприяє формуванню критичного мислення щодо 

використання програм динамічної математики. Оскільки значення Тексп 

вийшло за межі відрізка праворуч, то потрібно зробити висновок про 

позитивну динаміку кількості таких студентів, у яких сформувався 

критичний погляд на використання ПДМ та її інструментарій. 

Результати статистичного аналізу засвідчили, що умова вивчення під 

час Спецкурсу різних ПДМ позитивно впливає на формування у майбутніх 

учителів математики умінь критично оцінити і обрати серед наявних ПДМ 
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найоптимальнішу у контексті поставлених професійних задач та 

використати саме ті інструменти ПДМ, які потрібно, замість залучення 

зайвих. Гіпотеза цієї частини дослідження підтверджена за критерієм 

знаків на рівні значущості 0,05. 

Динаміка рівнів сформованості за показником «Здатність до 

рефлексії» у майбутніх вчителів математики відображена у таблиці 5.63 та 

на рис.5.19. 

Таблиця 5.63 

Динаміка рівнів сформованості готовності за аналітичним критерієм. 

Показник «Здатність до самоаналізу»  

Показник Р1 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 56 58 50 57 

до (%) 38,36% 40,85% 35,21% 40,14% 

після (студ.) 26 31 24 29 

після (%) 17,81% 21,83% 16,90% 20,42% 

приріст (%) -20,55% -19,01% -18,31% -19,72% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 45 37 45 38 

до (%) 30,82% 26,06% 33,33% 26,95% 

після (студ.) 38 40 52 48 

після (%) 26,03% 28,17% 38,52% 34,04% 

приріст (%) -4,79% 2,11% 5,19% 7,09% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 35 39 30 37 

до (%) 23,97% 27,46% 22,22% 26,24% 

після (студ.) 53 49 40 46 

після (%) 36,30% 34,51% 29,63% 32,62% 

приріст (%) 12,33% 7,04% 7,41% 6,38% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 10 8 10 9 

до (%) 6,85% 5,63% 7,41% 6,38% 

після (студ.) 29 22 19 18 

після (%) 19,86% 15,49% 14,07% 12,77% 

приріст (%) 13,01% 9,86% 6,67% 6,38% 
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Рис. 5.19. Розподіл рівнів сформованості готовності за показником Р1 

 

По завершенні педагогічного експерименту спостерігалася наступна 

динаміка рівнів (рис.5.20):  

кількість студентів з активним рівнем готовності за показником Р1 

збільшилася в контрольній групі на 6,38%, а в експериментальних групах 

ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 – на 13,01%, 9,86%, 6,67% відповідно;  

кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

контрольній групі на 6,38%, у експериментальних групах – на 12,33%, 

7,04%, 7,41%;  

кількість студентів з елементарним рівнем зменшилася в ЕГ-1 на 

4,79% і збільшилася у ЕГ-2, ЕГ-3 та КГ на 2,11%, 5,19%, 7,09% відповідно; 

кількість студентів з пасивним рівнем зменшилася в усіх групах, 

причому у КГ на 19,72%, у ЕГ-1 – на 20,55%, у ЕГ-2 – на 19,01%, у ЕГ-3 – 

на 18,31%. 
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Рис.5.20. Динаміка змін рівнів готовності за показником Р1  

 

Аналіз динаміки рівнів сформованості готовності за показником 

«Здатність до самоаналізу» говорить про позитивні тенденції у обох 

групах. 

Показник Р2: «Здатність до самовдосконалення» розраховувався 

нами за методикою Л. Бережнової розподіл даних для цього показника 

наведено у табл. 5.64 та рис.5.21. 

Моніторинг показника «Здатність до саморозвитку» виявив такі 

тенденції (рис.5.22):  

кількість студентів з активним рівнем готовності за показником Р2 

збільшилася в усіх групах, причому у КГ на 2,13%, у ЕГ-1 – на 8,22%,  

у ЕГ-2 – на 7,04%, у ЕГ-3 – на 2,96%; 

кількість студентів з усвідомленим рівнем мотивації збільшилася в 

контрольній групі на 4,96%, у експериментальних групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 

– на 14,38%, 7,75%, 2,22% відповідно;  

кількість студентів з елементарним рівнем збільшилася в 

контрольній групі на 6,38%, у експериментальних групах ЕГ-2, ЕГ-3 – на 

2,82% і 4,44% відповідно, але зменшилася на 3,42% у групі ЕГ-1; 
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Таблиця 5.64 

Динаміка рівнів сформованості готовності за оцінним критерієм. 

Показник «Здатність до саморозвитку»  

Показник Р2 Групи ЕГ-1 ЕГ-2 ЕГ-3 КГ 

Рівні  Загалом 146 142 135 141 

Пасивний 

рівень 

до (студ.) 52 57 50 53 

до (%) 35,62% 40,14% 35,21% 37,32% 

після (студ.) 24 32 37 34 

після (%) 16,44% 22,54% 26,06% 23,94% 

приріст (%) -19,18% -17,61% -9,15% -13,38% 

Елементарний  

рівень 

до (студ.) 46 38 46 39 

до (%) 31,51% 26,76% 34,07% 27,66% 

після (студ.) 41 42 52 48 

після (%) 28,08% 29,58% 38,52% 34,04% 

приріст (%) -3,42% 2,82% 4,44% 6,38% 

Усвідомлений  

рівень 

до (студ.) 36 40 31 38 

до (%) 24,66% 28,17% 22,96% 26,95% 

після (студ.) 57 51 34 45 

після (%) 39,04% 35,92% 25,19% 31,91% 

приріст (%) 14,38% 7,75% 2,22% 4,96% 

Активний  

рівень 

до (студ.) 12 7 8 11 

до (%) 8,22% 4,93% 5,93% 7,80% 

після (студ.) 24 17 12 14 

після (%) 16,44% 11,97% 8,89% 9,93% 

приріст (%) 8,22% 7,04% 2,96% 2,13% 
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Рис. 5.21. Розподіл рівнів сформованості готовності за показником 

Р2:«Здатність до саморозвитку» 

 

кількість студентів з пасивним рівнем зменшилася в усіх групах, 

причому у КГ на 13,38%, у ЕГ-1 – на 19,18%, у ЕГ-2 – на 17,61%, у ЕГ-3 – 

на 9,15%. 

 

Рис.5.22. Динаміка змін рівнів готовності за показником 

Р2:«Здатність до самовдосконалення»  

 

Таким чином, порівняльний аналіз рівнів сформованості професійної 

готовності за показником «Здатність до саморозвитку» оцінного критерію 

на початку та наприкінці педагогічного експерименту свідчить про 
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позитивний приріст даного показника як у експериментальній, так і в 

контрольній групах. 

У таблиці 5.65-5.68 наведено розраховані статистичні оцінки 

середніх у експериментальних та контрольній групах для показника Р1 на 

початку і наприкінці експериментального навчання.  

Таблиця 5.65 

Оцінка середніх для показника Р1 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 31,746575 31,670213  37,150685 34,606383 

Кількість 146 141  146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,0733232   2,2995077  

t критичне двостороннє 1,9683521    1,9683819   

 

Такий аналіз для показника Р1 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,0733232 < tкритичне = 1,9683521), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 37,150685 у ЕГ-1 проти 34,606383 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,2995077 > tкритичне = 1,9683819). 

Таблиця 5.66 

Оцінка середніх для показника Р1 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 31,605634 31,670213  35,820423 34,606383 

Кількість 142 141  142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,06138   1,0901514  

t критичне двостороннє 1,968442    1,9684724   

 

Такий аналіз для показника Р1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 
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подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-2 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = -0,06138 < tкритичне = 1,968442) і 

tстатистичне = 1,0901514 < tкритичне = 1,9684724) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Р1 по рівнях у групах ЕГ-2 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.67 

Оцінка середніх для показника Р1 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 31,814815 31,670213  35,511111 34,606383 

Кількість 135 141  135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,1365148   0,8269757  

t критичне двостороннє 1,9686596    1,9686916   

 

Такий аналіз для показника Р1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-3 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = 0,1365148 < tкритичне = 1,9686596) і 

tстатистичне = 0,8269757 < tкритичне = 1,9686916) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Р1 по рівнях у групах ЕГ-3 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.68 

Оцінка середніх для показника Р1 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-3 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-3 до   ЕГ-1 після ЕГ-3 після 

Середнє 31,746575 31,814815  37,150685 35,402985 

Кількість 146 135  146 134 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,065425   1,6528977  

t критичне двостороннє 1,968565    1,9685339   

 

Такий аналіз для показника Р1 на рівні значущості 0,05 підтверджує 
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подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-1 і ЕГ-3 на початку 

експерименту та наприкінці, оскільки tстатистичне = –0,065425 < tкритичне = 

1,968565) і tстатистичне = 1,6528977 < tкритичне = 1,9685339) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Р1 по рівнях у групах ЕГ-1 і ЕГ-3 статистично 

однаковими. 

Розрахунки оцінки середніх за показником Р2 наведені у таблицях 

5.69-5.72.  

Таблиця 5.69 

Оцінка середніх для показника Р2 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-1 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до КГ до   ЕГ-1 після КГ після 

Середнє 1,0547945 1,0496454  1,5547945 1,2765957 

Кількість 146 141  146 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,0447754   2,4852464  

t критичне двостороннє 1,9683521    1,9683225   
 

Такий аналіз для показника Р2 груп ЕГ-1 і КГ на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,0447754 < tкритичне = 1,9683521), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 1,5547945 у ЕГ-1 проти 1,2765957 у КГ, оскільки 

 tстатистичне = 2,4852464 > tкритичне = 1,9683225). 

Таблиця 5.70 

Оцінка середніх для показника Р2 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-2 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-2 до КГ до   ЕГ-2 після КГ після 

Середнє 0,9788732 1,0496454  1,3732394 1,2765957 

Кількість 142 141  142 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,619255   0,852682  

t критичне двостороннє 1,9684724    1,968442   
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Такий аналіз для показника Р2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-2 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = – 0,619255 < tкритичне = 1,9684724) і 

tстатистичне = 0,852682 < tкритичне = 1,968442) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Р2 по рівнях у групах ЕГ-2 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.71 

Оцінка середніх для показника Р2 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-3 і КГ 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-3 до КГ до   ЕГ-3 після КГ після 

Середнє 0,9777778 1,0496454  1,1555556 1,2765957 

Кількість 135 141  135 141 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) -0,628771   -1,974478  

t критичне двостороннє 1,9686596    1,9686596   

 

Такий аналіз для показника Р2 на рівні значущості 0,05 підтверджує 

подібність (однорідність) вибірок груп ЕГ-3 і КГ на початку експерименту 

та наприкінці, оскільки tстатистичне = -0,628771 < tкритичне = 1,9686596) і 

tстатистичне = 1,974478 > tкритичне = 1,9686596) відповідно.  

Іншими словами, розбіжності у середніх не суттєві, а тому вважаємо 

відмінності показника Р2 по рівнях у групах ЕГ-3 і КГ статистично 

однаковими. 

Таблиця 5.72 

Оцінка середніх для показника Р2 аналітичного критерію  

по групам ЕГ-1 і ЕГ-3 
Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями  ЕГ-1 до ЕГ-3 до   ЕГ-1 після ЕГ-3 після 

Середнє 1,0547945 0,9777778  1,5547945 1,1555556 

Кількість 146 135  146 135 

Різниця середніх гіпотези Н0 0   0  

t-статистика (експериментальне) 0,6848615   3,5516625  

t критичне двостороннє 1,9685031    1,9685339   
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Такий аналіз для показника Р2 груп ЕГ-1 і ЕГ-3 на рівні значущості 

0,05 підтверджує подібність (однорідність) вибірок на початку 

експерименту і їх розбіжність (статистичну відмінність) наприкінці:  

нульова гіпотеза про рівність середніх приймається на початку 

(оскільки tстатистичне = 0,6848615 < tкритичне = 1,9685031), і відхиляється на 

користь альтернативної наприкінці, де є істотною розбіжність результатів 

по середнім 1,5547945 у ЕГ-1 проти 1,1555556 у ЕГ-3, оскільки 

 tстатистичне = 3,5516625 > tкритичне = 1,9685339). 

Кількісний аналіз ПДМ у підготовці сучасного вчителя математики. 

З метою визначення кількості ПДМ, які важливі вчителеві математики в 

його професійній діяльності, нами було проведено опитування учителів 

математики, а також студентів – майбутніх вчителів математики. Вибірки 

були випадкові, залежні, але досліджувані пари були взаємно 

незалежними, тому опрацювання одержаних результатів відбувалося на 

основі знакового критерію для залежних вибірок.  

Ідея дослідження кількості потрібних для вивчення ПДМ серед 

майбутніх учителів математики полягала в наступному. Оскільки на 

початок вивчення спецкурсу студенти вже частково вивчали методику 

навчання математики, пройшли практику у школах, то власна думка щодо 

кількості програмних засобів, які потрібні майбутньому вчителю 

математики для професійної реалізації, певним чином була сформована. 

Потім вони вивчали спецкурс, на якому одна з лекцій була присвячена 

огляду наявних у світі ПДМ (близько 10 засобів) із зазначенням 

особливостей кожної із програм, але при цьому зазначалося, що на інших 

лекціях та лабораторних заняттях буде вивчатися фіксована (у 2010р., 

зокрема, їх було 4) кількість ПДМ. Наприкінці цієї лекції проводилося 

опитування: «Чи достатньою є пропонована кількість ПДМ у контексті 

майбутньої професійної діяльності вчителя математики. Чому?» Варіантів 

відповіді було три: кількість потрібно зменшити (–); кількість достатня (0); 

кількість потрібно збільшити (+).  
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Після завершення спецкурсу проводили повторне опитування 

стосовно кількості ПДМ, які варто знати майбутньому вчителю 

математики. Так ми одержували дві серії спостережень: Х={x1, x2, …, xN} на 

початку спецкурсу та Y={y1, y2, …, yN} після його вивчення, де (хі, yi) – 

результати по змінам кількості для одного і того ж об’єкта (думка студента 

щодо кількості ПДМ до вивчення Спецкурсу та після його вивчення). 

Вибірки були випадкові, залежні, але досліджувані пари були взаємно 

незалежними, тому опрацювання одержаних результатів відбувалося на 

основі знакового критерію для залежних вибірок. Загальна кількість 

респондентів склала 178 осіб. Шкала оцінювання задовольняла критерій 

знаків. 

Опис і розрахунки наведені у додатку Х. Узагальнені результати за 

роками наведені у табл. 5.73.  

Таблиця 5.73 

Результати вивчення кількості ПДМ, потрібних вчителю математики 

Роки ПДМ 
К-сть  

ПДМ 
n 

t-

eксп 

Границі  

області 
Н0 На Висновок 

2010 
Gran1, Gran2d, 

Gran3d, DG 
4 21 16 6 15 0 1 Збільшити 

2011 
Gran1, Gran2d, 

Gran3d, DG, GS 
5 7 4 1 6 1 0 Без змін 

2012 

Gran1, Gran2d, 

Gran3d, DG, GS, 

GG, MathKit 

7 20 2 6 14 0 1 Зменшити 

2013 

Gran1, Gran2d, 

Gran3d, GS, GG, 

MathKit, 

Cabri3d 

7 23 6 7 16 0 1 Зменшити 

2014 

Gran1, GG5.0, 

MathKit, 

GS,Cabri3d 

5 25 12 8 17 1 0 Без змін 

 

Таким чином, кожного року на рівні значущості 0,05 ми мали 

підстави робити висновки щодо кількості ПДМ спецкурсу, які варто 

вивчати майбутньому вчителю математики, – п’ять середовищ. 

Оскільки середовище GG ще й вільно поширюване, то його вивчення 

сьогодні вважаємо обов’язковим, тому його рекомендуємо у першу чергу. 
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Рекомендуємо також на спецкурсах передбачати вивчення пакету Gran1, 

оскільки він вже наявний у більшості шкіл України, щодо його 

використання можна завжди почути рекомендації старших колег по роботі 

та знайти велику кількість методичних матеріалів у мережі і у періодичній 

літературі.  

Також рекомендуємо до вивчення програми MathKit і ЖМ (аналог 

GS) – це російські варіанти ПДМ, які мають велику кількість розробок 

навчально-методичного характеру, у тому числі і на підтримку вивчення 

стереометрії. І якщо версія ЖМ наразі не оновлюється, то середовище 

MathKit активно вдосконалюється і може стати таким, що забезпечить не 

лише автоматизований контроль за правильністю одержаного результату, а 

і сприятиме створенню віртуального навчального світу завдяки Java-

аплетам.  

П’ятим середовищем для опанування ПДМ рекомендуємо обрати DG 

або Cabri3d. Вчителям математики майбутнім і працюючим через простоту 

інтерфейсу імпонує більше DG, але ми схиляємося до думки 

рекомендувати Cabri3d як ПДМ, яка дозволяє дослідження 3d-об’єктів. 

Оцінка ефективності технології формування умінь 

використовувати комп’ютерний інструментарій у майбутнього вчителя 

математики. Описана у роботі технологія навчання використовується 

нами з 2012 по 2015 рр. Її ефективність перевірялася нами на рівні 

значущості 0,05 за критерієм Вілкоксона-Манна-Уітні.  

На контрольних заходах студентам пропонувалося самостійно 

заповнити таблицю (виду табл. 5.74). Оскільки такі таблиці пропонувалися 

нами з 2012 року і при цьому кількість ПДМ, які вивчалися кожного року 

була різна, нами опрацьовувалися результати за позиціями лише трьох 

найпоширеніших ПДМ (Gran2d, DG, GeoGebra). Кількість інструментів – 

13. У кожному полі потрібно було поставити знак «+», якщо такий 

інструмент наявний у середовищі, і знак «–», якщо він відсутній. 
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Правильна відповідь оцінювалася 1 балом, пуста комірка або неправильно 

поставлений знак – 0 балів.  

Таблиця 5.74 

Наявність інструментарію у ПДМ 

Комп’ютерні інструменти, наявні у ПДМ 

G
ra

n
2
d
 

Ж
Г

 

М
К

 

G
G

 

Здійснення паралельного перенесення з екрану     

Здійснення паралельного перенесення на вектор, заданий 

окремо координатами 
    

Здійснення повороту на відмічений кут     

Здійснення повороту на кут, заданий аналітично     

Здійснення гомотетії у відміченому відношення     

Здійснення гомотетії у відношенні, заданому аналітично     

Здійснення симетрії відносно точки     

Здійснення симетрії відносно прямої     

Здійснення інверсії     

Зміна параметрів перетворення     

Робота з образами фігур     

Застосування перетворень до образів фігур     

Застосування перетворень до зображень, завантажених з файлу     

 

Загалом у цьому експерименті взяли участь 190 студентів СумДПУ 

імені А. С. Макаренка (2010 рік – 37, 2011 рік – 35, 2012 рік – 38, 2013 рік – 

37, 2014 рік – 31, 2015 рік – 12). Мали результати 110 студентів 

контрольних груп, з яких навмання взято 40 робіт, а також результати 80 

студентів експериментальних груп, з яких випадковим чином узято 30 

робіт. Результати оцінювання з урахуванням рангів наведені у додатку Ц. 

За правилом прийняття рішення при застосуванні двостороннього 

критерію нульова гіпотеза про однаковий рівень навчальних досягнень 

відхиляється і приймається альтернативна. Іншими словами, на рівні 

значущості 0,05 можна стверджувати, що експериментальна методика 
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впливає на рівень навчальних досягнень, причому позитивно, оскільки 

визначені середні у експериментальній групі вищі: 29,77(КГ)<31(ЕГ). 

Таким чином, проведений експеримент, присвячений визначенню 

доцільних технологій напрацювання умінь використовувати майбутніми 

вчителями математики комп’ютерний інструментарій ПДМ дозволяє 

підтвердити ефективність описаної технології, яка характеризується 

наступними етапами: 1) спочатку студентам потрібно розбитися на групи і 

самостійно без допомоги викладача спробувати розв’язати в одному із 

середовищ ПДМ типову задачу шкільної теми курсу математики (для 

кожної групи умова задачі не відрізняється, але відрізняється ПДМ); 2) 

після розв’язування обговорити результати усіх груп, де уточнити переваги 

та недоліки знайденого розв’язання у кожній з аналізованих ПДМ щодо 

способів реалізації розв’язання, подання результатів тощо; 3) подальше 

самостійне розв’язування задач теми. 

Визначення доцільності системи вправ спецкурсу для формування 

фахової компетентності вчителя математики. Авторський спецкурс 

орієнтується на практику застосування інструментарію ПДМ через певну 

систему вправ, які ретельно підбиралися протягом 2008–2010 рр. Їх 

відповідність шкільному курсу математики та фаховій компетентності 

вчителя математики визначалися в рамках педагогічного дослідження на 

основі експертної оцінки, яку здійснювали працюючі вчителі математики, 

методисти та викладачі педагогічних університетів. 

Експертам (а їх загальна кількість складала 12 осіб) на початку 

педагогічного експерименту надавався перелік вправ, виконання яких 

студентами педагогічного університету мало забезпечити формування 

професійних знань у галузі застосування ПДМ та технологічних умінь і 

навичок роботи з їх інструментарієм. Після знайомства з переліком 

експертам пропонувалися наступні запитання.  

1. Чи охоплює надана система вправ основні розділи курсу математики 

основної школи? 
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2. Чи є достатньою кількість пропонованих задач для опанування 

інструментарієм ПДМ? 

3. Чи сприяє пропонована система завдань формуванню вмінь у 

майбутніх вчителів математики використовувати ПДМ у процесі 

навчання математики учнів основної школи? Учнів старшої школи, що 

вивчають математику на рівні стандарту? На академічному рівні? 

4. Чи потрібно змінити кількість пропонованих задач загалом? У межах 

вивчення окремої теми? 

5. Чи є необхідним розв’язування пропонованої кількості завдань 

загалом? У межах вивчення конкретної теми? 

Одержані експертні оцінки (табл.5.75) зумовили кількісний і якісний 

вибір задач спецкурсу для підтримки вивчення основних тем шкільного 

курсу математики. Остаточний розподіл тем і кількості задач до них 

наведено у таблиці 5.76. Остаточний розподіл тем і кількості задач, якісний 

склад задач на момент початку формувального етапу експерименту можна 

знайти в [480]. 

Таблиця 5.75 

Експертні оцінки 

№ запитання 

Оцінка 

експертів 

№1 №2 
№3 (старша 

школа) 

№4 

(загалом) 

№5 

(загалом) 

Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні 

І оцінка, 

(2008р.) 
42% 58% 50% 50% 53% 47% 92% 8% 83% 17% 

ІІ оцінка, 

(2010р.) 
83% 17% 75% 25% 92% 8% 25% 75% 92% 8% 

 

Наприклад, на вивчення теми «Статистичні розрахунки у ПДМ» на 

одне аудиторне заняття у 2009 році було відведено 3 задачі (у 12 

варіантах), а також завдання для самостійної роботи на написання 

фрагменту уроку з використанням GRAN1 при вивченні елементів 

статистики. Але виявилося, що при попередньому спільному обговоренні 

теоретичного матеріалу та детальному аналізі прикладів із акцентом на 
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можливих типових помилках студенти досить швидко виконують 

запропоновані завдання.  

Таблиця 5.76 

Розподіл тем і кількості задач до них 

№ 

лаб. 

раб. 

Назва теми 

Кількість задач для 

аудиторної роботи 

1.  Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем 5 

2.  Розв’язування задач з параметрами 3 

3.  Використання комп’ютера при вивченні початків 

аналізу 

4 

4.  Статистичні розрахунки у ПДМ 3 

5.  Розв’язування геометричних задач на дослідження 2 

6.  Додаткові комп’ютерні інструменти 3 

7.  Розв’язування задач на ГМТ 2 

8.  Покрокові демонстрації при розв’язуванні задач на 

побудову 

3 

9.  Вивчення теми «Геометричні перетворення» з ПДМ не передбачено у 2011 

році 

10.  Використання методу координат у ПДМ не передбачено у 2011 

році 

11.  Розв’язування стереометричних задач у ПДМ 4 

12.  Побудова перерізів многогранників у ПДМ Живая 

Геометрія 

3 

13.  Тема «Геометричні перетворення в просторі» з 

ПДМ 

не передбачено у 2011 

році 

 

Тому, враховуючи власний досвід та оцінку експертів, ми збільшили 

не тільки кількість вправ, а й підвищили їх рівень складності. Тому вже у 

2011 році на вивчення даної теми на одне аудиторне заняття було 

відведено 4 задачі (у 12 варіантах). 

Після узгодження кількісного і якісного вмісту системи задач нами 

додатково оцінювалася суб’єктивна оцінка студентів стосовно якісного і 

кількісного наповнення задачного матеріалу спецкурсу. 

З метою з’ясування доцільності системи завдань курсу для 

формування умінь розв’язувати типові задачі тем шкільного курсу 

математики із застосуванням комп’ютерного інструментарію студентам 

пропонувалося запитання “Чи достатньою є кількість пропонованих вправ 

для опанування інструментарієм ПДМ?”. З огляду на те, що студентська 
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оцінка є суб’єктивною і передбачає два варіанти відповідей – потрібно 

зменшити (–) і потрібно збільшити (+), ін. варіанти відповідей приймалися 

за 0, – нами використовувався непараметричний метод статистичної оцінки 

– критерій знаків. 

Результати опитування студентів за роками (2011–2015), загалом 

описані у таблицях додатку Ш і опрацьовані за критерієм знаків [481]. 

Експериментальне дослідження стосовно кількості і змістового 

наповнення системи вправ по напрацюванню умінь використовувати ПДМ 

як ПДМ майбутніми вчителями математики та статистичний аналіз його 

результатів виявив наступне. 

1. Для набуття навичок роботи з інструментарієм ПДМ варто 

використовувати спеціально підібрану систему задач, яка має 

узгоджуватись із програмою шкільного курсу математики та забезпечувати 

залучення максимальної кількості інструментів різних ПДМ. 

2. Вправи (задачі) варто добирати таким чином, щоб їх 

розв’язання узгоджувалося з принципом навчання «від простого до 

складного», а підходи до їх розв’язання аналізувалися окремо або на 

лекціях, або під час «мозкового штурму» на семінарських чи практичних 

заняттях, або були представлені у теоретичному блоці відповідної 

лабораторної роботи. 

3. Важливим при формуванні умінь використовувати 

інструментарій ПДМ є розуміння студентами «традиційних» методів 

розв’язування пропонованих задач. Іншими словами, доцільним є 

попередній аналіз усталених підходів і методів без застосування 

комп’ютерного інструментарію. 

4. Розроблена система задач є ефективною у контексті підготовки 

майбутнього вчителя математики використовувати інструментарій ПДМ, 

що підтверджується позитивною оцінкою кількісного і якісного її вмісту 

експертів та студентів, а також статистичним аналізом на основі знакового 

критерію – на рівні значущості 0,05 підтверджено, що кількість задач є 
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достатньою для формування умінь використовувати інструментарій ПДМ 

у професійній діяльності вчителя математики. 

 

Висновки по розділу 5 

Аналіз результатів проведеного експерименту засвідчив успішність 

реалізації авторської моделі щодо формування готовності майбутнього 

вчителя математики до використання ЗКВМЗ і на рівні значущості 0,05 за 

кожним із показників дозволив виявити такі факти. 

1. У групах ЕГ-1 і ЕГ-3 по відношенню до КГ статистично 

збільшилися показники М1 і М2 середніх за мотиваційним критерієм: 

показник М1 – на 6,2 для ЕГ-1, на 4,6 для ЕГ-3, на 1,8 для КГ; показник М2 

– на 0,5 для ЕГ-1, на 0,3 для ЕГ-2, на 0,5 для ЕГ-3, на 0,1 для КГ. Ці ж 

показники середніх для груп ЕГ-2 і КГ залишилися статистично 

однаковими (показник М1 збільшився на 2,2 для ЕГ-2, на 1,8 для КГ; 

показник М2 – на 0,3 для ЕГ-2, на 0,1 для КГ). Оскільки у групах ЕГ-1 і 

ЕГ-3 одночасно пропонувалися: участь у науково-методичних семінарах з 

використання ПДМ, авторські електронні освітні матеріали, які були 

розроблені у різних ПДМ для якісної візуальної підтримки математичних 

понять та прискорення розрахунків, і при цьому вони не пропонувалися у 

групі ЕГ-2, вважаємо їх тим підґрунтям, яке забезпечує підвищення 

мотивації до використання ЗКВМЗ майбутніми вчителями математики. 

2. У групах ЕГ-1 і ЕГ-2 по відношенню до КГ статистично 

збільшилися показники середніх за теоретичним критерієм (показники К1, 

К2 і К3), а саме: показник К1 для групи ЕГ-1 збільшився з 56,1 до 66,6; 

показник К1 для групи ЕГ-2 – з 58,2 до 68,3; показник К1 для групи КГ – з 

55,1 до 61,0; показник К2 для групи ЕГ-1 збільшився з 1,6 до 2,4; показник 

К2 для групи ЕГ-2 – з 1,7 до 1,9; показник К2 для групи КГ – з 1,6 до 1,8; 

показник К3 для групи ЕГ-1 збільшився з 1,1 до 1,2; показник К3 для групи 

ЕГ-2 – з 1,0 до 1,2; показник К3 для групи КГ – з 0,9 до 0,9. Аналіз 

показників середніх за теоретичним критерієм у групах ЕГ-3 і КГ виявив 
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відсутність у них статистичної розбіжності. З огляду на запропоновані у 

цих групах одночасно новації, вважаємо, що саме збільшення тем курсових 

проектів та індивідуальних робіт, пов’язаних із залученням ЗКВМЗ у 

навчальний процес, запропоновані нами навчально-методичні матеріали 

для підтримки окремих тем курсу методики навчання математики і 

різноманітних спецкурсів з використання ІТ на уроках математики, 

пов’язаних з вивченням ЗКВМЗ, стали тою базою, завдяки якій показники 

К1, К2, КЗ виявилися кращими. 

Результати порівняння показників критерію у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 

засвідчили, що вони однакові для К1 і К3 та суттєво відрізняються для К2, 

причому у групі ЕГ-1 він вищий. Серед факторів, які сприяли цьому 

зафіксовано: навчання за розробленою моделлю підготовки, вивчення 

авторського спецкурсу за розробленою технологією навчання, навчально-

методичні матеріали до нього. 

3. У групах ЕГ-1 і ЕГ-2 по відношенню до КГ статистично 

збільшилися показники середніх за технологічним критерієм (показники 

Т1 і Т2), і залишився у межах статистичної похибки для груп ЕГ-3 і КГ, а 

саме: показник Т1 для групи ЕГ-1 збільшився з 58,6 до 72,6; показник Т1 

для групи ЕГ-2 – з 56,3 до 67,1; показник Т1 для групи КГ – з 56,7 до 61,6; 

показник Т2 для групи ЕГ-1 збільшився з 57,1 до 68,1; показник Т2 для 

групи ЕГ-2 – з 57,5 до 62,8; показник Т2 для групи КГ – з 56,6 до 60,9. 

Підґрунтям для одержаної ситуації зафіксовано аналогічні чинники, а саме 

запровадження у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 курсових проектів, збільшення 

кількості індивідуальних робіт по залученню ЗКВМЗ у майбутню 

професійну діяльність, запропоновані нами навчально-методичні 

матеріали.  

Результати порівняння показників Т1 і Т2 у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 

засвідчили, що вони суттєво відрізняються на користь групи ЕГ-1. 

Встановлено, що цьому сприяли впровадження організаційно-педагогічної 
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моделі, авторський спецкурс, навчально-методичні матеріали до нього та 

орієнтація на практико-орієнтовані проекти.  

4. У групах ЕГ-1 і КГ показники Р1 і Р2, у групах ЕГ-3 і КГ показник 

Р2 середніх статистично відрізнялися, а саме: показник Р1 для групи ЕГ-1 

збільшився з 31,7 до 37,2; показник Р1 для групи ЕГ-2 – з 31,6 до 35,8; 

показник Р1 для групи ЕГ-3 – з 31,8 до 35,5; показник Р1 для групи КГ – з 

31,7 до 34,6; показник Р2 для групи ЕГ-1 збільшився з 1,1 до 1,6; показник 

Р2 для групи ЕГ-2 – з 1,0 до 1,4; показник Р2 для групи ЕГ-3 – з 1,0 до 1,2; 

показник Р2 для групи КГ – з 1,0 до 1,2. Групи ЕГ-2 і КГ були статистично 

однаковими. Це говорить про вплив на аналітичний компонент готовності 

у частині здатності до самоаналізу наступних факторів: впровадження 

моделі, проведення науково-методичних семінарів, використання 

електронних освітніх матеріалів, впровадження спецкурсу та методичних 

матеріалів до них. Причому порівняння середніх у групах ЕГ-1 і ЕГ-3 

також підтвердило їх статистичну розбіжність (показник Р2 вищий у ЕГ-1), 

а тому вважаємо важливим запровадження саме Спецкурсу та методичних 

матеріалів до нього для якісного формування професійної готовності 

майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ, а також 

ефективність запровадженої моделі для формування професійної 

готовності використовувати ЗКВМЗ майбутніми учителями математики. 

Основні результати експериментальної роботи опубліковано у [482; 

483; 484; 485; 486; 487]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отримані результати дають підстави вважати, що запропонована 

організаційно-педагогічна модель формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання ЗКВМЗ була правильною, 

поставлена мета досягнута і завдання виконані. 

Узагальнення одержаних результатів теоретичного пошуку та 

експериментальної роботи дозволяють зробити такі висновки. 

1. Тлумачення феномену готовності як педагогічної категорії 

передбачає наявність у суб’єкта моделі його діяльності й усвідомлену 

потребу в її виконанні та розуміється, з одного боку, як результат процесу 

підготовки, з іншого, – психологічної настанови на щось. За аналізом 

праць науковців щодо професійної підготовки майбутнього вчителя 

встановлено, що формування професійної готовності вчителя є 

невід’ємною частиною комплексної підготовки майбутнього фахівця в 

педагогічному університеті. Серед умов формування готовності вчителя 

до професійної діяльності виділяють: забезпечення фундаментальності 

предметних знань, умінь, навичок; самостійність і критичність до 

одержання знань, умінь, навичок; умотивованість і активність щодо 

вирішення практично значущих для професії завдань; усвідомлення 

потреби в постійному розвитку власного потенціалу особистості та її 

психічних процесів у контексті професійної реалізації.   

2. Формування професійної готовності вчителя математики в 

контексті розвитку інформаційного суспільства є актуальною й 

непересічною проблемою, яку зумовлюють, зокрема, інтенсифікація 

математичної підготовки, зрослий потенціал і постійний розвиток 

комп’ютерних інструментальних засобів та недостатньо швидке залучення 

до цього процесу вчителів, які готові використати когнітивно-візуальні 

підходи в професійній діяльності; постійна інтенсифікація навчання 
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математики при зменшенні кількості годин на її вивчення; переважання 

текстів у навчально-методичному забезпеченні; активне поширення 

сучасних предметно зорієнтованих програмних засобів, покликаних 

унаочнювати математичний матеріал, та відсутність достатньої кількості 

методичних рекомендацій щодо їх упровадження; активне споживання 

молоддю інформаційного контенту через зір і відмова читати довгі тексти 

тощо.   

3. Серед розмаїття інформаційних засобів у галузі математичної 

освіти варто виокремити засоби комп’ютерної візуалізації математичних 

знань, під якими слід розуміти віртуальні середовища, де розробниками 

передбачено інструменти створення й візуального подання математичних 

об’єктів та можливість їх інтерактивного перетворення для унаочнення 

певних характеристик, вивчення властивостей, установлення 

співвідношень тощо. Використання таких засобів сприяє не лише більш 

якісній візуалізації навчального матеріалу, а й дозволяє задіяти візуальне 

мислення, спираючись на когнітивно-візуальні підходи, організувати 

навчальний експеримент, унаочнити основні характеристики об’єктів у 

їхній динаміці, стиснути у візуальний ряд цілі блоки текстової інформації, 

забезпечуючи інтенсифікацію навчання, а тому в роботі проведено аналіз 

та уточнено комп’ютерний інструментарій таких засобів у контексті 

фахової підготовки вчителя математики. Подальшого розвитку й 

конкретизації змісту набули такі категорії, як „комп’ютерний 

математичний інструмент”, „комп’ютерний інструментарій учителя 

математики”, „програми динамічної математики”.  

4. Під професійною готовністю майбутнього вчителя математики 

до використання ЗКВМЗ слід розуміти інтегративне утворення 

особистості, яке: проявляється у формах активності щодо здійснення 

професійної діяльності на основі ЗКВМЗ; забезпечує виконання 

відповідних типових навчальних та професійних завдань на основі 
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ЗКВМЗ; дозволяє прогнозувати ефективність залучення ЗКВМЗ; є 

основою для професійного самовдосконалення.   

З огляду на нетривіальність феномену готовності майбутнього 

вчителя математики до використання ЗКВМЗ визначено чотири його 

основні компоненти: особистісний, когнітивний, процесуальний і 

рефлексивний. Особистісний компонент окреслює професійну 

вмотивованість візуалізувати навчальний матеріал та ступінь інтересу до 

такого виду діяльності. Когнітивний компонент готовності 

характеризується сформованою системою знань про ЗКВМЗ та шляхи їх 

використання для візуалізації розв’язання математичних задач. 

Процесуальний компонент характеризується сформованою системою 

методичних та технологічних умінь щодо використання ЗКВМЗ для 

візуалізованої підтримки професійної діяльності. Рефлексивний 

компонент характеризується сформованістю критичного погляду на 

застосування окремих ЗКВМЗ, умінням аналізувати ефективність методів 

візуалізації, які використовують у навчанні математики із залученням 

ЗКВМЗ.  

5. Обґрунтовано теоретичні засади формування готовності 

майбутнього вчителя математики до використання засобів комп’ютерної 

візуалізації математичних знань, які у своєму складі містять специфічні 

принципи (принципи інтеграції інформатико-математичних знань, 

когнітивної візуалізації, орієнтації на ЗКВМЗ, створення інформаційного 

середовища та технологічності навчання), ураховують виважене 

поєднання інформатико-математичної, педагогічної й технологічної 

підготовки, психологічні механізми зорового сприйняття, когнітивно-

візуальні підходи в навчанні та технологічні основи їх реалізації.  

6. Розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено організаційно-педагогічну модель формування професійної 

готовності майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ, яка 

включає взаємопов’язані структурні блоки (концептуальний, теоретико-
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практичний, результативний), етапи (пропедевтично-мотиваційний, 

когнітивно-технологічний, оцінно-аналітичний), форми (лекції-

консультації, лекційно-практичні заняття та лабораторні практикуми, 

проектну діяльність, конференції, самостійну роботу), методи, що 

забезпечують формування професійної готовності майбутнього вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ (словесно-наочні, практичні, 

проблемно-пошукові, квести, тренінги тощо), і засоби, серед яких 

основними є саме ЗКВМЗ.  

7. Проведене дослідження сприяло визначенню практичних 

основ формування професійної готовності майбутніх учителів математики 

до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, 

провідними серед яких є: опора на освітній і технологічний досвід та 

набуття нового досвіду в процесі практичної діяльності, стимулювання 

студента до самоосвіти, раціональне включення програм динамічної 

математики як засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань у 

навчання фундаментальних математичних дисциплін; цілеспрямоване 

формування критичного погляду на комп’ютерний інструментарій у 

системі сучасних засобів навчання математики; активне комп’ютерне 

математичне моделювання.  

8. Для визначення рівня сформованості компонентів готовності 

майбутнього вчителя математики до використання ЗКВМЗ уточнено 

критерії та їхні показники: особистісний компонент визначається за 

мотиваційним критерієм, показниками якого є інтерес до візуалізації 

навчального матеріалу та мотивація використовувати сучасні ЗКВМЗ; 

когнітивний компонент готовності визначається за теоретичним 

критерієм, показниками якого є повнота, ґрунтовність і системність знань 

про комп’ютерний інструментарій ЗКВМЗ і прийоми когнітивної 

візуалізації навчального матеріалу; процесуальний компонент 

визначається за технологічним критерієм, показниками якого є операційні 

вміння та технологічні навички (перші характеризуються сформованістю 



384 
 

операційних умінь візуалізувати математичний матеріал з використанням 

комп’ютерного інструментарію ЗКВМЗ, другі – сформованістю 

методичних та технологічних прийомів застосування ЗКВМЗ під час 

візуалізації навчального матеріалу); рефлексивний компонент 

визначається за аналітичним критерієм, показниками якого є здатність до 

самоаналізу й саморозвитку. Зазначені критерії та їхні показники 

визначають готовність майбутнього вчителя математики до використання 

ЗКВМЗ на чотирьох рівнях: пасивному, елементарному, усвідомленому, 

активному.  

9. За результатами експериментального навчання на рівні 

значущості 0,05 з використанням статистичних критеріїв Пірсона і 

Стьюдента на основі порівняння середніх виявлено позитивний вплив 

наступних чинників на якість формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання ЗКВМЗ.   

На підвищення мотивації щодо використання ЗКВМЗ безпосередньо 

впливають активна участь у науково-методичних семінарах з 

використання ПДМ, авторські електронні освітні матеріали, розроблені в 

різних ПДМ для якісної візуальної підтримки навчального матеріалу 

протягом вивчення різних фахових курсів.   

На покращення показників теоретичного критерію безпосередньо 

впливали: збільшення кількості тем курсових проектів та індивідуальних 

робіт, пов’язаних із залученням ЗКВМЗ у навчальний процес; розроблені 

нами навчально-методичні матеріали для підтримки окремих тем курсу 

методики навчання математики і різноманітних спецкурсів з використання 

ІТ на уроках математики, пов’язаних з вивченням ЗКВМЗ, а також 

навчання за розробленою моделлю підготовки, вивчення авторського 

спецкурсу за напрацьованою технологією навчання.  

Підґрунтям для покращення показників технологічного критерію 

виявилося збільшення кількості індивідуальних робіт із залучення ЗКВМЗ 

у майбутню професійну діяльність, а також упровадження організаційно-
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педагогічної моделі й авторського спецкурсу із навчально-методичними 

матеріалами до нього.   

Про позитивний вплив на рефлексивний компонент (аналітичний 

критерій) готовності свідчать: упровадження організаційно-педагогічної 

моделі формування професійної готовності, проведення науково-

методичних семінарів, використання електронних освітніх матеріалів, 

упровадження авторського спецкурсу та методичних матеріалів до них.  

10. На основі статистичних критеріїв (критерій Макнамари, критерій 

знаків, критерій Вілкоксона-Манна-Уїтні) встановлено, що:   

– для якісного формування професійної готовності вчителя 

математики до використання ЗКВМЗ потрібні знайомство й вивчення не 

менше, ніж п’яти програмних засобів (наші рекомендації стосуються 

таких ПДМ як GeoGebra, Gran1, MathKit, ЖМ, DG або Cabri3d);  

– технологія навчання, яка характеризується формулою „Одна задача 

– різні ПДМ”, забезпечує результативне формування професійної 

готовності використовувати ЗКВМЗ у майбутніх учителів математики;  

– розроблені авторські навчально-методичні матеріали є 

ефективними в контексті підготовки майбутнього вчителя математики 

використовувати ЗКВМЗ.  

Здійснене дослідження не вирішує всіх питань, пов’язаних із 

формуванням готовності майбутніх учителів математики до використання 

ЗКВМЗ. Перспективними напрямами подальших наукових пошуків 

бачимо вивчення теоретико-методологічних засад удосконалення 

підготовки вчителя математики на основі когнітивно-візуальних підходів, 

системне й цілеспрямоване впровадження когнітивно-візуального підходу 

до навчання математики на базі комп’ютерних технологій, розробку 

електронних освітніх ресурсів на базі ЗКВМЗ, пошук ігрових технологій 

навчання шкільної математики з використанням ЗКВМЗ, розробку й 

запровадження відкритих освітніх курсів з математичних дисциплін з 

активним використанням ЗКВМЗ.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

ІНТЕРФЕЙСИ ОКРЕМИХ СКМ 

 

  

Рис. А.1. Інтерфейс СКМ Maple Рис. А.2. Інтерфейс СКМ Derive 

  

Рис. А.3. Інтерфейс СКМ Matlab 

 

Рис. А.4. Інтерфейс СКМ 

Mathematica 
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Додаток Б 

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ СЕРЕДОВИЩА  

ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ, 

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

Програма Країна, рік Розробник Сайт 

Вільне 

поши-

рення 

Cabri, Cabri 3D 

(Cahier de Brouillon 

Informatique, 

Чернетка для 

інформатики) 

Франція 80-

ті р.р. 

ХХст. 

Philippe Cayet, 

Yves Baulac, 

Franck 

Bellemain) 

http://www.cabri.com  - 

Geometers’ 

SketchPad (Блокнот 

геометра) 

США, 

1995р. 

Key Curriculum 

Press, Nicholas 

Jackiw 

 http://www.dynamic 

geometry.com  
+ 

Geogebra (Geometry 

and Algebra) 

Австрія, 

2001р. 

Маркус 

Хохенвартер 

http://www.geogebra. 

org 
+ 

Cinderella  Німеччина  http://www.cinderella.de  - 

GeoNext  
Німеччина, 

1999 р. 

Кафедра 

математики та 

дидактики 

Університету 

Байройта 

http://geonext.uni-

bayreuth.de 
+ 

Живая Геометрия 
Росія,  

1995 р. 

Інститут Нових 

Технологій 
http://www.int-edu.ru - 

Живая 

Математика 

Росія,  

2005 р. 

Інститут Нових 

Технологій 
http://www.int-edu.ru - 

Математический 

конструктор 

Росія,  

2006 р. 
Фирма 1С http://obr.1c.ru/mathkit + 

DG (Динамічна 

геометрія) 

Україна, 

2003 р. 

Раков С.А., 

Осенко К.О. 

http://dg.osenkov.com/ 

index_ru.html 
+ 

Gran 
Україна, 

2003 р. 

ЖалдакМ.І 

Вітюк О.В. 
 + 
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Додаток В 

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ СТЕРЕОМЕТРІЇ 

Програма Країна, рік Розробник Сайт 
Вільне 

поширення 

Cabri 3D 
Франція 

2000 р. 

Jean-Marie 

Laborde 
http://www.cabri.com  – 

GeoGebra 

5.0 

Австрія, 

2011 р. 

Markus 

Hohenwarter 

http://www.geogebra. 

org 
+ 

Gran 3d 
Україна, 

2003 р. 

Жалдак М. І

. 

Вітюк О. В. 

 – 

DreiDGeo 

Німеччин

а, 

1994/99р. 

Klemenz  – 

Wingeom 
США, 

1985 р. 

Richard 

Parris 

http://math.exeter.edu/ 

rparris/wingeom.html 
+ 

Geometria 
Румунія, 

2000 р. 

Stelian 

Dumitrascu 

http://geocentral.net/ 

geometria/ru 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://math.exeter.edu/
http://geocentral.net/
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Додаток Д 

 

ІНТЕРФЕЙСИ ПРОГРАМ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ 

 

  
Рис. Д.1. Інтерфейс Cabri 

 

Рис. Д.2. Інтерфейс Cabri 3d 

 

  
Рис. Д.3. Інтерфейс GeoGebra 

 

Рис. Д.4. Інтерфейс DG 

 

 
 

Рис. Д.5. Інтерфейс Cinderella Рис. Д.6. Інтерфейс GeoGebra5.0 

  

 
 

Рис. Д.7. Інтерфейс GeoNext 

 

Рис. Д.8. Інтерфейс  

The Geometers ScetchPad 
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Рис. Д.9. Інтерфейс  

Живая геометрия 

 

Рис. Д.10. Інтерфейс  

Живая математика 

 

 
 

Рис. Д.11. Інтерфейс Arhimed3dGeo 

 

Рис. Д.12. Інтерфейс Gran3d 

 

  
Рис. Д.13. Інтерфейс Gran1 

 

Рис. Д.14. Інтерфейс Gran2d 

 

 
 

Рис. Д.15. Інтерфейс 

Математический конструктор 
Рис. Д.16. Інтерфейс Geometria 
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Додаток Е 

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ,  

де можливо і доцільно застосовувати комп’ютерні математичні 

інструменти 
Тема шкільного 

курсу математики 
Комп’ютерний інструмент Програма Примітка 

5 клас (Математика) 

Геометричні фігури і 

величини 
 динамічна побудова 

геометричних об’єктів 

(відрізок, пряма, многокутник 

тощо); 

 вимірювання довжин, кутів, 

площ; 

 обчислення площ та об’ємів 

геометричних фігур 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності та перевірки 

обчислень. Варто 

використовувати будь-

який з запропонованих 

програмних засобів, крім 

Maple 

6 клас (Математика) 

Найбільший 

спільний дільник. 

Найменше спільне 

кратне 

 знаходження НСД та НСК 

двох чисел; 

 розклад на прості множники; 

 перевірка на простоту 

GeoGebra, 

Maple 

Варто використовувати 

програмний засіб 

GeoGebra для швидких 

розрахунків та перевірки 

обчислень 

Коло. Циліндр. 

Конус. Куля. Круг 

 

 динамічна побудова кола 

різними способами; 

 обчислення площ та об’ємів 

геометричних фігур 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

програмний засіб 

GeoGebra, Matkit, Gran 

або Живая математика 

для наочності та перевірки 

обчислень. 

Перпендикулярні й 

паралельні прямі, їх 

побудова 

 

 динамічна побудова 

геометричних об’єктів (а саме 

прямих) 

 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності. Можна 

використовувати будь-

який з указаних 

програмних засобів, крім 

Maple 

Координатна 

площина. 

Залежності між 

величинами 

 побудова функцій, заданих 

різними способами 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran1 

Доцільно використовувати 

будь-який програмний 

засіб для наочності та 

перевірки побудов 

7 клас (Алгебра) 

Цілі вирази  перетворення математичних 

виразів 

Maple Доцільно використовувати 

вчителю 

Функції  побудова функцій, заданих 

різними способами 

GeoGebra, 

MathKit, ЖМ, 

Gran1, Maple 

Доцільно використовувати 

для візуальної підтримки 

навчального матеріалу 

Лінійні рівняння та 

їх системи 
 знаходження точок перетину 

кривих; 

 наближене знаходження 

розв’язків рівнянь та їх 

систем 

Gran1, Maple Доцільно використовувати 

для перевірки розв’язків, 

організації самостійної 

роботи в ПЗ Gran1 

8 клас (Алгебра) 

Раціональні вирази. 

Функція , її 

графік та 

властивості 

 перетворення математичних 

виразів; 

 побудова функцій, заданих 

різними способами 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran1, Maple 

Варто використовувати 

для перевірки розв’язків 

та наочності. Доцільно 

організовувати самостійну 

роботу учнів у ПЗ Gran1 

або GeoGebra 
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Квадратні корені. 

Дійсні числа. 

Функція , її 

графік та 

властивості 

 елементарні перетворення та 

обчислення; 

 побудова функцій, заданих 

різними способами 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran1, Maple 

Доцільно використовувати 

для перевірки обчислень 

та наочності. Варто 

організовувати самостійну 

роботу учнів у ПЗ Gran1 

Квадратні рівняння  знаходження точок перетину 

кривих; 

 наближене знаходження 

розв’язків рівнянь та їх 

систем 

GeoGebra, 

MathKit, Gran1, 

Maple 

Доцільно використовувати 

для перевірки обчислень 

та наочності 

9 клас (Алгебра) 

Нерівності  наближене знаходження 

розв’язків нерівностей та їх 

систем 

GeoGebra, 

MathKit, Gran1, 

Maple 

Доцільно використовувати 

для візуалізації 

навчального матеріалу 

Квадратична 

функція 
 побудова функцій, заданих 

різними способами 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran1, Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності. Варто 

організовувати самостійну 

роботу учнів у ПЗ 

Gran1або MathKit 

Елементи 

комбінаторики, теорії 

ймовірностей та 

статистики 

 знаходження ймовірності 

випадкової події; 

 обчислення математичного 

сподівання 

GeoGebra, 

Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності, 

пришвидшення 

розрахунків 

7 клас (Геометрія) 

Елементарні 

геометричні фігури 

та їх властивості 

 динамічна побудова 

геометричних об’єктів; 

 вимірювання довжин, кутів, 

площ; 

 анімація побудов 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

програмний засіб 

GeoGebra або MathKit 

Взаємне 

розміщення прямих 

на площині 

 динамічна побудова 

геометричних об’єктів; 

GeoGebra, 

Matkit, ЖМ, 

Gran2D 

Доцільно використовувати 

програмний засіб 

GeoGebra або MathKit 

Трикутники. Ознаки 

рівності триктників 
 динамічна побудова 

геометричних об’єктів; 

 вимірювання довжин, кутів, 

площ; 

 анімація побудов 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

програмний засіб 

GeoGebra або MathKit 

Коло і круг. 

Геометричні 

побудови 

 динамічна побудова 

геометричних об’єктів; 

 вимірювання довжин, кутів, 

площ; 

 побудова ГМТ; 

 анімація побудов 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності. Варто 

організовувати самостійну 

роботу учнів у ПЗ MathKit 

8 клас (Геометрія) 

Чотирикутники. 

Многокутники. 

Площі 

многокутників 

 динамічна побудова 

геометричних об’єктів; 

 вимірювання довжин, кутів, 

площ 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності 

9 клас (Геометрія) 

Правильні 

многокутники. 

Довжина кола. 

Площа круга 

 динамічна побудова 

геометричних об’єктів; 

 вимірювання довжин, кутів, 

площ; 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності 

Геометричні 

перетворення 
 побудова базових 

геометричних об’єктів та 

похідних від них; 

 побудова ГМТ; 

 анімація побудов 

GeoGebra, 

MathKit, Живая 

математика, 

Gran2D, Maple 

Доцільно використовувати 

для наочності. Варто 

організовувати самостійну 

роботу учнів у ПЗ 

GeoGebra 
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Додаток Ж 

КОМП’ЮТЕРНІ ІНСТРУМЕНТИ  

ОКРЕМИХ ПРОГРАМ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ  
(додатково наведені умови типових задач теми) 

 

Тема шкільного курсу  

та типова задача з теми 

Програмне забезпечення, у 

якому передбачено можливість 

розв’язувати типові задачі теми 

G
eo

-

G
eb

ra
 

G
ra

n
1

 

G
ra

n
2
D

 

M
a
th

K
it

 

Ж
М

 

M
a
p

le
 

5 клас (Математика) 

Геометричні фігури і величини 

Задача. Довжина прямокутника 20 см. Як і на 

скільки зміниться його площа, якщо ширину 

прямокутника збільшити на 2 см? 

+  + + +  

6 клас (Математика) 

Найбільший спільний дільник. Найменше 

спільне кратне 

Задача. Знайти НСД (8; 64; 320). Знайти НСК (42; 

66; 90). 

+     + 

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. 

Круговий сектор.  

Задача. Марійка намалювала коло, радіус якого 

дорівнює 6 см. Потім вона зафарбувала сектор 

круга, обмеженого цим колом, кут якого 

дорівнює 90. Знайди площу зафарбованого 

сектора 

+  + +  + 

Координатна площина. Приклади графіків 

залежностей між величинами 

Задача. Накресли гострокутний трикутник. 

Проведи через кожну його вершину пряму, 

перпендикулярну до протилежної сторони 

 

+  + + + + 

7 клас (Алгебра) 

Функції 

Задача. Побудуйте графік функції, заданої 

формулою  

+ +  + + + 

Лінійні рівняння та їх системи 

Задача. Знайдіть три будь-яких розв’язки рівняння 

 

+ +  + + + 

8 клас (Алгебра) 

Раціональні вирази 

Задача. Спростіть вираз  

 

     + 
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Квадратні корені. Дійсні числа 

Задача. Спростіть вираз  

 

     + 

Квадратні рівняння 

Задача. Розв’язати рівняння  

(наближено) 

+ +  + + + 

9 клас (Алгебра) 

Нерівності 

Задача. Розв’яжіть систему нерівностей  

 

+ +    + 

Квадратична функція 

Задача. Побудуйте графік функції  
+ +  + + + 

7 клас (Геометрія) 

Взаємне розміщення прямих на площині. 

Задача. Покажіть, що бісектриси суміжних кутів 

перпендикулярні 

+  + + + + 

Коло і круг. Геометричні побудови. 

Задача. Побудуйте трикутник за двома сторонами 

і кутом між ними 

+  + + +  

8 клас (Геометрія) 

Чотирикутники. 

Задача. У рівнобедрений прямокутний  

вписано прямокутник, який має з трикутником 

спільний прямий кут С. Знайдіть довжину катета, 

якщо периметр прямокутника дорівнює 12 см. 

+  + + +  

Многокутники. Площі многокутників. 

Задача. Знайдіть площу ромба, якщо його 

периметр 40 см, а одна з діагоналей 12 см. 

+  + + +  

9 клас (Геометрія) 

Правильні многокутники. Довжина кола. 

Площа круга 

Задача. Довжина дуги кола дорівнює  см, а її 

градусна міра – 120. Знайдіть радіус кола. 

+  + + +  

Геометричні перетворення. 

Задача. Побудуйте трикутник за двома сторонами 

і медіаною, проведеною до третьої сторони 

+  + + +  

Початкові відомості зі стереометрії. 

Задача. Відрізки AB і CD перетинаються. Чи 

лежать в одній площині прямі AC, BD, BC і AD? 

+  + + + + 
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Додаток З 

 

СКРІНИ СТОРІНОК ЕП 

 

 

Рис. З.1. Приклад головної сторінки ЕП «Проективна геометрія» 

 

 

Рис. З.2. Приклад сторінки ЕП «Проективна геометрія»  

з виходом на ПДМ GeoGebra 
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Рис. З.3 (а) Рис. З.3 (б) 

  
Рис. З.3 (в)  Рис. З.3 (г) 

Рис.З.3. Приклад сторінок ЕП «Інформаційні системи» 
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Додаток К 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 
Кафедра інформатики 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

    Обчислювальний практикум     
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

напрям підготовки 0402 Фізико-математичні науки, 0401 Природничі науки  
(шифр і назва напряму підготовки) 

 

спеціальність  6.040201 Математика*, 6.040203 Фізика*, 6.040101 Хімія*  
(шифр і назва спеціальності (тей) 

 

спеціалізація  інформатика, економіка, математика     
(назва спеціалізації) 

 

факультет  фізико-математичний, природничий      

  (назва інституту, факультету) 

 
Кредитно-модульна система організації навчального процесу 

 

1. Опис навчальної практики 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –1,5  

Галузь знань 

0402 Фізико-математичні 

науки 

(шифр і назва) За вибором 

 Напрям підготовки  

6.040201 Математика*, 

6.040203 Фізика*  

(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

вчитель математики, фізики 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й -й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання  --------- 

                          

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 54 

7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

-  год. 

Практичні, семінарські 



453 
 

                                                                 

4 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 0 

бакалавр -  год. 

Лабораторні 

54  год. 

Самостійна робота 

-  год. 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю:  залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  Мета навчального курсу – освоєння сучасного програмного забезпечення в галузі 

математики.  

1) вивчення базових принципів роботи СКМ; 

2) розвиток вміння аналізу та практичної інтерпретації отриманих математичних 

результатів; 

3) напрацювання вмінь та навичок самостійного вивчення спеціальної літератури, 

користування довідковими матеріалами і посібниками, необхідними для 

розв’язування практичних завдань. 

У результаті освоєння курсів студент повинен: 

− мати уявлення про сучасний стан та проблеми математики, історії та методології її 

розвитку; 

− уміти використовувати поглиблені теоретичні і практичні знання в галузі 

математики; 

− уміти породжувати нові ідеї і демонструвати навички самостійної науково-

дослідної роботи та роботи в науковому колективі; 

− уміти і бути готовим до активного спілкування в науковій, виробничій та 

соціально-громадській сферах діяльності; 

− уміти розробляти концептуальні та теоретичні моделі наукових проблем і задач; 

− володіти здатністю проводити семінарські та практичні заняття з учнями, а також 

лекційні заняття спецкурсів за профілем спеціалізації; 

− володіти здатністю розробляти навчально-методичні комплекси для електронного 

та мобільного навчання; 

У результаті освоєння курсів студент повинен: 

− знати основні прийоми роботи з комп’ютерними програмами у галузі 

математики, а також способи аналізу отриманої інформації. 

− вміти практично реалізовувати вивчені алгоритми, а також при необхідності 

модифікувати їх; 

− володіти навичками роботи з уже написаним програмним забезпеченням, знати 

його переваги і недоліки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Пакет символьної математики MAPLE 

Тема 1. Середовище MAPLE та його застосування в різних галузях математики. 

Тема 2. Програмування в MAPLE. 

 

 



454 
 

                                                                 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

лек пр лаб ср лек пр лаб ср 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Пакет символьної математики MAPLE 

Тема 1. Середовище MAPLE 

та його застосування в різних 

галузях математики 

30   30  24   4 20 

Тема 2. Програмування в . 

MAPLE 

24   24  30   2 28 

Разом за змістовим модулем 1 54   54  54   6 48 

Усього годин 54   54  54   6 48 

 
5. Теми лабораторних  занять 

 

№пп Тема Годин 

1.  

Знайомство з пакетом Maple.  Елементарні обчислення та 

перетворення  

(л.р.№1) 

4 

2.  Графіка в Maple (л.р.№2) 4 

3.  Математичний аналіз в Maple (л.р.№3) 6 

4.  Лінійна алгебра в Maple (л.р.№4) 4 

5.  Аналітична геометрія в Maple (л.р.№5) 6 

6.  Робота з комплексними числами в Maple (л.р.№6) 4 

7.  Елементи програмування в Maple  (л.р.№7) 6 

8.  Створення рухомих зображень засобами Maple (л.р.№8) 4 

9.  Застосування Maple в статистиці (л.р.№9) 4 

10.  Пакет ScientificСonstants Package (л.р.№10) 4 

11.  Захист індивідуального дослідного завдання  8 

 Разом 54 

 

6. Самостійна  робота 

------------------------ 

7. Індивідуальні завдання 

Перелік за варіантами у методичних рекомендаціях 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

№пп Тема Бали 

1.  
Знайомство з пакетом Maple.  Елементарні обчислення та перетворення  

(л.р.№1) 
5 

2.  Графіка в Maple (л.р.№2) 7 

3.  Математичний аналіз в Maple (л.р.№3) 10 

4.  Лінійна алгебра в Maple (л.р.№4) 6 
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5.  Аналітична геометрія в Maple (л.р.№5) 7 

6.  Робота з комплексними числами в Maple (л.р.№6) 4 

7.  Елементи програмування в Maple  (л.р.№7) 4 

8.  Створення рухомих зображень засобами Maple (л.р.№8) 6 

9.  Застосування Maple в статистиці (л.р.№9) 3 

10.  Пакет ScientificСonstants Package (л.р.№10) 2 

11.  

Захист індивідуального дослідного завдання 

1) перелік підпакетів (текст) 

2) таблиця команд і пояснення до них (текст) 

3) презентація (*.ppt або *.pptx) 

4) розвязки п’яти задач (скріни+*.mw або *.mws)  

 

1 

10 

10 

25 

 Разом 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

9. Методичне забезпечення 

1. Семеніхіна О.В., Шамоня В.Г. Обчислювальний практикум. Математичний пакет 

MAPLE: Методичні рекомендації. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2008-2011. – 

56с. 

2. Семеніхіна О.В., Шамоня В.Г. Система комп’ютерної математики MAPLE: 

Методичні вказівки. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 132с. 

 

10. Рекомендована література 

1. Дьяконов В.П. Maple 9 в математике, физике и образовании. М.: СОЛОН-Пресс, 

2004.  

2. Аладьев В.З. и др. Программирование в пакетах Maple и Mathematica: 

Сравнительный аспект" / Монография / Гродно: Гродненский Госуниверситет, 

2011, 517 с.  

3. Кирсанов М.Н. Практика программирования в системе Maple М.: Издательский дом 

МЭИ, 2011. - 208с.  
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4. Кирсанов М. Н. Задачи по теоретической механике с решениями в Maple 11. М.: 

Физматлит, 2010, 264с.  

5. Коробов В.И., Очков В.Ф. Химическая кинетика: введение с Mathcad/Maple/MCS. 

М.: Горячая линия-Телеком, 2009.  

6. Эдвардс Ч., Пенни Д. Дифференциальные уравнения и краевые задачи: 

моделирование и вычисление с помощью Mathematica, Maple и MATLAB. 3-е 

издание. Киев.: Диалектика-Вильямс, 2007. ISBN 978-5-8459-1166-7.  

7. Кирсанов М. Н. Графы в Maple. М.: Физматлит, 2007, 168с.  

8. Аладьев В.3., Бойко В.К., Ровба Е.А. Программирование и разработка приложений 

в Maple. Гродно, Таллин, 2007.  

9. Аладьев В.З. Основы программирования в Maple. Таллин, 2006.  

10.  Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В. Решение задач вычислительной математики в 

пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: НТ Пресс, 2006, 496с. ISBN: 5-477-

00208-5. 

11.  Аладьев В.З. Системы компьютерной алгебры. MAPLE: Искусство 

программирования. Бином. Лаборатория знаний, 2006.  

12.  Голоскоков Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе 

Maple. С-Пб: Питер, 2004.  

13. Дьяконов В.П. Maple 8 в математике, физике и образовании. М.: СОЛОН-Пресс, 

2003.  

 
11. Інформаційні ресурси 

 
1. www.maplesoft.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maplesoft.com/
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Додаток Л 

СТЕНДОВІ МАТЕРІАЛИ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 
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Додаток М 

 

Рис. М.1. Карта «Розв’язування нелінійних рівнянь» 

 

Рис. М.2. Карта «Інтерполяція» 

 

Рис. М.3. Карта «Чисельне інтегрування»
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Додаток Н 

Коротка характеристика математичних курсів 

Назва курсу  

і відповідне 

програмне 

забезпечення 

ВНЗ 

С
п

ец
-с

т
ь

 

К-ть 

годин 

Ауд / 

С.р 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ю
 

Основні розділи 

Елементи 

комп’ютерної 

математики / 

Mathematica 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім.В.Г. Короленка  

М
ат

ем
ат

и
к
а*

 

72 / 

54 
Зал. 

Система 

Mathematica 

Символьні 

обчислення. 

Розв’язування ДР. 

Графіка в 

Mathematica. 

Програмування в 

Mathematica. 

СКМ  

та їх 

використання  

у навчальному 

процесі / Maple, 

Sage 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. Драгоманова 

Ін
ф

о
р
м

ат
и

к
а*

 

64/80 Зал. 

Комп’ютерна 

математика.  

СКМ. 

Основи роботи у 

СКМ Maple.  

Основи роботи у 

СКМ Sage.  

Застосування 

комп’ютерних 

технологій до 

розв’язування 

задач аналізу / 

Maple 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С. Сковороди М
ат

ем
ат

и
к
а*

 

72/54 Зал. 

Математичний пакет 

Maple. 

Застосування Maple 

у лінійній алгебрі та 

ДР 

Інформаційно-

комунікаційні 

засоби навчання 

математики / 

Gran1 

Gran2D 

Gran3D 

м. Кривий Ріг 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

36 / 

18 
Зал. 

ППЗ навчання 

математики (5-6 кл.), 

алгебри (7-9 кл.) 

Інформаційно-

комунікаційні засоби 

навчання геометрії 

(7-9 кл.) 

Методи 

комп’ютерної 

математики / 

MathCad 

MatLab 

Mathematica 

Maple 

Московський  

державний 

університет ім. 

М.В. Ломоносова 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

14/14 Екз. 

Символьні 

перетворення та 

чисельні алгоритми. 

Кодування. 

Візуалізація функцій 

однієї та кількох 

змінних. 

Моделювання руху. 

Символьні та 

чисельні методи 

лінійної алгебри 

http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/145/
http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/145/
http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/145/
http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/145/
http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/145/
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Моделювання 

многогранників 

у комп’ютерній 

системі Maple (в 

рамках 

дисципліни 

«Елементарна 

математика»)  

Московський  

державний 

педагогічний 

університет 

М
ат

ем
ат

и
к
а*

 

12 / 

12 
Зал. 

Багатогранники та їх 

властивості. 

Опуклі 

багатогранники та їх 

властивості. 

Правильні 

багатогранники. 

Зірчасті 

багатогранники. 

СКМ / Maple 

Тюменський 

державний 

університет 

П
р
и

к
л
ад

н
а 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

34 / 

44 
Зал. 

Основні правила 

роботи в Maple. 

Рівняння і 

нерівності. 

Графіки на площині 

і в просторі. 

Завдання 

аналітичної 

геометрії, лінійної 

алгебри та 

математичного 

аналізу. 

Програмування. 

СКМ / MathCad 

MatLab 

Mathematica 

Maple 

Далекосхідний 

федеральний 

університет 

П
р
и

к
л
ад

н
а 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

та
 

ін
ф

о
р
м

ат
и

к

а 

54 / 

54 
Екз. 

СКМ 

СКМ MathCad 

СКМ  Maple 

СКМ  Mathematica 

СКМ  MatLab 
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Додаток П 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 
Кафедра математики 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

   Застосування комп’ютерів при вивченні математики  
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

напрям підготовки  0402 Фізико-математичні науки      
(шифр і назва напряму підготовки) 

 

спеціальність   6.040201 Математика*  Інформатика*  

  
(шифр і назва спеціальності (тей) 

 

спеціалізація   інформатикка, математикиа    

  
(назва спеціалізації) 

 

факультет     фізико-математичний    

  
  (назва інституту, факультету) 

 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

2,5  

Галузь знань 

0402 Фізико-математичні 

науки нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.040201 Математика* 

Модулів – 1 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

вчитель математики, 

інформатики 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й  -й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання -1 
Семестр      

Загальна кількість 

годин – 90 

8-й 

 
-й 

Лекції 

Тижневих годин для Освітньо-кваліфікаційний 10 год.  год. 
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денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2 

рівень: 

бакалавр 
Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

40 год.  год. 

Самостійна робота 

40 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

проект 

Вид контролю: залік 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Основна мета спецкурсу: визначити шляхи використання ІТ для підтримки 

навчання шкільного курсу математики (планіметрії, стереометрії, елементів алгебри і 

початків аналізу).  

Провідними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з 

програмним забезпеченням математичного спрямування і його класифікацією та 

формування умінь розв’язувати типові задачі тем шкільного курсу математики із 

застосуванням комп’ютерного інструментарію, а також формування цілісного бачення 

шляхів використання програмного забезпечення у процесі навчання математики, 

критичного погляду на можливості залучення комп’ютерних інструментів у професійну 

діяльність з подальшим раціональним їх вибором при навчанні певної теми чи 

розв’язуванні певної задачі (для візуалізації умови, покрокової демонстрації 

розв’язання, прискорення одержання результату, перевірки відповіді тощо). 

Вивчення спецкурсу передбачає формування знань про педагогічні програмні 

засоби навчання математики, їх класифікацію, ПДМ як сучасні програми підтримки 

шкільного курсу математики та засоби візуалізації математичних знань, їх 

інструментарій, суть технологій когнітивної візуалізації в навчанні математики, форми 

візуального подання навчального матеріалу.  

По закінченні курсу студенти, майбутні вчителі математики, мають вміти 

аналізувати літературу з проблем використання програмних засобів у галузі навчання 

шкільної математики, проводити елементарні математичні обчислення, здійснювати 

чисельні і символьні перетворення з використанням програмних засобів математичного 

спрямування;  моделювати у віртуальному просторі математичні об’єкти і процеси, в 

тому числі за допомогою їх візуалізації або анімації; створювати власні комп’ютерні 

інструменти, у тому числі писати процедури, створювати макроси, що уніфікують 

розв’язування певного класу задач; обирати доцільний інструмент з множини 

комп’ютерного математичного інструментарію для розв’язування конкретної 

математичної задачі; використовувати комп’ютерні інструменти у науковій і 

професійній діяльності; розв’язувати типові задачі шкільного курсу засобами ІТ, серед 

яких: побудова графічних зображень плоских фігур, вимірювання довжини відрізків і 

величин кутів; обчислення довжин ланок ламаних і площ областей, обмежених 

замкненими ламаними; розв’язування і дослідження розв’язків задач на побудову; 

розв’язування трикутників; обчислення площ, периметрів, кутів многокутників; 

побудова графічних зображень просторових фігур; обчислення довжин ребер, висот, 

площ граней, бічних і повних поверхонь, об’ємів; аналіз перетину многогранника 

площиною; тотожні перетворення алгебраїчних виразів за допомогою комп’ютера; 

побудова графіків і дослідження функцій; графічне і символьне розв’язування рівнянь і 

нерівностей та їх систем; чисельне і символьне відшукання похідних функцій; 

відшукання первісних та обчислення визначених інтегралів; набір спостережених даних 
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та побудова на їх основі варіаційного ряду, визначення його характеристик; обчислення 

статистичних ймовірностей випадкових подій при заданих розподілах статистичних 

ймовірностей. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Програми динамічної математики 

Змістовий модуль 2. Проектні технології навчання математики 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

лек пр лаб ср лек пр лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Програми динамічної 

математики 

64 8  26 30      

Змістовий модуль 2. 

Проектні технології навчання 

математики  

26 2  14 10      

 90 10  40 40      

 

5. Теми лекційних занять 

 

№ Тема Кількість 

годин 

1.  Використання ІТ в навчанні математики. Класифікація ЕОР. 

Вимоги до використання ПЗ у школі. Шляхи використання ПЗ на 

уроках математики. Аналіз ПДМ як ЗКВМЗ та їх інструментарію 

2 

2.  Програми динамічної геометрії. Історія появи програм 

динамічної геометрії. Порівняльний наліз геометричних 

інструментів. Приклади. Задачі на ГМТ. Стереометричні 

інструменти та їх використання 

2 

3.  Можливості використання ЗКВМЗ при розв’язуванні типових 

задач курсу алгебри і початків аналізу. Задачі на екстремум. 

Задачі з параметрами. Приклади створення бігунків 

 

4.  Автоматизація контролю знань засобами ІТ. Тестові технології 

контролю. Класифікація тестів. Опрацювання результатів 

тестового контролю знань з математики. ПЗ організації тестів. 

ПДМ «Математичний конструктор» в організації 

автоматизованого контролю 

2 

5.  Проектні технології навчання математики. Проект та проектна 

діяльність. Історія виникнення технології. Умови її 

впровадження. Типологія проектів. Умови реалізації проектної 

діяльності на уроках математики. Приклади реалізації проектів з 

математики 

2 

  

6. Теми практичних  занять 

Не передбачено 
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7. Теми лабораторних  занять 

 

№ 

роботи 
Тема 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль1 

1.  Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем  2 

2.  Розв’язування задач з параметрами  2 

3.  Статистичні обчислення  2 

4.  Розв’язування задач на дослідження  2 

5.  Створення власних інструментів 4 

6.  Розв’язування задач стереометрії  4 

7.  Розв’язування задач на ГМТ в пакеті DG 2 

8.  Розв’язування задач на побудову в пакеті DG 2 

9.  Побудова перерізів многогранників в пакеті «Жива геометрія» 2 

10.  КР «Урок математики з комп’ютерною підтримкою»  2 

Змістовий модуль 2 

11 Програми комп’ютерного тестування 2 

12 Проектна діяльність при вивченні математики 14 

Разом 40 

 

8. Самостійна  робота 

 

№пп Вид роботи  Кількість 

годин 

1 Розв’язування задач у середовищах GeoGebra, Математичний 

конструктор, Живая математика, Cabri 

30 

2 Виконання індивідуально-дослідного завдання 10 

 

9. Індивідуальні завдання 

Продумати і реалізувати проектну технологію вивчення окремої теми з курсу 

шкільної математики, пов’язаної з використанням ПДМ. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

№ роботи Тема Рейтинговий бал 

Модуль1 

1 Розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем  5 

2 Розв’язування задач з параметрами  5 

3 Статистичні обчислення  5 

4 Розв’язування задач на дослідження  5 

5 Створення власних інструментів 5 

6 Розв’язування задач стереометрії  5 

7 Розв’язування задач на ГМТ в пакеті DG 5 

8 Розв’язування задач на побудову в пакеті DG 5 
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9 
Побудова перерізів многогранників в пакеті «Жива 

геометрія» 
5 

10 КР «Урок математики з комп’ютерною підтримкою»  15 

Разом за модуль 1 60 

Модуль 2 

13 Програми комп’ютерного тестування 10 

14-20 Проектна діяльність при вивченні математики 30 

Разом за модуль 2 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

66-73 D 
задовільно  

60-65 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Використання інформаційних технологій при 

вивченні математики: Методичні вказівки до спецкурсу – Суми: СумДПУ ім. 

А.С. Макаренка, 2011. – 122c. 

12. Рекомендована література 

2. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник для вчителів. -К.:Техніка, 

1997.-304 с.: іл.. 

3. Жалдак М.І., Горошко Ю. В., Вінниченко Є. Ф. Математика з комп’ютером. 

Посібник для вчителів.-Київ, РННУ "ДІНІТ", 2004.-252с. 

4. Горошко Ю., Вінниченко Є. Розв’язування задач з параметрами за допомогою 

програми GRAN1 // Математика в школі. – 2008. - №7-8. – С. 45-48. 

5. Жалдак М.І., Михалін Г.Ю. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою. 

Посібник для вчителів.-Київ, РННУ "ДІНІТ", 2004.-125с. 

6. Жалдак М.І., Вітюк О.В. Комп’ютер на уроках геометрії: Посібник для вчителів. - 

Київ, РННУ "ДІНІТ", 2004.-169с.   

7. Раков С.А., Горох В.П. Компьютерные эксперименты в геометри. – Харків. МП 

Регіональний центр нових інформаційних технологій, 1996. – 176с.  

8. Храповицкий И.С. Методические рекомендации по применению электронного 

учебного издания Geometer’s Sketchpad в учебном процессе общеобразовательных 

учреждений. - 2008. – 71с. 
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9. Дубровский В.Н., Поздняков С.Н. Динамическая геометрия в школе. Занятие 1 // 

Компьютерные инструменты в школе. – 2008. - №.1. – С. 21-31. 

10. Дубровский В.Н., Поздняков С.Н. Динамическая геометрия в школе. Занятие 2. 

Геометрические построения. Геометрические места точек // Компьютерные 

инструменты в школе. – 2008. - №.2. – С. 41-50. 

11. Дубровский В.Н., Поздняков С.Н. Динамическая геометрия в школе. Занятие 3. 

Геометрические преобразования // Компьютерные инструменты в школе. – 2008. - 

№.3. – С. 24-35. 

12. Дубровский В.Н., Поздняков С.Н. Динамическая геометрия в школе. Занятие 4. 
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С. 9-16. 

13. Дубровский В.Н., Поздняков С.Н. Динамическая геометрия в школе. Занятие 5. 
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Компьютерные инструменты в школе. – 2008. - №.5. – С. 32-45. 
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13. Інформаційні ресурси 

1. http://iteach.com.ua  //  

2. http://www.cabri.com  

3.  http://www.dynamic geometry.com  

4. http://www.geogebra. org 

5. http://www.cinderella.de  

6. http://geonext.uni-bayreuth.de 

7. http://www.int-edu.ru 

8. http://obr.1c.ru/mathkit 

9. http://dg.osenkov.com/ index_ru.html 

10. http://math.exeter.edu/ rparris/wingeom.html 

11. http://geocentral.net/ geometria/ru
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Додаток Р 

Використані комп’ютерні інструменти різних ПДМ  

Скріншот ПДМ Використані інструменти 

 
Рис.Р.1. Розв’язання задачі в програмі 

Gran2d 

1) побудова відрізка; 

2) побудова кола за центром і радіусом; 

3) побудова точки перетину об’єктів; 

4) побудова прямої, перпендикулярної 

до заданої прямої, що проходить через 

точку на прямій; 

5) побудова ламаної; 

6) побудова бісектриси кута; 

7) перетворення (поворот); 

8) вимірювання довжини відрізка. 

Рис.Р.2. 

Розв’язання задачі в програмі 

The Geometers' SketchPad 

1) побудова відрізка; 

2) побудова кола за центром і точкою 

на колі; 

3) побудова точки перетину об’єктів; 

4) побудова прямої, перпендикулярної 

до заданої прямої, що проходить через 

точку на прямій; 

5) побудова ламаної; 

6) побудова бісектриси кута; 

7) позначення центру повороту; 

8) поворот на заданий кут; 

9) вимірювання довжини відрізка. 

 
Рис.Р.3. Розв’язання задачі в програмі 

Математический конструктор 

1) побудова правильного трикутника за 

стороною; 

2) побудова квадрата за стороною; 

3) побудова бісектриси кута; 

4) побудова точки перетину об’єктів; 

5) поворот об’єкта навколо заданої 

точки на заданий кут; 

6) вимірювання довжини відрізка. 

  
Рис.Р.4. Розв’язання задачі в програмі 

GeoGebra 

1) побудова правильного многокутника 

за стороною; 

2) побудова бісектриси кута; 

3)побудова точки перетину об’єктів; 

4) поворот об’єкта навколо заданої 

точки на заданий кут; 

5) побудова відрізка; 

6) вимірювання довжини відрізка. 
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Додаток C 

Анкета для визначення оцінки рівня мотивації професійного 

навчання за В. Каташевим 
№ з/п Питання анкети Відповіді 

1 питання. Що спонукало Вас обрати цю професію? 
1 Боюся залишитися в майбутньому без роботи 1  2  3  4  5 
2 Прагну знайти себе в цьому профілі 1  2  3  4  5 
3 Тут цікаво вчитися 1  2  3  4  5 
4 Вчу, оскільки всі вимагають 1  2  3  4  5 
5 Вчу, оскільки більшість предметів необхідна для обраної професії 1  2  3  4  5 
6 Вважаю, що необхідно вивчати усі предмети 1  2  3  4  5 
2 питання. Як Ви пояснюєте своє ставлення до роботи на заняттях? 

7 Активно працюю, коли відчуваю, що пора звітуватися 1  2  3  4  5 

8 Активно працюю, коли розумію матеріал 1  2  3  4  5 
9 Активно працюю, тому що подобається вчитися 1  2  3  4  5 
3 питання. Як Ви пояснюєте своє відношення до вивчення профільних предметів? 
10 Якщо було б можливо, то пропускав би непотрібні мені заняття 1  2  3  4  5 
11 Вивчати потрібно тільки те, що є необхідним для професії 1  2  3  4  5 
12 Вивчати потрібно усе, оскільки хочеться пізнати більше, і це цікаво 1  2  3  4  5 
4 питання. Яка робота на заняттях тобі найбільше подобається? 
13 Слухати лекції викладача 1  2  3  4  5 
14 Слухати виступи студентів 1  2  3  4  5 
15 Самому аналізувати, міркувати, прагнути вирішити проблему 1  2  3  4  5 
5 питання. Як ти відносишся до спеціальних предметів? 
16 Вони важко піддаються розумінню 1  2  3  4  5 
17 Їх вивчення необхідне для освоєння професії 1  2  3  4  5 
18 Спеціальні предмети роблять процес навчання цілеспрямованим і цікавим 1  2  3  4  5 
6. Тепер про все! 
19 Чи часто буває на занятті так, що нічого не хочеться робити? 1  2  3  4  5 

20 
Якщо на початку заняття ти був активним, то чи залишаєшся ти таким до 

кінця? 

1  2  3  4  5 

21 
Зіткнувшись  труднощами при розумінні нового матеріалу, чи прикладеш 

ти зусилля, щоб зрозуміти його до кінця? 

1  2  3  4  5 

22 Чи вважаєш ти, що важкий матеріал краще б не вивчати? 1  2  3  4  5 

23 
Чи вважаєш ти, що в твоїй майбутній професії багато що з того, що 

вивчається, не стане в нагоді? 

1  2  3  4  5 

24 
Чи вважаєш ти, що треба мати глибокі знання зі спеціальних дисциплін, а з 

решти – по можливості? 

1  2  3  4  5 

25 
Якщо ти відчуваєш, що у тебе щось не виходить, то пропадає бажання 

вчитися? 

1  2  3  4  5 

26 
Як ти вважаєш: головне - отримати результат, не важливо, якими 

засобами? 

1  2  3  4  5 

27 
Чи користуєшся при вивченні нового матеріалу додатковими книгами, 

довідниками? 

1  2  3  4  5 

28 Чи важко ти втягуєшся в роботу і чи потрібні тобі які-небудь поштовхи? 1  2  3  4  5 
29 Чи буває так, що в університеті вчитися цікаво, а удома не хочеться? 1  2  3  4  5 

30 
Якщо ти не вирішив важку задачу, а можна піти в кіно або погуляти, то чи 

продовжиш ти розв’язувати задачу? 

1  2  3  4  5 

31 
При виконанні домашнього завдання ти сподіваєшся на чись допомогу і не 

проти списати у товаришів? 

1  2  3  4  5 

32 Чи любиш ти розв’язувати типові за зразком? 1  2  3  4  5 

33 
Чи подобаються тобі завдання, при вирішенні яких необхідно висувати 

гіпотези, обгрунтовувати їх теоретично? 

1  2  3  4  5 
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Додаток Т 

Таблиця Т.1 

Анкета для визначення внутрішнього відчуття бажання і готовності 

використовувати ПДМ 
№ Питання Варіанти 

відповідей  

1. Чи потребуєте Ви використання ПДМ на уроках алгебри 

(планіметрії, стереометрії, початків аналізу)? Чому?  

Так 

Так, не для всіх 

Ні 

2. Чи бажаєте Ви використовувати ПДМ на уроках:  

а) алгебри;  

б) планіметрії;  

в) стереометрії;  

г) матаналізу?  

Чому? 

 

Так/Ні 

Так/Ні 

Так/Ні 

Так/Ні 

 

3. Чи відчуваєте Ви себе готовим використовувати ПДМ на 

уроках:  

а) алгебри;  

б) геометрії;  

в) стереометрії,  

г) матаналізу?  

Чому?  

 

Так/Ні 

Так/Ні 

Так/Ні 

Так/Ні 

4. Зазначте у пріоритетному порядку ПДМ, які Вам 

подобаються.  

Gran 

DG 

GG 

MathKit 

GS 

Cabri 

5. Зазначте у пріоритетному порядку ПДМ, які Ви вважаєте 

здатними використовувати на уроках математики. 

Оскільки шкала найменувань результату у питаннях 1-3 мала дві 

позиції («Так» або «Так, не на всіх», які ми поєднували, та «Ні»), то було 

застосовано критерій Макнамари. Цей метод є непараметричним і 

застосовується для порівняння розподілів об’єктів двох сукупностей за 

деякою властивістю за шкалою найменувань з двома категоріями 

(наприклад, «подобається – не подобається», «готовий – не готовий», 

«бажаю – не бажаю» тощо).  

Для використання критерію Макнамари потрібне виконання 

наступних умов:  

1) вибірки випадкові;  

2) вибірки залежні;  

3) пари (хі, yi) – взаємно незалежні, тобто члени вибірки ніяк не 

впливають один на одного;  

4) шкала вимірювань має тільки дві категорії.  

Початок нашого дослідження був пов’язаний із вивченням стану 

використання ПДМ при вивченні математики у загальноосвітніх 

навчальних закладах. Завдяки бесідам з учителями, випускниками 

факультету, вчителями-методистами регіону (загальна кількість – 142 
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особи) було встановлено, що слабке використання ПДМ у навчальному 

процесі зумовлено не лише недостатньою кількістю комп’ютерів у школах, 

а і відсутністю бажання у вчителів залучати такі засоби до розв’язування 

математичних задач, хоча вони при цьому не заперечували доцільність 

такого підходу, але зазначали серед іншого про невміння використовувати 

ПДМ (68%), потребу у додатковому часі на їх вивчення (87%), замалій 

кількості методичної літератури по використанню ПДМ (90%) та 

відсутності збірок задач, які було б доцільно розв’язувати за допомогою 

ПДМ (36%).  

Здійснюючи пошук шляхів розв’язання проблеми, нами було 

висунуто припущення про те, що цілеспрямоване вивчення Спецкурсу 

позитивно вплине на бажання майбутніх учителів математики 

використовувати ПДМ у власній професії. Перевірка сформульованого 

припущення здійснювалася за описаним критерієм Макнамари за навмання 

взятими результатами у кількості 30 штук зі 178.  

Гіпотеза Н0: Спецкурс не впливає на бажання студентів 

використовувати ПДМ у майбутній професії вчителя математики.  

Гіпотеза На: Спецкурс позитивно впливає на бажання майбутнього 

вчителя математики використовувати ПДМ.  

Ми мали дві серії спостережень: Х={x1, x2, …, xN} та Y={y1, y2, …, yN}, 

де (хі, yi) – результати вимірювання стану бажання використовувати ПДМ в 

майбутній професійній діяльності одного і того ж об’єкта (стан бажання 

студента до вивчення Спецкурсу та після його вивчення).  

У наших позначеннях xі чи yі приймає значення 0, якщо об’єкт 

дослідження не бажає використовувати ПДМ на жодному з уроків 

(алгебри, планіметрії, початків аналізу, стереометрії) і 1 в іншому випадку. 

Результати подвійного опитування нами зафіксовані у таблиці Т.2.  

Таблиця Т.2  

Опитування щодо бажання використовувати ПДМ 

 Друге опитування  

Перше опитування yi=0 yi=1  

xi=0 а=6 b=10 a+b=16 

xi=1 c=2 d=12 c+d=14 

 a+c=8 b+d=22 N=30 

В умовах проведеного експерименту параметр а визначав кількість 

студентів, які обидва рази сказали «ні»: параметр b – кількість студентів, 

які перший раз сказали «ні», а другий раз – «так»; параметр c – кількість 

студентів, які перший раз сказали «так», а другий – «ні»; параметр d – 

кількість студентів, які обидва рази сказали «так».  

Для застосування критерію Макнамари знайдемо Тексп= min(b,c), 

якщо n = b + c < 21. Для одержаних нами даних значення Тексп= 2, оскільки 

n = 10 + 2 = 12 < 20. Статистика критерію на рівні значущості α = 0,05 

складає р = 0,019.  
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Додаток У 

Анкета для діагностики рівня самовдосконалення  

у професійно-педагогічній діяльності за Л. Бережновою 

 
№ Запитання Варіанти відповідей 

1.  

На основі порівняльної самооцінки виберіть, 

яка характеристика вам найбільше 

підходить. 

а) цілеспрямований;  

б) працьовитий;  

в) дисциплінований 

2.  За що вас цінують колеги? 

а) за те, що я відповідальний; 

б) за те, що відстоюю свою позицію 

і не змінюю рішень; 

в) за те, що я ерудований, цікавий 

співрозмовник 

3.  
Як ви ставитеся до ідеї використання ПДМ в 

навчанні математики? 

а) думаю, що це марна трата часу;  

б) глибоко не вникав у проблему;  

в) позитивно, активно включаюся в 

проект 

4.  
Що вам найбільше заважає професійно 

самовдосконалюватися? 

а) недостатньо часу;  

б) немає потрібної літератури і 

умов;  

в) не вистачає сили волі та 

наполегливості 

5.  
Які особисто ваші типові утруднення в 

здійсненні педагогічної підтримки? 

а) не ставив перед собою завдання 

аналізувати труднощі;  

б) маючи великий досвід, утруднень 

не відчуваю;  

в) точно не знаю 

6.  
На основі порівняльної самооцінки виберіть, 

яка характеристика вам найбільше підходить 

а) вимогливий;  

б) наполегливий;  

в) поблажливий 

7.  
На основі порівняльної самооцінки виберіть, 

яка характеристика вам найбільше підходить 

а) рішучий;  

б) кмітливий;  

в) допитливий 

8.  
Яка ваша позиція в ідеї використання ПДМ в 

навчанні математики? 

а) генератор ідей;  

б) критик ідеї;  

в) мені байдуже 

9.  
На основі порівняльної самооцінки виберіть, 

які якості у вас розвинені більшою мірою. 

а) сила волі;  

б) завзятість;  

в) обов’язковість 

10.  
Що ви найчастіше робите, коли у вас 

з'являється вільний час? 

а) займаюся улюбленою справою;  

б) читаю;  

в) проводжу час з друзями 

11.  

Яка з наведених нижче сфер для вас 

останнім часом представляє пізнавальний 

інтерес? 

а) методичні знання;  

б) теоретичні знання;  

в) інноваційна педагогічна 

діяльність 
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12.  
У чому ви могли б себе максимально 

реалізувати? 

а) якби працював так, як і колись;  

б) вважаю, що в новому проекті 

педагогічної підтримки;  

в) не знаю 

13.  Яким вас найчастіше вважають ваші друзі? 

а) справедливим;  

б) доброзичливим;  

в) чуйним 

14.  
Який з трьох принципів вам ближче всього і 

якого ви дотримуєтеся найчастіше? 

а) жити треба так, щоб не було 

боляче за безцільно прожиті 

роки;  

б) в житті завжди є місце 

самовдосконалення;  

в) насолода життям у творчості 

15.  Хто найближче до вашого ідеалу? 

а) людина, сильна духом і міцної 

волі;  

б) людина творча, багато знає і вміє;  

в) людина незалежна і впевнений у 

собі 

16.  
Чи вдасться вам у професійному плані 

домогтися того, про що ви мрієте?  

а) думаю, що так;  

б) швидше за все так;  

в) як пощастить 

17.  
Що вас більше приваблює в ідеї  

використання ПДМ в навчанні математики? 

а) те, що більшість вчителів 

схвалюють ідею педагогічної 

підтримки; 

б) не знаю ще;  

в) нові можливості викладацької 

діяльності і перспектива 

самореалізації 

18.  
Уявіть, що ви стали мільярдером. Що б ви 

хотіли? 

а) подорожував би по всьому світу;  

б) побудував би приватну школу і 

займався улюбленою справою;  

в) поліпшив би свої побутові умови 

і жив у своє задоволення 
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Додаток Ф 

 

ДОДАТКОВІ ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ПДМ 

 

 

Рис. Ф.1. Оцінка привабливості ПДМ вчителями математики 

 

Рис. Ф.2. Оцінка привабливості ПДМ студентами 

  

Рис. Ф.3. Оцінка привабливості Gran Рис. Ф.4. Оцінка привабливості DG 
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Рис. Ф.5. Оцінка привабливості GG Рис. Ф.6. Оцінка привабливості The GS 

  
Рис. Ф.7. Оцінка привабливості MathKit Рис. Ф.8. Оцінка привабливості Cabri 

 

  
Рис. Ф.9. Оцінка привабливості Gran Рис. Ф.10. Оцінка привабливості DG 

  

Рис. Ф.11. Оцінка привабливості GG 
Рис. Ф.12. Оцінка привабливості The 

GS 

  

Рис. Ф.13. Оцінка привабливості 

MathKit 
Рис. Ф.14. Оцінка привабливості Cabri 
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Додаток Х 

Опис статистичного аналізу критичної кількості ПДМ 

У 2010 році ми зорієнтувалися на ті ПДМ, які були рекомендовані 

працюючими вчителями. Це середовища Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), 

DG. Загальна їх кількість дорівнювала 4. 

Перевіряли гіпотезу Н0: кількість ПДМ змінювати не потрібно. 

Альтернативною була гіпотеза На: кількість ПДМ під час вивчення 

спецкурсу варто змінити. 

Зміст гіпотез визначає двосторонній критерій. Статистика за обраним 

критерієм визначалася за формулою teксп=t"+"=16. На рівні значущості 

α=0,05 і значенні n=16+5=21 маємо границі області прийняття гіпотези 

Н0: [6, 15]. За правилом прийняття рішення, оскільки teксп=16 , то 

відхиляємо гіпотезу Н0 і приймаємо альтернативну гіпотезу про те, що 

кількість ПДМ, які вивчаються протягом спецкурсу, доцільно змінити, 

причому у бік збільшення цієї кількості, оскільки 16>15.  

Тому на наступний рік (дослідження 2011р.) нами було збільшено 

кількість ПДМ до 5 (до середовищ Gran (Gran1, Gran2d, Gran3d), DG 

додали ЖМ), і знову було перевірено припущення про потребу у 

збільшенні кількості ПДМ під час вивчення спецкурсу.  

Статистичне опрацювання результатів дослідження потрібної 

кількості ПДМ серед майбутніх учителів математики на рівні значущості 

0,05 за критерієм знаків дозволяє говорити про оптимальну кількість у 5 

ПДМ. 
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Додаток Ц 

Результати оцінювання з урахуванням рангів 

№

пп КГ ЕГ Ранг 

Ранг меншої 

вибірки 

 №

пп КГ ЕГ Ранг 

Ранг меншої 

вибірки 

1 21   1 0  36   30 34,5 34,5 

2 22   2,5 0  37 31   39 0 

3   22 2,5 2,5  38 31   39 0 

4 23   5 0  39 31   39 0 

5 23   5 0  40   31 39 39 

6   23 5 5  41   31 39 39 

7 24   9,5 0  42 32   42,5 0 

8 24   9,5 0  43   32 42,5 42,5 

9 24   9,5 0  44 33   45,5 0 

10 24   9,5 0  45 33   45,5 0 

11   24 9,5 9,5  46   33 45,5 45,5 

12   24 9,5 9,5  47   33 45,5 45,5 

13 25   16,5 0  48 34   50 0 

14 25   16,5 0  49 34   50 0 

15 25   16,5 0  50 34   50 0 

16 25   16,5 0  51   34 50 50 

17 25   16,5 0  52   34 50 50 

18 25   16,5 0  53 35   54 0 

19 25   16,5 0  54 35   54 0 

20 25   16,5 0  55   35 54 54 

21   26 21,5 21,5  56 36   57,5 0 

22   26 21,5 21,5  57 36   57,5 0 

23 27   24 0  58   36 57,5 57,5 

24   27 24 24  59   36 57,5 57,5 

25   27 24 24  60 37   60,5 0 

26 28   27 0  61 37   60,5 0 

27   28 27 27  62 38   64 0 

28   28 27 27  63 38   64 0 

29 29   30,5 0  64 38   64 0 

30   29 30,5 30,5  65   38 64 64 

31   29 30,5 30,5  66   38 64 64 

32   29 30,5 30,5  67 39   68,5 0 

33 30   34,5 0  68   39 68,5 68,5 

34 30   34,5 0  69   39 68,5 68,5 

35   30 34,5 34,5  70   39 68,5 68,5 

 

Сума рангів найменшої вибірки S=1146.  

Мінімальна кількість респондентів по вибіркам n=30. 

Прийнятий рівень значущості 0,05. 
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Розраховане значення Т експериментальне: 
681

2
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ST

. 

Критичне значення К Критерію: 

15,765
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)13040(3040
96,1
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30
40 
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. 

Т<К 

За правилом прийняття рішення при застосуванні двостороннього 

критерію нульова гіпотеза про однаковий рівень навчальних досягнень 

відхиляється і приймається альтернативна. Іншими словами, на рівні 

значущості 0,05 можна стверджувати, що експериментальна методика 

впливає на рівень навчальних досягнень, причому позитивно, оскільки 

визначені середні у експериментальній групі вищі: 29,77(КГ)<31(ЕГ). 
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Додаток Ш 

Таблиця Ш.1.  

Результати опитування студентів у 2011-2012 роках 

2011 рік 

(37 ст.) 

Знак різниці  

думок 

Приймається  

Но або На 

2012 рік 

(35 ст.) 

Знак різниці  

думок 

Приймається  

Но або На 

№ теми + – 0  № теми + – 0  

1.  18 4 15 На+  (18>16) 1 14 4 17 На+  (14>13) 

2.  10 7 20 Н0    (5<10<12) 2 8 6 21 Н0     (3<8<11) 

3.  11 7 19 Н0      (11<13) 3 15 5 15 На+  (15>14) 

4.  15 4 18 На+  (15>14) 4 14 8 13 Н0   (6<14<16) 

5.  4 13 20 На-   (4<5) 5 10 5 20 Н0   (4<5) 

6.  12 9 16 Н0    (6<12<15) 6 11 5 19 Н0   (4<11<12) 

7.  5 16 16 На-    (5<6) 7 2 12 21 На-  (2<3) 

8.  5 15 17 На-    (5<6) 8 3 17 15 На-  (3<4) 

9.  не передбачено у 2011 році 9 4 15 16 На-  (4<5) 

10.  не передбачено у 2011 році 10 не передбачено у 2012 році 

11.  17 5 15 На+   (17>16) 11 8 5 22 Н0    (3<8<10) 

12.  13 8 16 Н0   (6<13<15) 12 10 10 15 Н0   (6<10<14) 

13.  не передбачено у 2011 році 13 не передбачено у 2012 році 
 

Таблиця Ш.2.  

Результати опитування студентів у 2013-2014 роках 

2013 рік  

(38 ст.) 

Знак  

 

Приймається  

Но або На 

2014 рік  

(35 ст.) 

Знак  

 

Приймається  

Но або На 

№ теми + – 0  № теми + – 0  

1.  14 8 16 Н0  (6<14<16) 1.  10 5 22 Н0   (4<10<11) 

2.  10 5 23 Н0  (4<10<11) 2.  8 5 24 Н0     (3<8<10) 

3.  11 6 21 Н0  (5<11<12) 3.  8 4 25 Н0    (3<8<9) 

4.  10 8 20 Н0  (5<10<13) 4.  11 4 20 Н0   (5<11<12) 

5.  13 7 18 Н0  (6<13<14) 5.  10 8 19 Н0   (5<10<13) 

6.  10 6 22 Н0  (4<10<12) 6.  11 5 21 Н0    (4<11<12) 

7.  10 5 23 Н0  (4<10<11) 7.  13 9 15 Н0    (6<13<14) 

8.  14 8 16 Н0   6<14<16) 8.  13 6 18 Н0    (5<13<14) 

9.  14 7 17 Н0  (6<14<15) 9.  10 7 20 Н0   (5<10<12) 

10.  15 7 16 Н0  (6<15<16) 10.  9 7 21 Н0    (4<9<12) 

11.  13 6 19 Н0  (5<13<14) 11.  10 4 23 Н0    (3<10<11) 

12.  12 6 20 Н0  (5<12<13) 12.  10 9 18 Н0    (5<10<14) 

13.  не передбачено у 2013 році 13.  13 6 18 Н0    (5<13<14) 
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Таблиця Ш.3. 

 Розрахунки для загального результату 

2011-2014 рр. 

 

Знак різниці  

думок 

Приймається гіпотеза 

(Но або На) 

 + – 0  

147 студентів 36 28 83 Н0   (24.16<36<39.84) 

 

У відповідності до висунутої гіпотези «Н0: кількісний склад системи вправ певної 

теми змінювати не потрібно» (і альтернативної «На: кількісний склад системи вправ 

окремої теми варто змінити») використовуємо двосторонній критерій для вибірок обсягом 

менше 100 (для таблиць Ш.1-Ш.2) і більше 100 (для таблиці Ш.3).  

Правило прийняття рішення опишемо лише для розрахунків загального 

результату таблиці 5.76. Значення статистики Тспостережень. визначається парами із знаком 

“+”, тобто Т=36. Із 147 пар результатів 83 пари мають знак “0”, тому n=147–83=64. 

Критичне значення для рівня значущості 0,05 визначаємо за формулою 

 

 
Значення Тспостережень = 36 ( n– ), тому гіпотеза H0 на рівні значущості 0,05 

підтверджується. Іншими словами, результати експерименту не дають підстав говорити 

про потребу у змінах кількості задач, а тому їх перелік можна вважати достатнім. 

Також нами оцінювалася доцільність пропонованої системи завдань для навчання 

майбутніх вчителів математики органічно вплітати ПДМ у хід уроків математики, 

розглядати ПДМ як засіб навчання. Для цього студентам пропонувалося запитання: «Чи 

можна використовувати завдання курсу на уроках математики з комп’ютерною 

підтримкою у 10-11 класах різних профілів на різних етапах вивченн я матеріалу (на етапі 

вивчення нового матеріалу, на етапі формування вмінь та навичок учнів, на етапі 

контролю та оцінювання знань учнів)?». Результати опитування студентів показали, що 

елементи підібраної системи завдань можуть з успіхом використовуватися вчителем у 

процесі навчання математики на всіх етапах вивчення матеріалу навіть у класах з 

гуманітарним профілем навчання. Особливо це стосується теми «Розв’язування задач з 

параметрами», вивчення якої не передбачено у цих класах. Проте близько 40 % учнів 

класів з гуманітарним профілем навчання складають зовнішнє незалежне оцінювання 

(ЗНО), а завдання, що містять параметри, присутні на ЗНО. 

Після опрацювання і осмислення результатів експериментальної роботи 

відчувалося, що студенти «вимагають» більшої кількості вправ по тим темам, де 

розв’язування задач не потребує значної математичної підготовки або задачі виконуються 

за алгоритмом, який детально був пояснений на прикладах. Тому нами зроблено висновок 

про те, що якщо раніше потрібно було більше уваги приділяти ознайомленню студентів з 

інтерфейсом програми, із технологічним застосуванням комп’ютерного інструментарію, 

то наразі час звільняється для розв’язування більшої кількості класів математичних задач. 

Пояснюємо це тим, що не зважаючи на те, що математична підготовка студентів 

педагогічних університетів не покращується, їх інформаційна компетентність та рівень 

вміння працювати з комп’ютером та з незнайомими комп’ютерними програмами зростає.  

Але думка студентів враховувалась, хоча й оцінювалася критично: з окремих тем 

автори не збільшували кількість вправ, оскільки з роками кількість ПДМ змінювалася, і 

тому одну й ту саму задачу студентам усе ж пропонувалося розв’язати в різних ПДМ з 

метою порівняння інструментальних можливостей програм та формування у студентів 

вміння раціонально обирати потрібну ПДМ. 


